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Bugün 1~ sayfa 

Sayısı heryerde 
O para 

Sovqetlerle ticaret muahedesi ve 1 

Hataq meselesi hakkında 
Vergiler 
indiriliyor 

llcı1'İti -
~ Vc1cilimlz Dr. Tevfik R. ~ıra.oı 

Garip bir dava' 
~ctcn gUn gıuctclcrln ha\·a.dJs ısU· 
:tı.1ıı 1•rnıaa Tnk imdeki su mahzeınl
lle. llltllkiyctl ctrııtında açılan bir 

ba~a<lan bahsolunuyordu. Mesele ilk 
kt ~şta nlelftdc bir hukuk dın·asıdır 
~~tkt\rıumumlycrl nlllknlandırmak 
~lı:: lllttndan Uzcrlnde pek te domlır 
ttttı bir rnnhlyctl haiz olmamak JA
)tt gelir. Faknt hn,·ııdls nrasm<lB btı 
~~eye clnlr \'er:llcn mnlCımat blrnz 
lltıt edilince, işin içinde akıl -ve 
l\o~tıt lle telif cc:memerccck bazı 
~h atar göze çnrpryor -çe insanın 

1 1' nt bu noktnlnr Uzorlndc ister ls· 
'!_eı takılrp Jmlıyor. 

Hariciye vekili
miz izahat verdi 
Ankara, 8 (A.A.) - C H .P. Kamu

tay grupu bugün 8 - 3 - 938 Antalya 
mebusu Doktor Cemnl Tuncanın baş
kanlığında toplandı. 

1 - Söz alan Hariciye Vekili Dok. 
tor Aras Tilrld,ye BilyUk Millet Mecli
sinin tetkik ve tasvibine arzcdilecck 
olan Türk ve Soııyet ticaret muaJr,et!,e,.. 

si hakkında. i:alıat verdikten sonra 
Türk - Sovyct konso"loslukl.a.rı adedi· 
nin indirilmesi, Tz.cr iT:i hiıT~'lmetin dos. 
tano ve mütekabiliyet esası üzerine 
yrıptıiiı b;r nnla.,manın mchsulü oldu· 

ğunu tebarü.z ottirdi. 
Bundan sonra doktor Aras Hatay 

mescle.cıi hak1..-ında &orulan sua!lme de 
mil.zak6ratın henilz bugün ba .. ,ilamt§ ol
duğunu ve pek yakındtı bu ~llere ce
vap ucrilebücccğini bcıJcın etti. 

2 - Mardin mebusu Edip Ergi'nin 
kanunlı:ı.mnızm tek bir metin halinde 
toplattırılmasına dair verdiği takrir 
müzakere ve münak~a edildikten son
ra bu esasa da.ir tetkikatın yapılma
ııı için grupça ihzari komisyonun te.9. 
kili kıırarlaştmldr. 

· Halayda ermenileri 
Yine Türkler aleyhine 

Teşvik ediyorlar. 
Anzav.urun arkadaşı bir 

Milis reisi oldu I 
çer kes 

EnncnUerl Tilrkler aleyhine teşvik et. 

Bazıları da kalkıqor 
Ka ldlr ilanlar • :r•~ ve isfenciyari miltahassıslarmm 

• ıslıbkak vergileri; bazı hayvan 
vergUerl. 

indirilenler: Buhra~e~~~~ıvazene 
Ankara, 8 (Telefonla) - Maliye Ve· ı .. ·am ctmektcijir. Bu hususa dair hanr

ki.let!nde vergilerde tenzilat yapmak i- Janan muhtelif layihalar kc:ıti teklini al-
çin toplanan komisyon faaliyetine de· (Sonu Sa.~ Sil . ..J) 

~ • -- L.nı. ı..t rr,.ı,...ı"' Tnllmlu\• 
"-ıtı. ı ı:ınh lmparntorlulbık 
floı son scnclcrlndc mnU sıkıntıda11 

Kırıkhan, 8 (Hususi - Kırıkhanda l 
~ere b.ho hitabe söyliy~r~k, Turklerle 
anla.şmanm aleyhinde bulunmuş ve 

-··· _..___... --.,;;;,,. -~ .. ,..,,,._ ... 

~b~rı bUkC.mctçe bir ecnebi şirkete\ 
ttrıı~Iştı, · ıö7.000 metre murabbaı 
~ -~ll!,'ihdo olan bu arsnnm bcdell
'l~tıl·nbll olmak Dzorc do 480.000 
!lit. lira nlmmıştı. Bu paralar Jir· 
l1ır,'Q)irnıı beş seno cn·cl fmpnrntor· 
~iş n ttınUyc Tczncslnc tc llm cdn
~~~unon üzerlno Tnkslm meydanı 

.\ 1 Şirkete l"Crilrnlştl. 
~tı l'ıltlnn znmn.n geçti. Tn.kslm mcy
~1 ~1 n.tın nlnn ecnebi şirket burn
~tı el nşkn ellere do,·rettJ. Illr tnrnf
~lij\ b." nıcyllnn pnrc;a ;parça ayrlln· 
tllte ttsnst cllero satılmal;a, böylece 
t~nı ~ele ır~en a rsalnr üzerine ycnJ 
~~ h >lnnlnr, np:ırtımanlnr ynpıJıJ'r 
~et~1andı. Nlhnyct Tnksim Talim 
\t1cr llnı bugUn herkesin bildiği şo. 
l'ı~ ~ bfr ~·cnı mnhnJJe hnlinl aldı. 

'-'\'Q ~;._ - rın ıılclı{,'1 bay:ındırhk mnnza-
rt~'.ln ~ ~ n Ronrn ıırsnlnrın kıymetleri 
~t•he elcllkço )"ilkscldJ. DununJa 
'1t\cu" şlınaı gene Tnkslrn emlAk 
~ 01 <lire c ki şirlcetin rerlnc ka.
'l"\:c:n bir şirket ,·nr•hr. Tal>tt bu 
ıl~ n ellncJo hcnUz hmmsi ellere 
l'ıı. C!tlJl ı~ 

11 
tnenıış arsa pnrçalnn ile bu-

~·ı > t' lnkım cmlAk ta Tardır. 
~lt-l<et~ nnlnşılryor ki Taksim cmlAk 
tl:tetıel'I huı·ndnkl cm14k TC arsa kıy
t~c~ltnln çok )'ükselınJş oldağunu 
:t.tlel' b etrafta. clnha o.le geçirilecek 
,, !l'Ulnnnp bulonmnthğını araf-

'-~lı.ıf\s'ı ak imdeki sn mahzeninin 
~ 0Muğnno dilsUrunU• bu su 

hı ~hl ~ -n 

1 ~ Ua:ı.· 
0 temellük edeıbllmek için 

Jarmm bir lletf dir. 

. (Sonu Sa. 4 Sü .. 1) 

ltalya. ile gl5rii.şmeye gülenler: 
Alman Hariciyo Nazın B. fon lngiltcrctıin Roma~ 

Ribbentrop B. Prrt 

Roma müzakere 
merkezi oldu ! 

lnglllz elçlsl konuşmaya başlarken 

Alman hariciye nazırı da Londra
dan evvel Romaga gidiyor 

Roma, 8 (Hususi) - İngiliz Elçisi 
B. Pert ile hariciye nazırı Kont Ç1no 
arasındaki müzakerelere bugün baş -
lanmı§tır. 

Diğer taraft<a, Romada bulunan Leh 
har.'.ciye nrıım B. Bek terefine de bu 

akşam bir ziyafet verilmiı, ve ziyafette, 
Kont Çano ile nazır. birer nutuk söy
Jiyerek, iki memleket arasındaki dost· 

Iuğu iıaret ederek Avrupada ve bilhassa 
ota Avupada ıulhil temin için daitnt jt 

(Sontı sa ~ • Sü ~.) 

'tı.'-tt t11cı~ n~l"llŞ1ır. Bu da,·nya esas~· 
~ t '-k~ dıı şudur: Taksim su hazf
'tlı ll.r~ le Tnllmhano me7dan1 ·n· 
~e~·~n kcn ı>amrlıktı\ dahil lnılş. 
bl '> ~•ulndnnıı göstermek Uzc
()l t O(l0!ın fnpılan harita hunu ıs
lı. llttlht gf~ş, bnnun için su llııztnc!'li 

lltnaıc ,, 1 şlındi şirkete t<ısllnı <>-
'l' ' 4znn ı ' "l\sırtı se frnılş ... 

, lı\~ 'rnllrn nıcrdanr clo\·lcte aft 
\)eh. 11 tdl. t.t ""'-le lrn • onun i(ln bnrnsını 

üniversite kütüphane· 
si genişletilecek 

Yeni. Ankara 
Bir .ingiliz muharriri A11;karada 

yen~lik. eserlerini takdirle anlatıyor 
DUnkU posta ne gelen ıngllizcel 

Taymls gazetesi, bir sUtununu baş
tanbaşa "Yeni Ankara" ya tahsis et
miş, bUtUn bir sayfa Ankara resimle
ri neşretmiştir. Hovard Robert, 
son imzalı olan bu yaııda deniyor 
kl: 

"Ankarada. görfilen her heyecanlı 
şey, bugnnc ve düne alt olsa da, Tilrk 
tarihiyle aldkadnrdrr. Yenl Anka
ra, modern '.J'ilrklyeyi yaratmakta o
lan Kamal AtatilrkUn ismiyle pek 
yakın surette milnasebettardır. o ka
dar ki, onun yarntıcısının şahsiyeti 
bakında blr fikir edinmedikçe Yeni 
Ankarayı anlamak lmka,nsızdır. 

ı 921 senesi sonbaharında Mustafa 
Kemal son zaferini kazandığı za-

man ".Muzaffer" manasına gelen. 
"Gazi" lAkabını almıştı. 13 sene son.o 
ra, bUtUn Tilrklerin birer soyadı al• 
ması kanunu merlyete geçtiği ZiL-' 

man, kendisi, "Türklerin Atası" de
me k olan Atatnrk soyadını seçtl. ıı~ 
ismini de Knmal olarak aldı kt, "Ka• 
le" demektir. Bu !simler, Tllrk mil• ' 
leU arasında Atat.tırkUn mevkllnl 
tasvir eder mahiyettedir. f 

Kuvvetli bir Tilrklye Cumburlyetl 
vUcuda getirmekte AtatUrkOn aldılt 
tedbirlerin en radikal olanlarından 
biri, hllkClmet merkezi olarak lstan.• 
bulu terkctmesl ve Ankarada yeni 
bir hUkömet merkezi yaratmasıdll'. 

Bu hUkilmet merkezi deflştlrm• 

(Sonu.: Scı. S Bil !) 

(jünktüı peşiHdeR : 

Kanıçı cezası 
İstanbul gazeteleri memleketlmlz<'le terbiye siatemlııe ,.eııtcten cıa

yak usultıntln glrmesl doğru olup olmadıtmı münakaşa ederken :tngU. 
terede adliye cezalan ara.sına hapisten başka bir do .kamçı ile dövmek 
nmltl tatbik cdllmeğe başla.ndı. 

Fakat• kamçının adliye cezalan arasına girmesini tstereb.ler oldu· 
in gibi bunun ale7hlnde bulunanlar da vardır. :Kamçı c:ezumm aler· 
hinde olanlar diyorlar kl: 

"Adaletto en mühim esas ccmnın herkes i-;in müsavi mabiyett.e 
olmasıdır. Halbuki bazı adamlar 'f&rdır ki lkf kamçı darbesine da)"'&...., 
mazlar. Derileri nasırlaşmış olan dJıter bazdan sırtlarma )1lz kamçı 

ycmJş olsalar gene bundan miitecsstr olmazlar. Sonra işin tababete 
taalluk eden bir ciheti de '\'ardır: Şu itibarla Jd bul hastalıklar .kamt-ı 

CC7.&Sı ne birleşince öltl.me sebep olablllr. 
Kamçı cezasmm lehinde olanlara gellnoe, ob.larm dttşllncelerl de 

şudur: Tecıilbo göstermiştir kJ, kamçı ile dönnek bazı slııJrll çocuk
lar Uzcrindo !ardalı tesir )"'apar. Bele ırır kısmı kadmlar Tardır kl 

l:t(!~lınr::.11:arnto?'lulc maliye n(lzare
ftt tıce h • Tnkstm su mnhzoninc 
)~ 'l°'ah11 tıl"ll:c;ı c,·knfft ate em1Aktan-

ltıııı .:1aı-ak lm"nr1ttorlnlc mali· 
fJe Cl'knfn nJt olan bir SU 

K U• • t u• • p hanen·, n yan 1 n da bu 1 una n bunlar Meta dayaktan zevkabr. Bu gibi kadmlarm bozulan sinirleri .. 
nln mlll'azcnest ancak kamçı ile rertne gelebilir. , 

• t b• . , ... d 1 Bu vaztycto göre kamçı cezasmm mutfAk nrette ne lehinde, ne ae 
ASIM US ima re naya l _aVe e i iyor nlcyhlnde bulunmak doğru delfldir. ztra doktorlar ile tstifare etm.a: 

f...Rn....ı~n L!U~...LlJ_ ________________________ :._.~~..:_~~~~-----~:_-----~--J_~~surc~~ti!yl~e~ta.ı~blk~!ed~tu2!!ne:!!...!b~a~ua~i9!1!Jlll!:~!ııııiııflllllılllaııiilll .. lll .... 111iım 



2- KURUN o -1\L\RT- ıoss 

Veni An ra 
(Vstvanı 1 inci sa11ıfada) 

hAdlseslnde siyası ve hlsst meselele
ri bir tarafa bırnkmca. pratik tarafı 
kalıyordu. Ankara, 1918 de çıplak 
bir tepenin eteğinde fazla bilyümilş 
bir köy halindeydi. Etraftaki mın
talta bir çöl gibi idi. Yeşerme yoktu. 
}ı'akat birçok sıtmalı bataklıklar 

vardı . Su yoktu. Hiç şüphesiz, yeni 
Ankaranın başlıca meselesini su teş
kil ediyordu. 

Gayri mllsalt şerait içinde yaşa

yan 20.000 nUfusu vardı. Yirmi sene 
sonra. bu@n nurusu 135 000 1 bul
muştur. l\Iuazznnı bir baraj şehre fl
litrcden geçmiş su getiriyor. bol su 
'\"eren kanallarla civarı sulayor ge
ni'), beyaz, ağaçlı bulvarlar, miikem
mel bir yol sisteminin belkcmııtını 

teşkil ediyor. Yolların iki yanında 
bankalar. ııpnrtımanlar, evler. Rlne· 
malar, dilkkfi.nlar görUlUyor. En bU
yük ilri tiyatrodan blrl 1000 kişt alı
yor. 

Sefaretlerden ve diplomatların bt 
nalarmdan çoklarının bir cilzitam o
larak inşa edilmiş bulunmnsıdır. 

Bunlar. AtatUrkün oturduğu yere 
kadar uznnmaktadırlar. AtatUrkUn 
evi, bu yeni hilkat eserine tamam 
hAklm bir me\·klde bulunmakla be
raber. tA llerlere kadar nazırdır. 

BUtiln bu pldnh inşaat sanki bir 
sihirle vncuda gelmiş gibidir. lstan
buldan 350 mil mesafelik yolu tren
le katettikten sonra birdenbire bam
başka manzara karşısında kalTrsı

nı:ı. Zarif bir istasyona inersiniz. Dı
şarda bir dizi llmozlnler durur. Bun
lar Ankara taksi otomobillerldir. 
Duradan itibaren gayet iyi aydınla
tılmış yollardan geçmek şartlle kısa 
bir seyahatten sonra şehrin ortasma 
varırsınız. Ankaranın, eski şehrinin 
en kUçUk yan sokaklarına varıncaya 
kadar her yeri ı;:ok iyi tenvir edilmiş
tir. Modern lhtlyaı;:larm da biç biri 
ihmal edilmiş de~tldlr. 

Bnşlıca otellerde. bir Avrupahnın 
hUtun istedikleri bulunabilir. Hele 
bir tnncslnde hmmsl hnnyolar. Ame· 
rlknn barı. güzel bir Viyana orkest· 
r:ıslylc canlanmış geniş salonu var. 
Lokantaları iyidir. Modern lokan
talar, son misafir gidinceye kadara· 
çık kalır. 

Ankarayı gUndUz vaktinde. çalışır 
bir halde görUrsUnllz. Her elde, bl 
inşa faaliyetinin eserleri mUşahade 

edilir. Bu faaliyete yalnız kışm kU
çUk bir fasıla veriyor. ÇllnkU bu za
manlarda bUyUk binaları vücuda ge
tiren bUtilo inşaatın bavanm mUsaa
deslzllğl dolayıslyle durması icap e
diyor. Demir ve çelik, ithal ediliyor 
'Ve biraz pahalıdır. Fakat TUrkiye di
ğer herhangi malzemeyi kendiliğin· 
den tedarik ediyor. Mermer bol. Mer 
den teılarik edlllyor. Mermer Bol 
:Marmara denizinde bir ada, hemen 
hemen yekpare bir mermer halinde
dir. Türklyede modern usul Uzere 
cam yapılıyor. Ayni şekilde tuğla ve 

çini de imal edilmektedir. 
Bir mimar için Ankara fevkalAde 

şayanı dlltkat bir yerdir. Ş11hlr, blı 

mUcldot e'\'·Jel Aerllnll profeeör Jan· 
sen tarafından plt\n Uzere inşa edil
mişti. 

Çanltayadan bakınca, Tilrklye ln
kılAbınm bUtiln manzarasını giirilr· 
sUnUz. 

Türklyedc, din, dUnya işlerinden 

ayrılmıştır ve tamamlyle serbPsttlr. 
Yalnız. umumt yerlerde ruhanl kls
\'elerle dolaşan klıpseler ı;örernezsi· 
niz. 
Ankaranın pazarı sah gilnü kuru

lur. Yeni pazar yeri, tamamen garp 
merkezlerinin manznrasım almakta
dır. Birçok dükltfınlar şimdilik birer 
kattır. Bunlar. muvakkaten yapıl

ınıştır. Zira, yakında bunların yerine 
uzun. modern binalar kurulacaktır . 

Ankaranın dışında, sayfiyeler. 
kahveler. lokantalar \"e model GazJ 
çiftli~! vardır. Orası pek cazip bir 
bahçP şehridir. Atatürk bu çiftliği 
meydana koymak suretiyle o tkllm
de böyle bir eser yaratılablleerğlnl 

isbat ettikten sonra mıııete hediye 
etmiştir. 

iki eroincj daha 
yakalandı 

Biıisin ;n fizerinde ero:n 
çek meğe muhsus 

Kaz kanadından iki 
aıet de buıuodu 

Veznecilerde tur§ıJCU KihrJlin Aleko 
isminc!c bir sabıaalıdan heroin '-1ıp 
çektiğ.! anla§ılmış, kendisi tarassut c • 
dilmeye başlannuştır. Evvelki akşam 
Ale~ dükkana girince zabıta memur
ları da arkasından dükkana d:.lmı§lar 

ve hemen yakalayarak üzerini aramı§
lardır. Alekon"n üzerinde bir gram he
roin bulunmuıtur. 

DUl:!:anda araştırma yapılmış, Ka -
milin pt1ra kc.yduğu çekmecenin i!;.fode 
bir kibrit kutusuna yerleştirilmi§ Uç 
paket heroin ile k,az kanadından yapıl
mıı heroini çekm:yc mahsus ~i filet 
bulunmuştur. 

Alcko ve 'K.hmı1 mahkemeye veril -
auşleı·dir. 

BEYNt PATLIYAN 
ADAM 

Evvelki giln §:hı em:ın:tinde tram -
vaydan atlıyan ya§h bir adamın beyni 
pafoyarak ül:lüğünü yaznuştık. Bu <.ı -

damın hüviyeti anlaşılmıştır. 
Çatalcalı Cebeci oğull:ınndan celep 

Hasan adını t::ı§ıyan r,Jamın cesedi 
morgun '·aJdırılarak defnedilmiştir. 

40 YAŞINDA BiR KADIN TRAM· 
VAY AL TINDA KALDI 

'Usküdarfüın Kadıl:öyüne giden 137 
sayılı vatman Niyaz.'.nin 1daresin:leki 
6 num~ıraiı tramvay arabası Mısırlıoğ· 
lu durak yerinden geçerken 40 yaşında 
Fitnet isminde bir kadını altına almı§. 
bir kaç metre sürüklemiştir. 

Kadın vücudünün muhtelif yerlerin· 
den yaralanın ş, Haydarpa~ nümune 
hastdıanesine kaldırılmıştır. 

SABIK.ALI OLDUGU 
ANLAŞILDI 

Kmltopralrta thlamur sokağına çe • 
kilen !4lnc!allann pirfoç al:samını O -
hanes iıım.:nde birisi sökerken yakalan
mı§, sorguya çekilince Kadıköy civa -
rındaki bir k<;ç hır:;ızlığın faili olduğu 
anlaşılmıştır. 

KAYNAR SU 
DEVRILINL !. 

Kasımpaşada küçük p~yalcde m:ka -
ra::ı so~ağında otur'1:1 sebzeci Abdul -

~mnjyel teşki
Jalı mensupları

nın kıyafeli 
N•zamname resmi 
~azelede ne~redlldi 

Emniyet teşkilatı memur ve müstah
demlerinin k.yaıet ve tcc!uau n..:am
namcsi, resmi gazetede ntşred.ilmiş ve 
tatbik mevkime konı.lmuiitur. 

Buna ::;:>re, zabıta memurlarının el
b'..seleri kışlık ve yazıık olmak Uzeıe ce
ket, killot veya potiı. pantalonu, kaput· 
tur, Nokta ve: <ievnye esnasında başı~ 
rına Tolga giyeceklerdir. 

Bund .. n lı.ışka atl:.ılı paiaska kemeıt, 
tabanca, rehber çantası, nokta bekli -
yenlcrde çomak, atlı s.ın.tır.u.ı ~a _.:ı,m-

1..ır kılıç, mızrak, mahmuz taşıyacaklar
dır. 

Ca~etler, pantalonlar, külot veya ka
putlar taln3men zıhsız ve koyu kurşu· 
ni kumaştan, yazlık caketler krem ren· 
einde kumaştan yav.Iaw~ı!ttır. 

Uçaklı, motosiklelli, pisikletli ve at
lı sıruf:nda !ial şan memurlara Seyri -
sefer i~lerinue çalışan memurların sol 
kolları bazuları üzerinde 6 sontimetre 
katrında ~mıızı çuha buıunaca~ur. J>~ 
çuhanın üzerinde bir santf.metre geniş· 
liğinde ve il9 santimetre kutrunda ni
kelden yapılmış ve düz çerçeve halinde 
bir daire ve bu dairenin ortı:ıs.nda me
murun çalıştığı işe göre )ine nik::ldcn 
yapılmı~ 2,5 santimetre kutrunda şu 1· 
şaretler bulunacaktır: 

Uçakta çalışanların: Ortasında bir 
ay yıldız buluma ç:ıt kanat, atlı ola
rak çalışanların: birer' uçları birbirine 
karşılıklı ve S - rümzunu ayıran iki nal. 

Motosfl9cttekilerin: Pedal çarkı sey· 
risefer işlerinde çalışanların: Çapraz 2 
ok, buna.o başka Lu memurlar vazife 
başında bulundukları sırada caket ve
ya kaputlarının sağ kollarında bilekle
rinden irdseklcrine kadar devam etmek 
ilzere b:yaz renkte birer kolluirı ve ihtı· 
yaca göre renkli ıı•klar veren fenerler 
ta~ıyacaklardır. 

Sivil memurlar vazife halinde ala -
kadar olanlara ıöstermek 
:t ..... , ... :t>..r•ı.;i.A.'Cl•• "'"''' 

--... o-

üzere biıtr 
i. 

NAŞlD JOBlLESI 

22 Mart Salı günil saat 4 te Eminö· 
nü Halkevi merkez salonunda s:cıatkfir 
Naşit için bir jübile yapılacaktır. 

Jübile için zeng.=.n bir program ha • 
zırlanmaktadır. O glin davetlilere bir 
çay ve bu münasebetle kendisine bi· 
Ar Kronu verilece~tir. Törene Agah 
Sırrı Leven::lin, sanatkarın hayz~ına ait 
bir konferan'!ı ile başlanacaktır. 

lahın dört ya2ınd:ıki oğlu Adnan yal· 
ruz kaldığı odada oyn:ırken mangal Ü· 

zerindeki kaynar suyu dökmüş, vücu· 
düniln muhtelif yer.erinden yanmıştır. 
Adn·r.ı çocuk hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

ELLi BEŞ t:tŞI DAHA 
CEZA GöRDO 

Evv:lki gün Eminönü mıntakasında 
elli beş kişi cezalandıdmış, 60 kilolu~ 

fırancala, 90 kilo hc.lva, 40 kr.lo yufka, 
25 kilo l.adayif imha edilrr:iştir. 

. DOLANDIRIP KAÇMIŞ 

'Usküdarda Süleymanağ~ mahallesin
de fınncı Hasan Fehmi z2hıtaya mü
racaat etmiş, fırınında tezp-5htar Ah -
met Cengizin ken:füine a.:t 506 lirasını 
ıdohn:lmp ka~tığını iddia etmiştir. 

Zabıta tahl:ikat yapm~;'-:,t:ıdır. 

Ankarada en <'.tı7.lp bina, AtatOr
kUn Çanknyadakl köşkildilr. Bura· 
dan Ankaranm muhteşem manzara
sı görillilr. Çnnk~ya köşkU pek göze 
tarpmayan bir görünüşe malik ol
makla beraber. zarif ve mUmtaz bir 
mimariyi haizdir. Hele gP-nlş ve 
cephesi, içerisinde mUmtaz bir ada
mın oturduğunu ihsas ediyor. 

Çapraz Kelime Bu 

Terlilerinde mahzur 
görülmeyen 

Hakim, müddai umumi ve mu
a v.nlarjn [slesi hazırtanciı 

Yapılan tetkikler neticesinde terfi
lerınde inzloati noktadan mahzur gö
rülmeyen hakim, müddeiumumi ve mu
avinlerin Jıstesi Adliye Vekaletince 
hazırlanmıştır. 

Hazırın.nan listede fJU isimler yaz.ı
lıdır: 

Karaman müddeiumumi muavini 
Hüseyin Fevzi Balkır, Ürgüp müdde
iumumisi Zahit Tokman, Beypazarı 

müddeiumumisi Osmn.n Selçuk, Bursa 
müddeıumwni muavıni Huseyiıı Fe -

rit Menteş, K:ı.leclk müddeiumumisi Fe
rit &§kardeş, lçcl Silüke müddei • 
wnumı muavmi Nihat Mara.§lıoğlu, 

Niğde müddeiumumi muavini Sürey -
ya ::>oysal, MıHis müddeiumumisi Meh
met Fnhri Bozer, Tefenni müddeıu -
mumisi Fahreddin Demirel, Bayındır 
müddeiumumisi Ahmet GUndoğdu, 

Fethiye müddeiumumisi Zühtü Öz • 
alp, Lapseki müddeiumumisi Mehmet 
Ruhi Gilven, Gürün müddeiumumi 
mua\•ini Fazlı Onat, Diyarbakır müd
deiumumi muavini Ahmet Efeoğlu, 

Ünye müddeiumumisi Osman Zeki 
Levent, Eğirdir müddeiumumisi Ab -
dullah İhsan Serim, Tol'b:ı.lı müddei • 
umumlsi Suphi Nahit Okay, Midyat 
müddeiumumisi Mustafa Nureddin 
Özen, Çermik müddeiumumisi Kemal 
Akülke. KnramUrsel müddeiumumisi 
Ali Enveri Ege, Palu müddeiumumisi 
Mehmet Kudret Ka.rabay, Ermenek 
müddeiumumisi Hüseyin Avni Ata -
ışık, Emet mUddeiwnumi muavini 
Mehmet Radi Ökbay, Cide müddei -
umumisi Ragıp Özgökmen, Vi?.e müd
deiumumisi Mehmet Bahaddin Aydı
nol, Korkudcli müddeiumumisi Hüse
yin Balesi, Bal~ müddeiumumisi Ali 
Rıza Onat, Gerede müddeiumumisi 
..... _ ~t ':: .. . 1 ... -ı&. ,... •- -!- _n_.._,_: 
umumi muavini Hüseyin Hüsnü Üs. 
kent Ankru-a mliddeiumumi muavini • 
Şuayp Avni Onat, Kocaeli müddeiu • 
mumi muavini Hüseyin Cevat Özkan, 
Tortum müddeiumumisi Ziya Yalçm
kaya, Bafra müddeiumumisi Emin 
Tatlı, Erganimadeni müddeiumumisi 
Ahmet Cevat Özden, Nev~ehir müd
deiumumi muavini İ!!mail, Erbaa müd
deiumumi!i A. Aglh NM, Sındırgı 
müddeiumumisi Ali Ferruh Yoro, U
zunköprü müddeiumumisi Kemal Sa -
bir l{urutloğlu, Otlt müddeiumumisi 
Ahmet Ziya Ynlkut, Bor milddeiumu
misı Nihat Tokuz, Urfa müddeiumu
mi muavini Saltıhaddin Okuroğlu, A
yanc1k müddeiumumisi Abdülhamit 
Akçay, Çapakçur müddeiumumisi Ha
san Ersöz, Uluborlu müddeiumumisi 
Mehmet Nihat BU-,en, Diyarbakır 

milddef ıımumi muavini M. Sadık Gü -
nay, Garzan müddeiumumisi İsmail 
Hakkı, Vakfıkebir müd::leiumumisi 
thsan tmfr, Baıya müddeiumumisi 
MUnir Naci Benli. Hınıs mUdc1eiumu
misi Ahmet Cevdet Lukas, Tosya 
mUddeiumumisi Ahmet Şakir öncill, 
Sinop mUddeiumumt muavini Yusuf 
Çetivı Ardalı, Viran~hir müddeiumu
misi Şahnbettin Tol. Dinar mUddei -
umumisi Süleyman ŞükrU Kalavoğlu, 
Kangal miiddeiumumisf Rifat Çidem, 
Mut mUddeiumumlsi Ahmet ŞükrU 

nıacası 

G.. d " ddeiunıuıııisl uncymcn, Daren e mu ·ddci· 
Yusuf Bahri Kusban, Ba~ ınu))akıt 
umumisı Berki Baran, Dı~ar }\e • 
mUddc!Umumi mua,·ini lbrah~~ )feb' 
pecloğlu, Gebze müddeiumumısı pıl
met Ratıp Seliçi, Araç müddeiUill~d 
si Mehmet Zühtü Saka, w Pına;er ,, 
müddeiumumisi Yalçm Dagla.r. )!ııJlit 
ter müddeiumumisi Mehmet ı'si 

"UJJluJll 
Özkurtur, Akhisar müd~~ı ··dde-
Mustafa Nuri Dinç, Köycegız ın~ tJ· 
iumumısi Mehmet Tevfik Tunçc pa. 
şak müddeiumumi muavini En~~ Jib•' 
yanç, Menemen mUddeium~1~1 C 1aı, 
mi, Saimbeyli mUddeiumumısı ;çer• 
Malkara milddeiumumisi G~~ c: JiJı 
Giresun müddeiumumi muavını '"'~11 • 

lzzeddin Adora.n, Beyazıt ıı:ıüdd~e. 
mumisı Hüseyin Necati Sümer, ·ttfıl 
miş müddeiumumi muavini ~1IJlu· 
Taylan, Gaziantep müddeiuın bOllJ 
avini Eyüp Sabri Erman, sa.frall ştt 
müddeiumumisi HulUsi Oslcay, .ı\lllc dl• 
' addciumumi muavini Sami Al:ı~ 
Plömer müddeiumumisi Mehm~t u.
di Giirün, Mu3la müddeiumuıtl~ ~eilt" 
vini Seyfeddin Yamaç, Iğdır müd Ud • 
mumisi Ömer Ce'fil, Yıld!zeli ın veU 
deiumumisl Kahraman Koç, pe }.• 
müddeiumumisi İbrahim Ergi.h'eÖ'nsl, 
rap!dr mtiddeiumumisi Mustafa ~ 
Divriği mUddeiumumi~i tlhan.~i~sıı:ıl 
zade, Bozöyük müddeiumumi.Sl ndd"' 
Tevfik öz..:;en, M. Kemal Pa~a nı cJde" 
!umumisi Naim Dıcalı, Yalvaç ?11~ 
iumumisi Abdilssamet Demiralp. rt"' 
müddei umumi muavini Kamil .. 130 1)0' 
Çarşamba müddeiumt:m.fsi oogarı af1 
ğu, Poshof müddeiumumisi bJ'I ~ 
Çağal, Ankara mUddeiumumi r:ıu9 dd" 
Osman Zihni Betil, Tekirdağı ~~\ ,jt. 
iumıımi mun••;nı (. \..:ı.,ıı .. ı. n:t''"'' ~ 
.. uı. Ş11ve:ıt mUddeiumum ·ud''O' 
YılmM Ertekin, Kemah mUdcW ~,rı· 
misl Mustafa Mem~uh Pal~ir~t 
tsalt milddeiumumısi Şekıp ıııl'jll 
Sile?tam, Hayrcb~lu mUdd~iUJtl t>e1ıt 
Hasan Hamdi Dinı:er, Cıhall tçO
mUddclumumisi İsmail Nedi~ 

F ATIH ORTA OKULUNl>~rl 
B!R ÇOCUK KAYIP !Je' 

Fatih orta okulu talebelerinde!\~)" 
\Çr o:lında bir çocuğun okulda~ ~:,ere1' 

• d"' ..ı:"f gorU· tan sonra ev.ne onme~ .., ·ııtılf 

~lesi tara!ını:ian polise haber verı 
tir. ff 11öa1' 

1 d. , ·· ·· tara ı Çocuğun oku ıre.ıttoru . t• ' 
dölYUldül7il ve bunı:lan müteesccr 

0 
cJil• 

o u w • •et e 
rak orta::an kayboldugu rıva} -AW 

~--"'·g"ı p.• 
mekte ise de bunun aslı olrncu-

ıılm~tır. tcr'bl' 
Çocuğun difer bir sebe~t~~: a ,aııısO" 

tarından birinin yanına gıttıg-

lunmaktndır. ~ 

~<URUN 

Avhk 
~ aylık 

AllUNR fAlllFl-:SI _. 
.., rrıtcl:•• 

Mcuılrket "c 
d şınıl• 

ftındo 1 
.. 5 l\l't-

95 101 
2fıo 425 ,, 
"7.. 1120 .. fl nJlılc .. ., 

\' ı ılık noo 1 rıoo " , "' 
·A• t~ın ıı. 

fıırırcslnıh: " tl:ılknn Jllrlı J'~ifıl' pır" 
otııı kunıl ,Juşiilıır. l'o"ııı t•ır 1 

er kllrııf 
mc~·t•n \'crlt!l'e a)•da yet.-ııit lJCŞ 
ıaınnwılilır. kttıP "e ıe .. 

Alınnn kaydını hilı!irrn nıc 0~111 ,r 
~•"'" ıı r ıırnl tirrc•llni, nlıoıır rınrn ıdııfC' "" 

)n hnnl\n •il' !t'nllııııın ücrr.ıın• 

"' İçerisi ise, cidden Türkiye Cumhu
riyetinin Reisine H\yık bir yer oldu
ğunu göstermektedir. Sade ve açık 
bir plAnı var. Tezylnatı gayet be-
11aplıdrr. Başlıca odaların pE:ncerele
rl önUndelcl geniş taraçalnrdan An
kara.nın manzarası g6rUlllyor. Gilzel, 
açık avlusunda ' ' e mermer havuzun
da bir zerafet eRerl göze çarpmakta
dır. KOşkUn lı;lndekl döşeme tam 
mnnaslyle moderndir. Yalnız blrka( 
hediye bunlar arasında istisna teşkil 
ediyor. tnsnn, orada tam mnnaslyle 
bir yirminci asır devlet reisi için ha
zırlanmış bir muhit görUyor. Orası 

bugUnQn tekniğinin temlnedeblleceğl 
hayal ll:uneU Ye maharetiyle plAn-

ımcmm:ra: .............................................. ... dı 01rrı nr ııtır. . 11 ~ •fi" 
7. .. 11 vr~· lıt" 

Venııfl'n rı ahonr yn ·•· ki\>" oc 
Yeni bulmacanuz 

SOLDAN SAGA: 

1 - İki kişi dargın olduğu vakit a
ralaruldan e en, 2 - bal yapar, aU· 

riyet yetiştirc~lecek k ı'..>iliyette hay • 
van, 3 - içince öldürlir. 4 - Kadınla

rın atk·sr, derece, 5 - Dir nota, mai
yete söylenir, 6 - hac!dinden !azla is
temek, akıl, 7 - yeni değil, beyaz, 8 -
Devre uyğun düşünen, b~r erkek ismi, 
9 - Pren:~p. talii bil.diren. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

Ydt:ındnn np~ı: 

Kalemi yont:o, 2 - Utanma, bir 
m: zh:p, bir nota, 3 - Bir isim, otkk 
arazi, 4 - Erl:ek, yllz sene, 5 - A~if

te, 6 - Boyu değil, yardımcı, 7 - Bol 
değil, lfimbamn dumanı, bağış!ııma, 

8 - Dı§ değil, sanat, eski Türklerin 
büyüklere verdikleri itim, 9 - Hay -

Dünkü bulmacanın halledilmı, tekh 

vanların sığına"JYtcı, insanı hayvandan 
ayıran fark. f 

hirılrn \'011lnnı:.r:ı. ııwktc•plı·rlr 
larınn "'·rırn lrn7.ılfıl \'rııııtır tt1dl 

I nırrk': 
Türk/ı,,nln hn pn~ n 
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Şehir meclisinin fevkalade 
toplantısı bugün 

tt komisyonu dün azeml 
fiyatları ipka etti 

~ ınecliai buglin saat on dörtte 
e toplantıamı yapacaktır. Dün gelerek umum mliidürün istediği bazı 

'hıdığıınız &ibi bugünkü celsede et iz.Jıatı vermiştir. 
~ ltaı gör~ülecektir. ' Bay Yusuf Ziya Oniş, akşam üstü 
~Uıtcn 250 bin liralık tahsisat is· beraberinde Denizbank te§kilitı mil -

1 

~. Et komisyonu dün toplan· dürleri olduğu halde Ankaraya hare~et 
llt~l:tıt fir:ıtıeri ibka etmiştir. etmiştir. 
~ ilar düzelmeye yilz tuttuğundan Müdürler aym onunda oonci defa 
'~lldtn koyun ve kuzu gclmeğe toplan<1:a.k Denizbank idare meclisine 
~ Itır. Belediyede tark viliyetle· iştirak edeceklerdir. 'Pt kasaplık hayvan getirteceğin _ YENi iTHALAT 
~- ~ !cısa bir zarruında fiatlerin BEY ANNAMELERl 
~~ iizeruıe artan istihlakat önle _ İstanbul gümrük başmüdürlüğünde 
~ '~. ıümrük bat müdürU Mustafa Nurinin 

&A~~ULASYON MAKiNELER! başkanlığı altında bütün müdürlerin 
"\l\l(JNo iştirakile dün bir toplantı yapılmıştır. 
~ AKI TALIMA TNAME B.:r saatten fazla devam eden toplan· 

'1tdi:ye tarafından ondute makine- tııda yeni ithalat beyannamelerinin is -
11 

tibi olacakları fenni ıerait halı;- timali etrafında görüşülmüş, hazırlan-
, t :Ytn,: bir talimatname yapılmış, mış olan muhtelif ithalat beyanname 

lllctlisinden geçmişti. Bu talimat· tipleri gözden geçırilmiştr.r. 
tııı~ ay urfmda tatbik mevkiine Bilindiği üzere bu beyannamelerin 
~\it .. ktır. ı marttan itibaren tatbik mevkifoe ko-
~~ berber dülckinlanndaki ondü- nulması icap ediyordu. Ancalc; bu hu· 
'~ lnakineleri talimatname hüküm- autıtaki hazırlıklar 5 marta kadar biti-

ı.ı:vacz.klardır. rilememiş olduğundan bittabi kaarrın 
t~R iŞLERi MODORO tatbi~ mümkün olamamıştır. 

Q 1 AKARA YA GlTTt Yeni ithalat beyannameleri ancak bir 
~ :~cd::ye imar işleri müdürü Bay Zi- nisan::Jan itibaren tatbik saha3lna ko • 
~liıı Aknaraya gitmittir. Bay Ziya nul'1:aktır. 

•c 1 . )';ı Yo lar 'k,anunu etrafında tetkık- TiCARET MEKTEBi MODORO 

~~n. ~emisyonda bulunmuştu. İstanbul yüksek deniz: ticaret mek· 
' dısının hazırlcınan yeni yapı ve tebi müdürü Bay Ze~ mektep hakkın· 
:~~nunu etrafında son mütaleası da icap eden bazı Cz;ahatı vermek üze-

J.t r. re İktisat vekaleti tarafından Ankaraya 
i)lYE ZABITA TALtMATNA- çağmlmıştı; dün akştıın ekspresle An-

) >-ıtsJNE KONAN YENl karaya hareket etmittir. 
~ ': ı.._,. "'OKOMLER öğrendifimize göre; İktisat vekaleti 

lt,., ~i.dive_tali~tnaımeaine radiv.:> h' 
~ ~""'4tr· ----ı_:_ ı...,.-ı....,_ ı., .. .-.1-••• ..,.1"-1•Y"•İv1.- ır 
"< t ı, asansörler, sinemalar, bü - çok deniz müesseseler.: aasıncıa yük;lek 
'küçük bilumum fabikalar, ima- deniz ticaret mektebinde de bazı tak;vi· 
'lcr hakkında çok yeni hüküm- yeler yapmak arzusundadır. 
~l?ıaktadır. PARA BORSASNDA 
~il 'Yon hemen her gün toplanıp İstanbul borsasında dün birinci ter· 

.& .'ı.ııta tet~kler yapma.ktaJdır. '".qaa tip Türk borcu tahvilleri 19,30 dan, i-
1 ~ tl~rle .anten lı::u~run şimdi- kinci tert'.p türk borcu tahvilleri de 

t r hıç hır fenni ıeraıte tabi ol- 19,30 dan muamele görmüştür. 
~%

1 

görülmüttür. Bundan ba§ka Sivas - Erzurum, A-
~ı:saa asansörlerin bozuk ve eskt nadolu demiryolu, Ergani ve Arslan 
~tı.ı fl, bu yüzden sık aık kazalar çimento tah'o'illeri üzerine hiç bir mu<> 

nazarı dikkati celbetmi"tir. 
>S mele olmamı~, bir İngiliz ı.:rasına mer-

P.!ERKEZ EFENDi kez bankası tarafından 630 kuruş tes-
~olllta MEZARLIGI bit edilmiştir. 
~ htı P_ıdaki Merkez Efenıdi mezaır • Dün Londraidan İstanbul borsasına 
ı"'lıı d tdıycce tanzim ediliyordu. Bu- gelen telgrafta bir İngiliz lirasının 
~· l.l\'arJan yapılmıt. yolları düzel- 155,93 ten muamele gördüğü, dolara 
i' i ~el\! pannalr,lıklar konmuştur. 5011 O kıymet verildiği ve Onütürkün 
~ttıl~ on ilci bin lira harcanmıştır. 372 den satıldığı h:Jdirilmiştir. 
'İ)t ~lilcuyu mezarlığındaki toprak HUBUBAT TOCCARLARI 
l: de •ona ermiştir. DUN DE TOPLANDI 

OtC.:'dOBIL PLAKASI Hububatımızın standardize edilmesi 
~, SöKOLDO için iktisat vekaleti tarafından hazır -
S:,ı . ~m takma mecburiyetinin lanmış olan nizamname projesinin tet-
~ f ~erıne eski otomobillerin k.~kine dün de devzım edilmiştir. 
t'~tı ~la masraf edip takamıy.. Dünkü toplantıda geçen defa hc:ızır 
~~i}':nlaıılmıı, ·bu ıibi otomobille - bulunmıyan oda umumi: katibi Cevat 
:'lttl ~dan çek.'.lmelerine karar ve- Nizami ve Oda muamelat müdürli Ga-

,~~cı· tip Bahtiyar da hazır bulunmuş ve 6 

\... ~ ~ lcucıar belediyece yüzden maddeye daha itiraz vt•1ti olmuştur. 
'bit hU muayene edilmiş, on iki Komisyon bu it'.razlan, keni:ii hazır-
'<t~ n l>~ı aökülmüştür. lıyacağı rapora ekliyerek ayın 12 sine 
~Osl liATLARA CEREYAN kadar iktisat Vekaletine gönderecek-

8tııritı .\.\DESi VERiLMiYOR tir. 

\ lcr lııak semtlerinde oturan bazı -o-
r\ Ctrc tartfından elektrik şirketin - MVTEF'ERRfK: 

~.~~ Ct~an istenmektedir. Şirket bu- J{ U ı,TtHı HAICANI 
~~t tyan vermek için Nafia Ve· BAY HALİL ETE'.\l'IN 

~ ~~:ract.:ıt etni§, fakat müsa - HATIRINI SORDUH.DU 

'~li· §tır. • Şehrimizde rahatsız olarak 1'u-
~~~~ VekSlet §irkete tesisatını ıs· ıunan tstanbul mebusu B. Halilln ra-
~ı ... ~ en. 1<>11 -· • ~tt :!tir, l3u r~ küc:~reyan vere::egkaın~ hatsrzhğı dolayıstyle Kültür Bakanı 

~fi 2un cereyan ta ti Bay Safvet A•·kan İstanbul kiiltilr 
l~~ gelrnemektedir. dtrektörU Bay Te\"ftk Kı:t vasıtasl-

la<i.l:>t ~ le hastanın hatırını sormuştur. 
bt~ 41A11AFILDB EMINöNO HALKEVt BiNASI 

t~a.\N Cağaloğlunda yeni yapılacak olm E-
b ~~ K U'\!UM MODORO minönü Halkevi binasının son tadil e-

'r ~ l(.\RA YA GiTTi dilen projesi tamamlanmıştır. İstim-
'~ ı:: Urnum müdürü Bay Yu- lak edilen b~nalar yıkılmış ve ankaz 
~rııı. n. denizlk-.ık etrafındaki ~aJ::Jırma iıi bitmi§tir. Yeni proje tet· 

~it devanı etmektedir. kikten geçirilince derht•l inşaata baş -
~ ıonra Liman işletme !anacak ve bina önümüzdeki Cumhur.~-
--uıı Manyaı tı Bankasına yet bayramına kadar bitmit olacaktır. 
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İngiliz imparatorluğu 
inhitat ederse 

Bu hadise Roma imparatorluğunun inhifüfın
dan daha büyük bir felaket olacak dır. 

Versay muahedesi niçin 
tatbik edilemedi? 

Vazaını 

Vunanlstanın Milletler cemi· 
yeti delegesi ve Parıs elçisi 

POLiTiS 
Dost ve müttefik Yunanistanın Pa

ri,, elçisi. ııe Mi!let"ler Cemiyeti delege--
3i olan kiymetli diplomat bu yazısının 
dün çıkan kısmında dihıyanın bugünkii. 
ooziyetın.ı gözden gefirmi§ oo A.11-rupa
nın gerek içten, gerek dı§tan bukran 
VtJZiyetinde olduğunu i§aret etmi§ti. 

Avrupa, diş buhranm yanında, bir 
de büyük bir iç buhran geçirmekte • 

dir. ' 
Bu buhran da. 1914 den evvel başla,.. 

mıştı. Biz o zaman farkında değildik; 
fakat dı§ardan görüyorlardı. Yabancı· 
lar, A vrupaya bak tıklan zaman, onu 
ayaklan kilden yapılmış bir dev halin
de görüyorlar ve başına gelecek kaza· 
yı hissediyorlardı. ( 

O günden bugüne buhran bizim de 
gözümü1..e çarpacak şekilde vahimleş
mi;tlr. Eskiden mevcut bulunan u
yu§amamazlıklar da.ha derinleşti. İti
matsızlığa ve şüpheye baza.n bir de kin 
karıştı. İhtiraslar ve hasetler kustah 
..... ._uıcu• UllUUt= JS U 'U•· .L .,Kl"llr Uuvu..~ 

gruplarına ayrılan memleketleri birl
birinden ayıran yalnız uyuşamayan 

menf atlar değildir. Aynı zamanda, ye
ni cemiyetlerde sınıf kavgala.nnm hu
susiyeti olan mistik ayrılı§lar, eiddet· 
li kin de bunun 8.milidir. 

Silfilılanmalar her zamankinden şid· 
detli bir hal aldı. Memleketimizin en 
son parası ona gidiyor. Bu silah mas
rafları, yalnız A vrupada, senede ikJ 
yüz milyar frank gibi cesim bir yekfuı 
tutuyor. 
Şunu da. işaret etmek l!zmıdır ki, 

iktısadi münasebetlerimiz atalete, hat
ta bazan dumure uğramıştır. Serbest 
mübadele tarihi bir hatıradan başka 

bir şey değil. Barbar milletlerin tram
pa sistemine döndük. Gilmrüklerimm 
Çin u:Uerine benzeyor. Avrupada bu
lunan yirmi altı devletin hudutlarını, 
gümrük tarlf eleri nisbetinde bir yük
seklikle çizmek fikrine düşüldü. Bu 
fikir kıt'amızrn bugünkü halini göste
riyor; bir deliler evi manzarası veri
yor. 

Avrupa milletleri arasmdaki fikir 
ve ahlrut sahalarında görülen ayrılık
lar gözönünde bulundurulursa bu his
lere aldanılmamış olduğu anlaşılır. 

Dünyada her zaman kendisini di -
ğerlerinden üstiln gören ve parlak bir 
istikbali olacak sanan memleketler ol
muştur. Fakat bu memleketler ayru 
zamanda nemket sahibi idiler, yahut 
da ihtiyatla da'\Ta.nlt'lardı: Dama çı • 
kıp bağırmazlardı· Halbuki şimdi öyle 
değil. Muhteris memleketler hiç çe • 
kinmeyorlar, üstünlüklerini en hoşa 
gitmiyer.ek bir şekilde il!n ediyorlar: 
Öteki memleketlere geri diyorlar, 
mürteci diyorlar, yıkılmış bir mazinin 
mümessilleridir diyorlar ve terakki -
nin, nuru:ı, yeniliğin ve istikbalin yal
nız kendilerine ait olduğunu söylüyor
lar. 

Bunun sebebi şu ki, bugün menfaat, 
iştiha, ihtiras çarpışmalan her za. -
mankinden daha fazla. Bundan başka, 
fikir ihtitMları da var ki, bunlar ni • 
zam, adalet, hak mefhumları, hatta 
en iptidai olan iyilik ve fenalık mef
humları üzerinde esaslı bir anlaşama· 
mazlıkla neticeleniyor. 

Bundan da. her şeydeki istikrarsız -
lık si a.ııetl • 

V ersay muahedesinin tarihi imzaları; 
(yukarda>ı ayağl): Loyd Corc (lngil
tere) Klemansu (Fransa),· Netti (1. , 

1,.1,.-..' - -:.al-* .. ....: ".J,.r--.:y--.,\ 

risini görmenin imk~ızlığı husule 
geliyor. Hergün bunun bir misa 1ini 
görüyoruz. hergün bir konferans, ac
zini itirafa cesaret edemiyerck, lağvo
lunacak yerde, atalet haline düşüyor. 
Avrupanın mihveri müthiş sarsıl • 

mıştır. Orada insanlar hareket etmek
te olan bir kum üzerinde yaşayorlar •. 
in.san istediği gibi ne çalışabiliyor, ne 
düşünebiliyor. 

Avrupada herkes, gittikçe biribiri
ne yaklaşan iki atın yarıgmı merakta 
ve endişe ile seyrediyor. Bu iki at 
sulhla harptir. 
Endişede herkes haklı. Çünkil, harp 

tehlikesi son senelerde mütemadiyen 
artmıştır. Muahedelerin çiğnenmesi, 
insan hesabına kıymet verilmemesi 
yüzünden ortaya çıkan anarşi ve istif:.. 
rarsızhk hali Roosevelt'i, iki ay evvel, 
Şikagoda şu sözü söylemeye sevket • 
miştir: 

"Bugün sulh tehlikede bulunuyor.,, 
• • • 

Şu 'muhakkak ve aşikar ki, Avrupa- ı 
'da bugiin gayri memnun ve mevcut 
nizama. karşı ısyan eden memleketler 
var. Bunlar fakir olduklarını, işçi ol
duklarmı, ihtilalci olduklarım söylü
yorlar. Kendilerinden bazı şeyler iste
dikleri ve zenginliklerine haset ettik
leri devletlere karşı soğuk, hodk~m 

diyorlar. 
Bunlar, istediklerini takviye etmek 

için haddinden fazla silahlanmışlardır. 
Bu suretle, diğer memleketleri de, 
kendilerine hürmet ettirmek maksadı 
ile, sil~hlanmaya mecbur etmişlerdir. 

Her tarafta silahlar yığılıyor, faz. 
lala.şıyor, tek~miil ediyor. Bu silahlar 
hem emniyet vermektedir, hem de en
dişe. Zira, tarih göstermektedir ki, si
lah yarışı devam etti mi, muhakkak 
bir harp ~ıkar. 

Milletler silahlarını kullanmakta 
1 

sabırsızlık ve ihtiras gösterirler. Bu da 
büyük bir tehlikedir. Nitekim, bugün 
Uzak Şarkta bunun bir misalini görü
yoruz. 

İnsan bir harp f el3.ketini aklına ge
tirince titreyor. Çıkacak bir harp 1914 
dekinden son dere&e daha müthiş ola
cak ve korkunçlukta on altıncı ve on 

( Kısa baher.ıer ) 

• lktısat vekilliğine vekfilel eden Baş\'e. 
kil B. Celal Bayar, Ziraat kongresi lıaz.ır

lıklarına ait alA.kadarlıırdıın malümat al
maktadır. l\ungrenln toplantı tarıhi bu
günlerde le:suit edilecektir. l\.ongreyi Baş. 
vekil B. Celll Bayar'ın acması muhte
meldir. 

• \'eklller Heyetinin imzaJadıih yeni bir 
nizamname mülkiye memurlıırının tcka
üUüklerine esas olncak sicillerin nasıl tu. 
tulacaAını teshil etmektedir. Bu nizamna
meye göre, her memur için siıli bir tez
kiye varakası olacaktır. 

Bu tezkiye varakalnrını Da~vckil, Vekil
ler, Müsteşarlar, uruuml miidiırler, ~ube 
müdürleri, uruuml müfettışler, ,·aliler, 
encümenler, daimi işgüderleri, eJ.7ilik müs. 
teş:ırları, 'lefliıJ heyetleri reisleri, başmü
fettişler, ka)makamlıır, v!Uıyetlerde mer· 
kez teskilılllarına mensup en yüksek ~mir
ler tarnfındıın doldurulnlıilec.ektir. nu 
gızli tezkiye vıırakalnrında bir rut•murun 
resmi ve hususi hayntına mütı:aJlik 24 sual 
olacaktır. 

• Şelırin Sirkeci semtinde yapılacnlt ıs. 
lllhat arasında bilhnssa traıısit yolcular 
için kolaylıklar lemin edilecl'klir. Deniz 
tarafına o~ılacnk meydanda, demiı;olu, 

ııraba vapuru iskelesine lrn<lnr uzanacak 
•e lransit yolcular doğrudan do~ruya bo 
tarikle haydarpa'>aya ııecr«'el.ler ve Toros 
eksı,reslyle yollarına devam edcr.eklerdir. 
Bu maksatla deniz tarnfında tertibat alına
caktır. Bil~hare trenleri bir tııraflnn dl
.ler tarar. nal.:lodecck r .. rihot leıiibalıJ'a
pıldıktıın sonra yolculuk datıa kolaylaşa. 
caktır. 

• Belediye suçlan i~leyen ~oför, ıırabacı 
Te ntmanlaı d:ın alınacak par.ı cezalarının 
derhal suç işledikleri mahalde tayin edi. 
leceli. ve para orada tah~IJ olunacıık

lır. Bununla olllkadnr memurlara makbuz. 
lar hwzı ertilmiştir. 

• htanbul mektupcusu Osman Holkrvin. 
tle Yet Ji~i bir konferansla htanbul ima
rının lnrihinl anlatan ş:ıyanı dikkat sözler. 
ıı;iiylenıişlir. Kıymelli tclkikcinin nnl:ıttı
ğına söre, İstanbul ilk defa bundan 102 
sene en·el ımara başlanmıştı. O znman, 
Soraylıurnundan Sırkeciye kadar 20 metre 
ııenişliğinde bir caddo acılruış ve deniz 
kıyısının taş duvarla örülmesi tavsiye 
olunmu~tur. 

• Baytar müdürlüğünde yeni bir hak. 
triyoloJi heyetı te~ekkiiJ etııu~tir. Veremli 
baynıılar üzerinde tetkikler yapacaklar. 
dır. 4 

• Şehrimizdeki sisortacılor, dünkü gün 
Milli Heasurans genel direktörü Rem Ba.. 
yarın reisli~i altında bir toplantı yopmış
Jardır. Bu toplantıda hükumetin sisorta• 
lora dair h:ızırlaılığı kanun JAyıbası etra .. 
fında görüşühııüşlür. 

• Kütahya vihh elindeki Linit madenL. 
nln i~letrne ıınti)azı 9U sene muddclle lfü· 
banka verilmiştir. 

• Httva tehlikelerine kar~ı en vafi ted· 
birlerden birini teşkil eden zehirli gnz t04 
mizleme teçhizatından bir kısmı şehrimi
ze gclmi~lir. Yakında \"ilayelte toplanacak 
bir komisyon, bu teçhizatla çalışacak olnn
ları yctiştinnek hususunda kararlar \'ere
cektir. 

• \'olf Hird isimli bir Alman tayyarccisi 
bugünlerde şehrimize gelerek Türkkuşu. 
nun misafiri olacaktır. Burada kaldığı 

müddet zarfında motörsüz tayyarecilik 
hakkında bir de konferans \'erecektir. 

• Hukuk Fııkiıllesi dekanlık \'e bıışklıtip
lik mühürleriyle dekanın iınzıısını ' 'c 1s
tanlıul lisc~inin miılıürünü taklit ellikleri 
iddia olunan Şevket, Hikmet, Gııbriyel, ve 
TakCur.ın, tnhkikatı bitmiş ,.e evrakı sorgu 
hAkirullAine gitmiştir. :i'ieticc ilih:ıriyle 
Gabriyel ile Tnkfur hakkında meni muha. 
keme kararı verilmiştir. Hikmetin mev. 
kuf, diAerltriııin de serbest olarak yakın
da asliye ikınci cezada muhakemeleri gö
rülecektir. 

• Fran~ız gazetelerinin yazdığına göre, 
Jan Furniycr isimli bir gene firengili ol. 
duğu halde bundan on sekiz sene önce ev
lenmi, ve meydana getirdiği tocukl:ır da, 
senelerce sonra il) ni asarı göstermişler
dir. Çocukların annesi bu hale dayannmn
yarak bir çılgınlık halinde iki cocuğunu 
do balt:t ile kesmi,tlr. Kadın h'vktr edil. 
mlşse de, Razeteler onun ceznlandınlmn
maaı hakkında n rbat ya ı orla 
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StaJine karşı 
suika: t hazırlanmış 
Bir Generalla yüksek rütbeli 

iki zabit tevkif edildi 
Fransızç.a "Entranzijan,, gazetesi 

:Varşovadan aldığı u haberi neşr8dl • 
yor: 

Kızılordunun yü~sek rütb li zabitle
rinden i.içü Stallni öldürmek için bir 
su:kast hazırlaınak ımç\ı Ue teVkif edil
miştir. 

Szbahleyin şafak sökerken Gepeu 
• memurlan, süngü takmış relcerlerle be 

raber, general Ko.,;asenko, albay Vos
tusşef ve crkanıhnrp Nikolaye.in ev -
lerine girtni§lerdir. Tevk:if edilen za -

bitler zırbu otomobillerle Lubyenlcja 
ha pishanes.'.ne götilrülmlittür. 

Zabitler, Kremlin sarayını muhafa. -
zc:ıya memur askerleri isyana ve Stalini 
bir ak§!trt, sarayldr.ld dairesinde öldilr· 
meğe tcı vik etmekle itham ölunmak .. 
tadır. 

Gepeu memuflanmn k>ylcdiğfoe g<i
re, bu zabitler Moskova garnizonunda 
da, hükumeti devirmek ve başka bir 
hükOmet "İçurmak mabadı ile bir isyan 
hazırlamışlar.dır. 

ıra ve irandan başka 

Balkan devletlerine 
de ava ostaları 

T rtib edeceQiz 
Sofya, (Hususi) - zarya gtu:et~si 

~ror: 

Türkiye ile İngiltere arasındaki ti -
iCari münascbat son zamanda o dcrec 
kııvvetlonmiştir, ki, bu kuvvetıeııig, 
muha.kkak surette unıumi siyaset üze
:riııe tle tesirlnden hali ktıbnayadktır. 

tayyarelerôir. Bu sf patiele alikadar 
olarak oü ~ne zatf ındA 'l'iltkiye, ls -
Lı.tıoul, Afi.kara, Irak, han arasında 
olduğu gibi, bunlardan ayrı <>larak 
:Balknn rnemJcket1crli1c doğru da Tür'K 
Hava posta.l::m isfemeğe başlayacaktır. 
Bu hava postalarının taliZiminde lngi
Iizler de VB.Zi!o al caktir. 

sa:::..:~a;-+t~l l~A~N~K~A~R~A~~D~~A~--~N~--~.,., 
Irak ve Türkiye Hariciye na-

tu hırı arasındaki teJgıarıar Bir saylavımı~ta emekli albaY 
Ankara; 8 (A.A.) - Saadabat pak - ~ 

tının Irak parlamentosu tar2.fından d k • d 
kabulü ve tasdiki münasebetiyle Irak arasın a 1 ava 
va Türkiye hariciye bal<anları arasın- ) t-
da. 4~ğıdu.ki telgraflar veril{p alın- 1920 senesinde neşredilen askeri yazı 8 

n11ştır. da o 
Ek:icldns l>Oklor ~evfik Rüştü Aras, 

zamanki Denizli mutas rrıfınB 
tecavüz edllmişmlydi 'l Hariciye Vekili 

ANKARA 
adabat paktının taSdikini büyük 

bir eeVlnçle ekselanslarına bildirmeye 
müsareat ederim. Bu mesut hadiseden 
istifade côerelt, b.ışl:C'a amili bulun
duğunuz eserin başarılmasından dola
yı samimi tebriklerimi ekselanslarına 
tekrar eder Ve bu ~·eni 1>ağm iki mem
leketi birleştiren çok samimi dostlu
ğun daha ziya.de tarsinine hizmet ede
ceği kanaatini i&ıar ederim. 

Tevfik Elsüveydi 
81..·.rıetlflıB 1'ı.ofik El..süveydi, 

Hariciye Nazırı 
BAGDAT 

Sadabat paktmm tasdikini bana 
bildirmek için keşide buyurduğunuz 
telgrafın vusnlünil bildirmekle müba
hiyim. Bu mesut harusenin iki memle
ket nrasmdaki çok dostane mUnasebet
ler tarih;nde yeni bir refah ve saadet 
çevresinin bailangıoı olacağına ve bu 
iki memleketi çok mesut bir surette 
birleştiren bağları dalma daha ziyade 
takviyeye hizmet eyliyeoeğine kani bu
lunarak, tebriklerimin ve en dostane 
hissiyatımın kabulünü ekselanslann -
dan rica ederim. 

F 

Ankara, 8 (Telefonla) - Bugün i
kintl asliyo teza mahkemesinde Tt!"lfü· 
dağ mebusu Faile Öztrak tarafıntlan t!
meldi Albay Şeflk Aket aleybifie açı
lan <la.aya bakildı. J\\.alik.eme reisi 
mhkLütde Bay Naci, Uye makamında 
da müddeiumurrJ mlUIVini Bayan Eni
se bu1unuyotdu, 

Davanın mevzuu şudur: 
tzmirin yunanlıl:ır tarafmdarl işgali 

sırasında aydıflda 157 inci Tüm. ko -
mutanı Albay Şefik Aker askeri bir 
mecmuanın muhtelif sayılrmnd.a "is -
t1k'lal Harbinde büyük harbin mtitare
kesinaen 1920 senesi sonuna kaeüir 57 
foci tümen ve Aydın tniUi cidali,, aıdile 
3 yazı neştetmiJtir. 

O sırada Denuli mutasarn!ı olan B. 
Faik öztfak kitabın muhtelif yerlerinde 
görülen fiukömet rliesatı, millkiye rü
esasr gibi müpiıem tabitlerle kendisi -
ne de fccavlü vaki olduğunu iddia et
meletedir. 

B. Faik Öztr:ık bahse mevzu yası -
larda l<endin.\ a1ilkadat eu tı kısımlan 

ı'eimi vesik.:ılat ve muteber §ahitlerle 
re.ld ve te\zibine kadir olduğunu ileri 
siitmektedir, 

-- kili~ 
olmayıp bir hatıra olarak telik . 
htı rdoğru olacağı bild:rilmektedi~eti· 

Genel Kurmaylığın bu cevaln QÔ • 

ne münakaşalar olmuş, evrakı~ trı tıt•• 
tleiumumi muavini Bal·arı Enı9e lef • 
(mdah tetkih: ed.:Jmek fu;ere. ınııh• 
ine "} m on dördüne bırakılınııtır· 

---...o-
ANAUOTJlTDA T.ET!tflUıE:li 11 
YAPA ! 1'11.".4.tıYAW PROF.b°'SÔ1t 

J l''" 
Atlfüloluda P.rkeolopi tetkl~ıer sısst 

pan ttafyan aı keoloji muteblı:tııı~fl 
:Roma Untversıtesı profesörler nd• 
'.B. Guilolyo Jakobi ayın dokU~;ııd& 
tetkikatı etrarınaa ttnıy:ın k111 ııoıt' 
bir konretans 'VVt.ırccelfür. a~ııt,tl' 
feranPta 160 muhtelif resinı G 
le.:elt~lr. 

~ el~ 
• BTIJ.ıGARiSTANIN Ankattl dtıe' 

liğt ttıstbuat Hnşdiğtne tnylo ~t· 
l3. Jorj Mntof şehıfm~~ 

Garp b;r da\/8 
(Vst ycznı t ir.cUft~cr 

ımuhzenlnl Taks'trtı TrtlinıfüdtO ,,. 
İngiliz firmnları, Türkiyenin üç se

nelik plruu ile çok alakadardır, bahu· 
sus, yeni kömür ve endüstri işleri İn
gilizleri çok alakadar ediyor. 

Maden endüstrisine lngiliZlerin iş;
tirnki Diyarbakır krom mııdctiJ istih
salat.Ihı senede 200 bfo ton arttıra -
caktll". Ergani. 1urgu1, ve Kuvartsan 
madenlerinden cıkan an bakır her se~ 
ne 20.000 tou artacaktır. Zonguldak 
kömür ocaklann(la.:tı. §imdi Senede l 
milyon ton kömlir çıkarılıyor. B'.l mik-

üniversite kütüphane· 
si gen işletilecek 

Emekli Atl>ay iae yazılarında hiç 
kimseye ve bu meyanda Bay FaJk Oz
traka tcoavilz otme<f.ğini ve bilakis 
kendisinin bazı hizmetlerini de takdirle 
ka~ettiğini ve eseıt Genel Kurmaylı
ğın emrile bir hDrp ceridesi olarak yaz
dığını söylemektedir. 

Bu cihet Genel Kunnaylrğa sorul -
tnu~ ve gelen cevap bugünkü celsede 
oJsunmuıtur. Cevapta bu eserin Bay 
~ filc'i" arzu ;ı,. G ....... t Kurmıııvr• Ra
tm almdrğr ve 1iarp ceride&(. §eklinde 

danı arnsih litıtınnk satması •rı;:,,. 
sıidı. O hnlde n .. ıl olur ÖR fl'.ll ~-
torluk nınllycsi kenaı ıe tüt :ttit - ,f4 
kil sntnr1t n hruitiicıncfn e,·ltıl~,;o 
l>lr h1nttyi ve nrsay:ı <lli bu fl1 ıtt"' 
hniliıtlnrı Iccrl ine koymuş 6tıab jtl' 
Eğer böyle bir harita h~tt~fl 

m<frcmt olsayUı Ye böyle bir Jı'' 
-•tıll llo Tnk"tm n ınntU:c:ninfn TP" fJl1' 

tar 1941 yılına ka.ôar iki misli ola 
claktrr. 

lstihsal~tm mühim bir kısnıı ln -
giltereye ihraç edilı'nck &nttiyle Jngi
liı ffrın::ı.Iarı bUytık sermıı.yeler koy -
may hazırdır. Türk mali ve endüstri
yel filemin temsil eden iş, Merkez, ve 
Etiba.nk direktörlerinin Londrada bu .. 
lundnğunu d:.tmhuveya.T bzbz bz bzb 
lunu~u da bu işlerl~ al!kadardır. 

lstanbut, lzmir, Mersin limanları 
yapılacaktır. Bundan mada, Tür1der, 
modern ve son sistem to.yyare siparl
§atmde. d::ı. bulunmuştur. Bunlar sivil 

Ha tav 
Ermenileri 

(Ostyanı ı inci sayı/ada) 
Diğer taraftan, Tilrk aleyhtarı o -

lan bir polis komiseri. nlifuzundan is
tifade ederek, Necati adında birini, 
a'ilrk propa.ganct:ısı yapıyor bahanesi
le, Ermenilerin kahvesine girmekten 
menetmıştir. Komiser, bununla da kal
mıyarak, Necatiyi mabkemeye vere -
rek hakkında iki ay hapis kararı al
mıştır. Yine nyru komiser, bir başka 
a:'UrkU de, §apka lehinde bulundu diye. 
mahkemeye vermiştir. 

Polis komiserinin bu hareketi, Tiltk
ler lehine ıırtm:ıl..--ta ol:ın cereyanr, ted
hie yaparak durdu:. .. ıağa çalışmaktır. 

Para ile Adam Arayor1ar 
lskenderun, 8 (Hususi) - Fransız 

erıtanı ile Sancak erkft.nı "ittihadı \-aı
ıtan,, teşkilatını f:lkviyeye l:arar ver
miruerdir. Bu f in ancalt para ile ba-
5arılabileceğini düşilndilklcı1 icin, 
kendilerini para mukabilinde satacak 
kimseler n.ranıakta.dırlar. 

Bıı a.rnda, "İttihadı vatan., teşkili
tmın Alevi ve Arap kesafeti Bulut:an 
Makabris, Basorba ve Ziyaret köyle -
rinde Nuri, Kfızı:m, Muhittin ve Rasim 
ağanın ba!'lknnhkları altında birer şu
besi açılması için 3000 Suriye lirıısı 
verilmif~tir. 

Anzat•ıcrun. Bir .A.Jr1:mlaşı lf'oo 
Kumandanı. 

:Reyhaniye, 8 (Hususi) - Şam Çer
kez alayında hizmet eden Anzavurla. 
te.1rild mesai etmiş olan Ç-erkez Os -
man oğlu Hasan Reyh:ıniyeye naklo

a ta-

" _,,..~---"~~," 

Kü.tiiplıanC'IJi tct
kilc eden yuk$ck 
tcdr{sat ditcTctörü 

Şehrimizde bulU
nan yüksek tedri

t · ektôrU ay 
Cevat muntelif kül
tür müesseselerinde 
yaptığı tetkikatını 

ikmaİ ederek dUn 
nkşa.m Ankaraya 
dönmüştür. 

&kanlık bu yıl 
lise ve üniversite 
talebesinin okuma 

'(>aziyetini diizelt.mck, onlara Garp ve 
Şark lisanlariyle yazılnıış basma ve 
tercüme eserler okutmak için mevcut 
umumi kUtüphnncleri genişletmeğe ka
rar vermiştir. 

Roma 
Müzakerelerj 

(tJst yanı 1 incide) 
birliğinde bulunacak?arınr teldt etmiş· 
lcrdit. 

Alman Hariciye NUJn 
Romııya ıitmiyor! .. 

Bertin, 8 (A.A.) - Von RibC-en -
tropun bir müddet kalmak üzere bu 
akşam Romaya hareket edeceği Alman 
istihbarat bürosu t<ıraffmdan biltliril -
mektedir. 

.Paris, 8 (A.A.) - Salahiyettar me
hafilden öğrenildiğino göre. Lonidrayr 
ziyaretinden sonra B. Von Ribben -
tropun Paristen ~eçeceği hususunda 
burada hiç b\r maliimz.ıt yoktur. 

Japcnyaya haber verildi 
T.okyo,. 8 (A.A.) -İtalyanın Tokyo 

bliylik elçisi, Hariciye nazırı B. Hirota 
ile uzun bir göüşmcde bulunmuştur. 

Asahi gazeteS:nin bild.:ndiğine göre, 
bu görüşme esna:unda, 'Uzalı; Şark işle
ri k.onu~ulnu:omış, yalnız İtalyan büyük 
elçisi Bay Hirotayı yakında başlıyacak 
oları İngiUz - İtalyan müzakerelerinden 
haberdar etmiştir. 

Mısır hükumetinin bir. teıbliii 

Kahire, 8 (A.A.) - Mısır hükumeti. 
bir teoliğ neşretmi§tir. Bu teb:~ğc!c. 

büyük Britrcıyanın İngiltere - Mısır 

muahedenamesi ahkamı mucibince fn
giliz - Italyan müzakerelerinde Mısrrm 
menafıin.~ müteessir eaecek hiç bir şe
ye muvafakat etmiyeceği ve Mrsıra mü
teall~ hususatta evvela Mısır lıükfi -
meti ile istişarede bu?unacağJ hakkın
da Mısrra tcmiiıat ermit olduğu beyan 

11k ıs olarak sohrimizde bwunan Ba:
yet.it k-UtUphanesf ele almmıetrr. Yük
e k t dr1• ~ lctXl"ft v ,..~ ...... nfh• 
BayeZit küttiph3.ncsine giderek ktttUp;. 
hanenin bugünkü birin, k'ita.p -ve me -
mur kadfOSu ve muhtelif ihtiyaçları
nı gözden ge< lrınişUr. 

Ahnatt net ceterc göre kütüpfı nenin 
yamnda bulunan ktiçttk imar~ bin~· 
lan buraya eklenecektir. lıttaret bına
larmın eklenme işi bittikten sonr .... kü
tifphanenin geniş salonunun bir kısınr 
nı dolduran kitaplar imaret krsmın.. t 
nakledilecek ve ktitüphane bu suretl 
gcnifileyeccktir. Genişleyen kütüpha
nede çalışmak isteyen gençlerin sa~ 
yısı üç ytizti bulabilecektir. Kütüpha -
nenirı salonuna da imaret binasından 
açrlacak kapı fle girilebllecektir. 

Bilhassa bu ktitUphaneden isfil'a. e -
den talebenin ekserisi üniversite t8. -
!ebesidir. Uni~c.rsite talebesinin f~i
ne yarayacak ve gerek Garp, gerekse 
Şark eserlctinin sayıs1 da zenginleş -
lirllecelrtir. Ayrıca. mevcut kitaplar 
umunıf bir elemeden geçirilecektir. 
Kütüphanenin çalışma saatlerinde ba
zı Mğişm~fer de yapılacakt!ır. 

Bay Cevat dün akı;ıam kendisiyle gö
rüı:;en bir arkadaşımıza euniarı söyle
m iştir: 

"'- lst.anbuld.cı l«tldığim müddetçe 
yiik.sf?k 5ğrctmen. ok~tltınmı yeni ya • 
pılmakta olan in§aatım gö?'dum. tlni
ver.~ite bütçesi etrrıftndiı iire'ktör'te 
bazı temaslarda' bu7?t-ndum oo Güzel 
Sanat1ar ATOcıdemisinile çalıştım. Ba
ye=it kütüphanesini ao gördüm. Bu. ak
şam A rckaraya. döniiyorum." 

Roman va 
italyan imparator

luğunu tanıdı 
DUltreş 8 (A ) - ./Ueksruıdr Zam

flres1'0 ROm-an:>'l[nm Roma orta elcl
liğf.ne tayin edllmlŞtlr.. Da.utan An
tantt kararlnrma uygun olarak Bay 
Zam1'1'resko, '•ttnlyn lrralrve Habeş 
impa.ratoı:u~· nezdioe eıcı tayin ı:ıdil4 

miştlr. 

Raradenizde /ıı tına 
rıhtı 

Giresun, 8 ( A . .A • ) - Şiddetli esen 
karayel rüzgarmdan denizde firtana 
başlamıştır. Gelmesi beklenen vapur-

Vergiler 
indiriliyor 

(Üsttarafı 1 ineide) 
ınak üzeredir ve bugünlerde Medise 
verilecektir. 

Mevsuk b~r şe'kJlde öğrendiğimize 

göre, h;ıyvanlar vegisinl:Je, yapılmı;i .o
lan hafifletmeye ilaveten ÔnümUzdeki 
ıene at, eşek ve katırdan alrnan vergi
nin tamamen kt•lodn;ılması tekarrür et
miştir. 

Bundan başka tiftik ve keçiden alı -
nan vergiden de be§ kuruş tenzi~ im· 
kanlan hazırlanmıştır. 
Tıp ve isfenciyar. mütehassısların -

dan alınan istihkak vergisinin ilgası tn
mamen mukarrerdir. Oytın Aletlerinden 
alman resmin de beleldiyelere terk.i ci· 
betine gidilecektir. 

Buhran ve rnüvazene vergllerinde 
en a.ı 800 kurut maaşlr memın1arm is~ 
tihkaklanndarı kesilen verginin hafı:fle
tilmesi istilzam olunmaktadır. 

:Su hafifletme ha"O'a kuvvetlerine yat• 
dım vergisi hari~ olmak üzere yapıla
caktrr. 

Resrtıi ve husus? memurların iatih -
kaklarml~an kesilmekte olan vergı1e'r 

birle~tirilmektedir. Hafifletme birle§· 
tirilen rn~r üzerinden ve mWıtelif 
senelerde tahakku~ ettirilecek bir pro-
gr;ım dahilinde yapıtaccıktır. 

Projede h~:ç ve tahsil usullerinde 
lColayhk temini cihetlerine de bilhassa 
ltina edilmiştir. 

Dokuz aylık Vttgi tahailatı 
Ankara, 8 (Telefonla) - içinde bu

lunduğumuz mali senenin Şubat 1938 
sonuna ltadar yapılan 9 aylık vergi tah
silatı 200.105.078 lir"}'a baliğ olmug -
tur. 

Bunun 18 milyon 734 bin 48 lirası 

maliye, 11.37129 lirası da sabıka tah -
silatıdır. Ge~en mali yılının 9 aylık 
tah~.litına nazaran fazlalık 20.767.317 
liradır. 

Tahsilatın bu gidişi Mecliste bulu -
nrı:ı 1938 bütçeci. tahminlerini teyit et-

1 
melçtedfr. 

Büt~e hazrrlanırken vergilerlde yapı- l 
Jacak tahfif littahi gözönünde bulun -

ne mc-:rc'?nm flo btrlikfo s.Agı~ 
nuu· ı t' vttıı:. o nı sa 1 .,._,-· 

maJitcdcn ıı1nn şirketin oy:ııJ • 
1
.,,; 

<ln s1ı mr.lı1.onJni te~lim aımrf 0 

icap ennez miy<li? t d'' 
yo 'Al Taksim emHlk şirketi dutd ttır . 

ruyor, hem 20 • 2ö sene dıl .-1' 
dıtll 

<lB son ·ndnn Talimha.nc ınet # 
su mnlucnini de clo ge(irıue1' ,/#' 
tc.~ebli\l tere bnşla:rorl 1-:;jn bO ,,ttf' 
fası bir kare gnriptlr. Fakııt iP', 
fç1n<le gnrahe olmak üzere f:c:ıll,; 
cmlCi.k lr:kctt su mnhz"niııl ~ 
etmesi için bir kcr~ - vaıdilt> flfÇ _. 
hane mcydıınınm sntış işinde .11 ,.t• 

~ d"' . Mkası olmnynn - Evknıtan 1" P 
nıiştlr. Bvknf Mıwcsi t.nhiİ otıır~ıt ~· 
'\'US'f l'ôddctnıl~. fazla otnr. ~, f;' Jİ' 
nnı'ln Tnl.c:fm ~" mıılız~11fn1f1 ',~t· 
tan tstanbu1 Relelll3'csfne do'f e~ 
dlğt '10 ıınlaşılmt$tit. nunıf11 :.:~
Tal stm ,.mlftk Arketf ~eJt<' -.1<f" 

91 t Jt ll. 
f.U mfthı,t."nhıl t<'"llm etrn ·"1 ıı ıd"" 
bu defn ı~tnnbul belediyesi s11 !t• ,N' 
si aleyhine fldncl bir dava dıı 
ımştır? ~ ;' 

TakBim cmltlk şfrkctl "ıı1'fil ,ti' 
IJycden satın nlriımış otan blt tO' .; 

ıt••" '~ nm pa1'ça9ı olmak Uzcrc tıı.I '.P'" 

mnhzcnintn tahliye ,.e tcsliJI' ~' 
sıl bir J1alt vo Jılhiyct ııe e'f u• ,, 

·po-.·" .JI 
veyahut hclcdlyc sn :icftıt'C51btt iP 
teyor? Sonra sa.tın atın•0 .,. tr 

ıuıtde B 
o :r,amnn teslim nhndığı <tcJI" 'ı 
ş:ınm bir pare sı o1dnl2° : fJl tf~. 
len su nmlızl"nfnln tesıilllt :,., 1,,,, 
~1rrnl beş 8Cno hl<: b1r t~~ j~ I' 
ltU\mış olnınsını ncaba n _ıd• 
diyor? _, SiY'. 

Bn nokta1arm nnJa .. ılııt"s;cJJt· _,, 

kntcm merak etIHecck :bJ:::ıeJI ~ 
ra Taksim n :nuılızcnı d ııJŞ~ 
1ö30 mctr,.. mnrnbbnJ g~)'~ 
bir nrsnclnn teşekkül ac '°° l1 
Yalnız lıu arsanın kıy~eti ıcııd,.ı: ~ 
limyı geçiyormuş? ••• nıı ı1 t>t"f ,, 

• ri ınJ ti r.ıt 11 him hlr Juyınctın l' r ' 50ıırt1 tO 

ne hnrckot"lz kııldıkftıll aıctıll f 
dtn·n. IDCl'ZUU ynpılnııısı ~ ~ff ~ 
mn.nhg,..rın J·nbnl e<1cbflccl'~· _ 

bbilB "" mtc1ir? Acaba bu reşe ~de ıJ' 
hukuki bir da\"B hnd0'!1~ "f~ 4' 
lnn bir mnhtyctto ınidl ·ti bit '1' .,ıt 
•·Uz hin Urnlık !bir ı...--:ıyıne ',..•rııJI' 
"' l ..... 11 -~ f 
Ut' l'lC gec.;ırmek to5rb lU· ııııdl' 

tnkrm karışık fşfor - &ı.f 



ölüm şuaı 
Uçan bir tayyarenin 
nıotoru nasıl durur? 
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"ö·. 
!tıid ·~uı euaı., uenueıı §eY bir hayal 
8e ır, Yahut hakikat midir? Birkaç 
da.ne evveı muhtelif kim!eler tarafm
lt n lngilterede ve Fra.nsada bu şuaın 
bı. ~edıldiği ilan olundu. Fakat sonra 

0 UtlaJt bir esrar perdesine bürUndü. 
be "nkıtıarcıan sonra yeni bir şey ha
ltı r verilmedi. Şimdi bir Fransız fen 

b ecnıuası muharriri Macaristanda 
~, 

l{a bir "ölüm cuaı kasifine rast 
Ce'd·;;· . "' " • 
b l 1

&1'tli \"e pek eayam hayret tecrU-
d~ erine &ahit olduğunu teyit etmekte-
.:transız muharririni okuyalım: 

leıı Porcu, yedi lisa ı mUkemmel bi
fa:İ hayatı seven 've hayatından istf
btr e etrneyi de bilen 25 ya~ında yeni 

11 doktor Kaligari huzurunda birkaç 
İ!aat kor!tunç hayaller f çinde ya§adım. 
ıı:i 'Yano! Eber olan bu adam çok u
''k· boylu iri vilcutlü olmasına r3.ı:,~en 
lta:·· · ınacarca kUçük demektir - lA-

ıyJE: anılıyor. 

.1 l>e§t:eye vard1ğım zaman bir ak§am 
'l0Stl 
t .. 'b -arına hayret edilecek bazı tec -
t~ elerfni göstermek üzere bir toplan
bit~apan 30 ya~la.rında llim Ojen Bri
" 1 arl\lnıştım. Brlbil birtakım şualar 
,~ıta.siyle mermerden yapılımş bir 
lt O:iıt heykelini tamamiyle ortadan 
S:»betrnlşti. Heykeli ağzı açık bir ka
lı >'a Yerleştirml§ti. Hazır bulunanlar 
~ e~ltelin kaybo!duğunu gördükleri 
~kıt h!.lnu şuam esrarengiz neticesin
rr./1 ıiYade bir hokkabazlığa hamlet
ı-::1'd!. Hiç birisi ilmi bir kıymeti o-

gıru takdir etmiyorlardı. 
ile lıribıl esrarını bunlara söylememiş
~ de kendilerini aldatmadığını anla -
.._alan ic:in de elleriyle heykeli tut • ..... ~ 

l:{~ t't~v,.j' At!)'1is,t.i. 
\~ dııvete lcabet eaıp eııerı.1ıı 
lat nın içine ııokup heykeli tutuyor-
8Qı dı. F"akat hepsi de kasanm içine 
~ıttu':ları ellerini göremiyorlardı! .... 
~r ll1tU ~uaın tesiri altında. kalan el -

de görUnmez oluveriyordu! 

~~n işte bu ~im adamı görmek fs
tb 0tdUrn. Fakat Macarlı dostlarım 
tde~i görürsem daha ziyade istifade 
te .. i!~ceğiml söylediler. Bir ak§am 
~k e Ya.rısmdan sonra P~tcnin en u
bir 1~ahallelerinden birll!line gittik ve 

1 
~.tth bir eve girdik. 1.90 metre bo
h a. koskocaman bir adam. Yanes 
..;.ooer b' 1 
ı-acı ııı yazıhanesipde kabul etti. Bu-bta; fevkalade hiç bir ~Y göze çarp
la:ı. ordu: Duvarlarına kitaplar tnra
bir ll'lı§ bir oda .. Ortada bir masa ve 
turı:anda1ye duruyordu. Masanın Us -
lt~ e ne hokka, ne kağıt, ne de bir 

Utıkaieıni var! 

~1 ~r bit.l atelyesine götUrdü. Bura
doıu ıuhte]if lıUçUk llet ve cihazlarla 
"aıy idi. E~yl\ olarak yalnız iki san
Çal'tl e ile bir de büyilk iskemle göze 
\tir 1>'0rdu. Hafif mııvi bir ı!'Ykla. ten
ın19 ed.ilnıtşU. ~me Uzeri~e yığıl -
\l~l'kıtaplar UstUnde b!iyilk bir kedi 
ltoneıor Ve iki kimya Aleti arasında bir 

"ta :t lızanınıe yatıyordu. 
•arı:ıvandan ~ağıya bir siyah ~erit 
ta11 Yeırdu. Şeridin Ustu kalın "selli 
laj~/

1

e kaplanmıştı. Aı. ötede bir e
bı;hın liatUnde kUçilcUk bir projektör 
~" UYordu 
""cı"·r • ~ b~ı 6Uaı nasıl bulduğunu hulA.sa -
•• ite anlattı: 

ltttı~~~8iln Çekoslovakyııya tabi bu
'eııe • acarıstanın bir köyünde 25 
tlbi ~eı doğdum. Babam da benim 
~tl.->in~ktor idi. Dostlarım ı;ayeslnde 
i~h;" b ın. Onlar tecrUbelerlmi yapmak 
'ıl'tıı ıtna. Çok fazla yardım ediyorlar. 
~~ "a ıaınanda bUyUit bir emniyetleri 
~llııd:; Be3 ~ne Pa.riste tah!H ettim. 
gar \\1 on sene evvel bir akşam Ed
llt>~.hı~s, ın bir romanını okuyordum. 
~i.tıı i1tıha in.san ve nebatatın her ne-
ll.}ıl!(!A:l a. eden bir öldürücU ~uada.n 

~··· "ol, nı k~~ ... 
~ille bir 

1 
e ""--uir. Bu roman be.."lde bil-

~ iyetıe ntiba btraktı. B<mi muvnffa-
tttı b netıce'encn tecrtib"1erime sev- 1 

G.i.ıt. • ~e!'!rı h 
~~?Q hı" ·tn altkm:ia ilk iıı:ahat ver-
-~~ st~ınız. Franeada iki kll'i 

bulduklannı iddia edl • 

yorıar. liwııar .Uunikof ki ile Hanrl 
Klodeldir. Birincisinin altın yapmak 

KroııÇek. 

~UID AVlıa 

ı•eı.eta 

:)4!, • A.ltra 

ı13 • Rıınitnot 

hususunda.ki iddiası katlyen ya.landır. 
11 
____ ç E:. "' t.. f. l\ ----ı 

Bu adam serseridir. Diğeri bana daha 
clddt geliyor. 

Ben ke§f ettiğim §Ua ile ateş verebi
lirim, motörleri durdurabilirim. Bir 
kilometre uzaktan öldürebilirim. Geli
niz sit..i.nlc bunları teyit edelim: 

•PuV 
• NeY)'Ol'a 

• MUt.oe 
• Br11uel 
•AUM 
• C'Ameft'I 

• 8otJ8 

:u.1:; 
<.ı,W40 

l[i ıı•2 
4.7i!J J 

::&.7 60 
lH2~ 

6:1.41J2.J 

12 68lv 

• uer u.o l. Wı:IU • v.....,... •.1\J 
• Budapqte 8,9.:>7.1 
• IJU.ll:r.. 106,0317 
• ueıgr.o s l, !S!J 
• Yokorıa.maı 2.1:.ı6s 

• ı:ıtokb..:ım 6.05~.J • A.ıwıurcııur• 1 4233 
Eber bu sözlerden sonra bir k!içük • Pral :U,6175 

kapı açtı. Duvarları çıplak pek büyük • Vl:faU 1' •• lGS 
• a..uıı4ra 

• l4011kon 

.so.-
2J,73 

bir odaya girdik. Odanın dibinde bir ~ S H A M 
ilet duruyordu: Birlikte hareket eden 
iki projektörle eiyah ağaçtan mamUJ 
kaimUzzavlye bir §eY· Bu ruetin te • 
melini yirmi santim kalınlığında a
miantla çerçevelenmiş bir elektrik 
tel örgilsU teşkil ediyordu. 

Eber bir dakika bizi yalnız bıraktı; 
ve bir dUzine küçUk kasa ile tekrar 
geldi. Bunların içinden kUçUk bir mo
tör, kUçUctik bir tayyare, bir çelik bo
bek, bir tahta Usttlne bağlanmış iki ö
ıu fare, bir parça kaoçuk, bir bakır 
maden parçası, bir kadeh, çimentodan 
bir zar, bir servi ağacı parçası ve bir 
yumak kumaş parçalan çıkardL Heır 
sini muntn.za.m surette duvarın yanm
de elektrik altma on metre mesafeye 
yerleştirdi. 

Sonra ışığı eöndürdU. Aletin yanın
da karanlık içinde ayakta duruyor -
duk. Bir anda ve cesim vUcutlü dokto
run yine odadan çıktığını ve sonra ha
fif bir gürültü işittik. K~if 8.Ietini ha
rekete getirmişti. Karanlık içinde ha
fif dyah bir şimşek çaktı. lki projek
tör birden yandı ve çelik bebeği aydın
lattı. Dört dakika sonra bu çifte mah
rutt 7.İya kauçok par~n.ya teveccüh et-
-~-- - - ...c......-- o-~ -- --- -
lonu doldurmuştu. Aradan dört da • 
kikıı geçince iki projektör bakır made
ninin fü:erine dü~mUş ''e daima aynı 
mUdclcti muhn.fa.za etmek Ur.ere sıra 
ile diğer ecyler Ur.erlerinde projektör
ler tevakkuf etmişti ki kum~lar yanrp 
ince bir alev çıkıyordu. 

Bundan sonra Eber aletin işlemesini 
durdurdu. L!mbaları yaktıktan sonra 
salondan dumanm çıkn\.ıı.sı için pen -
cerelerlnl açtı. 

- Bu gördUklerinfzln, dedi, ft.lcti -
mln kuv\•ctlyle hl<; bir münasebeti 
yoktur. Sadece elektriğin imha edici 
lru\•vettnl gösterir. Asıl :;imdi benim 
nasıl çnlı§bJımı göreceksiniz. 

Eber bunlan söylerken beraber gc -
tirdiği motörUn dUğme~ine b~arak 

harekete getirdi İşler motöriin kar§ı- 1 
sına yerleştirc;li. Bu arada küçtik tay- i 
yarenin içine bir bidon benzin koydu. 
Sonra 1Ambaları tekrar söndUrdü. Pro
jektörler ile evvelki yaptıklannı tek
rarladı. Her dört dakikada şua ikinci 
motöre tutuyor: tayyare dunıyor; ya
nıyor; birinci motör duruyor. İki öl- ' 
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K O Al ı~ ı> I : 

1.~tanbul Btlediycsl 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
F!DANAKt 

Dr:ım 3 perde 
ı'nznn: Pandell Horn 
I'ürkcesl: Fohri Kolin 

Sııot 20,30 dn (DALGA) Komedi ! per
de. \'ııznn: Ekrem R{'ş!t. Pazar günleri 3nat 
lfi,30 da maline. 
ÇOCUK: 

Cumnrtcsl, Çı:ırş:ımhn sn:ıt 14 de (MA \'J 
BONCUK) Ynııın: Zçkl: Miizik F. Ege. 

TURA~ Tl\'ATIWSU 
llu okşam: San'ntkiir 
Noşit YC arkııdnşları 
C. H. P. Samntya Ko-
munu mü!'iamercsi 
Kıymelll okuyucu Mu
nllfı konseri • Muhtelit 

el!Icnceler 
Zengin prof(r:ım 

müş fare yanıp salonn tahammül edil- I IA A 
mez bir koku yayılryordu. ~1 ~ 

Eber tekrar IAmbaları yaktı İki fa. ~ 

HAJ.K OPERETf 
Hu nkşaın Bnkırköy 
Çankaya ııinf'mnsında 

E.\'Al/.ER 
24 Mart Pn7.arteııl ak. 
şnmı Suot Park sine

masında: 
re kömllr haline gelmi~ti .. Tayyare yn ~ l)J 
nıp kUI olmu~. ikinci motör tamamiyle 'f 
harap olmug, birinci motör artık i§!e- 1 e.~kl Jıamam eski tas ... 

yemez bir hal almıştı. --------ı-m-ru-·c-.R-u-ı.-s-A_D_l 
- İ§te, dedi, bütün burada. yap - TEK TfY ATROSU 

tıklarımı on metr~ uzaktan dört oto.. llu .ıece: ct'skMnr • 
mobile yaptım. Bunların arasında be- H:ılc) ve pnı.arte,f: 
nim de otomobilim vardı. Uçan bir <Kııdıöy • Sürevyo) 

Sinemnlnrmrla: 
tayyarenin motörUnü durdurdum. Ba§· Rıı ma.mı 1ırı111c blftl .• 

ka birisini de harap ettim. İnsan üı.e- Bilyük ''oclvil 3 perde 
rinde b~crüoo yapamadığım i~in ı ! ) 
Uç ö?tl\z ile bir dlb:ine kadar domuz, i
ki katır öldilrdüm. Bu ha:rrnnların 
bazılarının kafneına. bazıkrının srr
tma, bir kıamınm gökf:Une, diğerleri -
nln belkemiğine ı;ıuaımla tuttum. Hep
si de öldiUcr. Hem de yıldmmla vu -
rulmu' gibi ölUv-erdi!er. VUcutlerinde 
ise yalnu: dokunduSıım yerlerde bir 
kesik hasıl olmuş gibi idi. Başka yer
lerinde hiı: bir F"eyler yoktu. Burn.da 
gördü~ilnUt. Alet bir ~iftlil~te mevcut 
ve urun me9afclerc ~ir yanan lı ,etin 
küçUk bir numunesidir. Elektrik kuv-1 

..~inemalar 
~mJ.EK: Tnllh .ıllneşl 
~.\KAH\'~: Nnınr honcunu 
İPEK: Foka hasmnz 
SARAY: Nıırıolronıın capkınlıkl:ıra 
SÜMEH: ?ıfii kül itiraf 

veti yıldırımın kuvv~t \•c ~üratini ha
izdir. 

İ1'te bu kadar. K~fim için bunrtı.n 
faz!as!nt söyliycmiycce~im. Şuaım u
ZU!l dalg:ı Inrm şunle.~tıJmaJariyle elde 
cdi'cn kı "!. d:ı.lgnlarm eiddetle Uıtbi -
kinden ibarettir • 
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1 Mahkemelerde 1 

Koyun yüzünden- am
casını öldüren genç 
Mabliemede suçu nasıl lşledlğlol anlattı 
Ağır ceza mahkemesi, dUn ö~le- J 

den sonra bir koyun tein amcasını 

öldUren 19 yaşında bir gencin durue
masına başladı. 

Dak'a Sfllvrlnln Bekirli köytınde 
cereyan etmiştir. Kattı Sezat cinaye
ti şöyle anlattı: 

- Amcam Fehim bizim stlrilden 
7.0rla blr koyun almıştı. Çoban sByle
ylnce atıma atlayarak gittim. Am
cam yoktu; <;oban Yunus: 

-Amcan suya gltU. Koyunun şu
rada, al, dedl. Ben koyunu ancnk o
nun gibi dağda alacağımı l!öyledlm. 
Meğer nmcam I<'ehim evde imiş. 

Hidetle yanıma gelerek: 
- Eşeklik ediyorsun, al koyununu 

da git işte, dedi. Ben, eşek asıl sen
sin diye cevap verdim. Amcam blls
bUtun hiddetlendi. Eline knhn bir so
pa alarck, atımın dizginlerinden tut
tu vo bana vurmağa başladı. Baktım 
kl adamakıllı dayak yiyeceğim: ce
bimden tabancamı cıltararak, kor· 
kutmak tein bir el yere attım. Am· 
cam, kacacağına UstUme saldırdı. 

Ben de bir el daha atarak kactım." 
Katilin bu tradeslnl mUteakıp 

maktutun cesedini muayeneden son· 
ra mahkemeye yollanan rapor okun
du. Raporda kurşunun uzaktan atıl
dığı yazılıyordu. 

Mahkeme bundan eonra şahftlerl 
dlnlemeğe geçti. tık şahit .Abdllr
rahmandı. Şunları söyledi: 

- Ben ölen Fehlmtn komşnsu

yum. Bir sabah yemek yerken, sllAh 
sesleri işittim: kızım git bak ne olu
yor, dedim. Az sonra gelen kızım: 

- Şeznt Fehim n~ayı vurmuş. de
di. Hemen dışarıya fırladım. Fehim 
cnm11rlarrn arasında, kanlar içinde 
............ "'' '-.C-u. r.>~-pJ..- bla 9"~"'U'ou JıntJc• 

rlm yok. 
Abdllrrahmanm karısı ve kızı da 

ayni şe~·lcri 3öyledller. Diğer şahtt 

Görüp düşündükçe: 

çoban Yunus lse: 
- Ben Fehlmln çobanıyım, dedi. 

Sezal atla geldi. Koyununu istedi. 
Konuşurken evden Fehim çıkarak 

Sezal ile kavga etmeğe başladı. So
zal: 

- Ben •ana kırda gösteririm, de· 
dl ,.e atını sUrerek köşeyi döndü. Fa
kat Fehim bu söze hiddetlenmişti. 

Eline bir sopa alarak evin arkasın· 
dan Sezaiyi önJemeğe gitti. Bu sıra
da sllA.h patladı. gidip bakınca Fehl
mln öldUğUnU gördüm; Sezal kaçmış
tı. 

Duruşma, şahftlerln çağrrılms.sı 

için haşka bir gUne talik olundu. 

üsküdar adliye
si yangını 

OUn de şabillerln dln
Jenmes1oe df'.vam 

edildi 
Ağır ceza mahkemesi, gecen yaz 

bir gece adamakıllı sarhoş olduktan 
sonra rakı şişelerinin UetUndeki ince 
ktığıtları gaza bulamak surctlle Us
kUdar adliye binasını tamamen ya
kan kundaktı Nureddlnln dUn du
ruemasına bakmış; birçok şahit din
lemişlerdir. Uskfidar adliyesi odacı
larından Ali şunları anlatmıştır: 

- Nureddlnl yangından bir gUn 
evvel salonda görmUştUm. O geco nö
betçi bendim; kapılarım kapadım, i
çimde btr sıkıntı vardı. Kalktım, do
laptan tabancayı aldım. Tam bu eı
rnda odacı Osman gelerek: 

- Yanıyoruz, diye bağırdı. Haki
......... lor.a -·JııkemeeJ kaplamaları 

tutuşmuştu. İtfaiyeye telefon ettik • 
Yangın daha sönmemişken alacalta-

(Sonu 10 uncu ~y/adıı.) 

Para havalesi derdine 
bir çare bulmah 

YAZAN: s. Gezgin 
Öyle uygunsuzluklar. öyle eksik

likler vnrdır, ki karşılaşma.dan, ba
şımıza gelmeden onları aklımıza bi
le gctlrcmcyJz. Geçen gün bunlardan 
biri benim Jcendl başımdan geçti. 
Adıma, Çanakknleden biraz para 
göndermişler, belfıya bakın, ki bu 
para, hana alt to değil. Evimde 
misafir bulunan bir akrabama. Bu
nu mahsus kaydediyorum. Eğer ge
len para, bnna gönderilmiş olsaydı, 
gerisingeriye gidecekti. ÇUnkU onu 
almak için hlc bir zaman vakit bula
mıyacaktım. 

Bakınız neden: 
Ben, iş sahibi bir adamım. Hafta· 

nın kanunla tatil edilen bir bucuk 
gilnlinden başka, busust işlerime 

harcayacak bir dakikam bile yok
tur. 

Bu cumartesi, elimde llmlhnbcrle 
postahnncye başvurdum. Gişedeki 

memura kltğıdı uzattım. 
Nazik bir gUIUmseylşle: , 
- Pnznrteslye bayım! 
Dedi. 
- Niqln bugtin ,·ermnyorsunuz! 
- Birden sonra tatildir. 

- Fn.knt postahnne acık. mektup 
alıyorsunuz. 

- Evet, yalnız hnYnle kısmı ka
palıdır. 

.. ! 
Memura o dakikada neler düşUn

dU~mü sBylcmek istemedim. ÇUnkD 
onun bu da\•ada hAklmllk edeı-ek 

hali yoktu! Orada sustum. Fakat 
mNıPloyl halkın menfanU bakımın

dan gazete sütunlarına geçirmeli, a· 

lfı.kadarlnrrn dikkatini çckmeğl ve 
bu eksiği ortadan kaldırtma~a çalış
mayı da. bir vazife bildim. 

l\femleketto çalışan insanlar, ka· 
nunla hep ayni tatile sahiptirler. Ay
ni saatte işten ~ıkarlar. Bunlar, poı
tnlarrn hayale kısımları da, ayni ta
tile bağlı kaldıkça, paralarını nasıl 
alacaklar? 

Sordum; öğrendim. Ra'\"ale kısmı, 
dokuzdan dörde kadar çalışıyormuş. 
Dairelerin beş butn~a. şirketlerin 

de gene bu saate kadar memurlarını 
iş başında tuttuğuna göre, akşam 

Ustn hiç kimse parasını alamıyacak. 
Sabahları dn dokuz işbaşı saatidir 
vo herkes bu vakitte masasında. tez
gfl.hındn, fnnrfta, atelyestnde bulu
nur. Postııdakl parasını, de-.'ek 8&· 

bnhları da almak kahtı olmaz. Acl\
ba Tilrkiyede havale kısmı, yalnız iş
siz gUçsüz takımı için kurulmuş bir 
devlet mak!nesl midir? 

ŞUphostz, ki hayır! Bu glltlUk, bat
t! tmkAnsızlık klmbtur, ı;ılmdtye de
ğin ne kndar yurttaşımıun başına 

bol~ olmuştur. 

Posta, doğrudnn doğruya halkın 
mımfantlerl gözetilerek kurulmuf 
bir mnessese olduğuna söre, tatil sa.
o.tlerlnde ncık bulundurulmak mut
lAko. IAzımdır. 

Tatil kanunu ileri sürülemez. CUn
kU znten postalar açıktır. Değil yal
nız cumartesileri öğleden sonra, bat
tA pazar gUnterl de bu giışelerde bal
kın. mUra<'aatmı kabul edecek nö
betçi memurlar bulundurmak zorun-,,.- . --
dayıs. 
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94 yaşındaki 
alim 

Hayal t1 ıtıarını ,an/al
mıyu ralışıgoı 

94 yaıındaki alim 

Çok yaşamanın sımru bugün de Fran-
sızlarm meıhur büyük telsiz Alimi 
Branli arılatıyor. 

Branli, telsiz telgraf ve telefonu tat
bilcj sahasına çıkarmakta bUyük lir rol 
oyqamıştır. Mar· .:mi ile beraber, bu -
gilnkil radyonun babas.ı sayılır. 

Branli bugün 94 yaşındadır. ~ok • 
!eller öldükten sonr.., dünyanın meşhur 
adamlan arasında en Yel§lılanndan bi • 
rldir. Hali ilmi tetkiklerile meşgul o
lan Branli çok yapmanın ve dinç kal
m~ın sırrmı kendi hayatında tecrübe 
jJe bulduğunu aöyı:yor. Diyor ki: 

- Bendeki sır ıu: Bir ilaç var. Onu 
yutuyorum, sıhhatimi koruyorum. Fa· 
kat isinini söylemem. Evveli, bu hapı 
yutma~ için insanın doktor olması 11-
zımdır. Bir çokları va ki, yutar yutmaz 
öldüler. Bu ~lacı kullanmayı bilmek ge
rek. Ne zaman yutmalı, nC'ı!ıl yutmalı, 
hangi şartlar altında yutmalı ... Bunları 
bilmeden -!:naz. 

"Fak.;t bende bir sır daha var ki bu
nu söyliyebi:irıuı. Bu, ''Sentemilon,, 
~enilen §araptır. Bu prap praplarm 
p.hıdır. Bilirsiniz Jet, eskiden bu tara· 
bı Bordo'dan Fili:Jtine gönderirlerdi. 
Oradan, yine ayni yolla Bordo'ya ge
tirirlet.di. Bu suretle, haece g.:dip gelen 
bu §arap bir atcı halini alırdı. Fak-"Jt, 
bugün bu seyahati yapmıyorsa bite, yi
ne ''Sentemilon,, prabr çok gilzel bir 
!•raptır. 

".f şte ben, o hapı yutup yemek ara
larında da bu şaraptan bir iki parmak. 
~tim mi, yüı yaııma kadar ya~ıyaca· 
ğımdan emin oluyorum. 
. ''Çok istemem: be~ ıene daha yaşıya
ymı: heı senede ne yapılnınz ki 1 O za. 
mana kadar bir ıey daha keıfedcceğim. 
Ne keşfedeceğim? Bilmiyorum. İnsan 

zaten ne keıfedeceğini bilmeden keşfe. 
C!er._,. , 

-0-

Kır koşusu 
Beyoğlu Halken Spor Komitesi 

Başkanlığından: 

1 - Evimiz tarafından tertip edl· 
len senelik kır koşuları şampiyona
sının final mUsabakası 13-3-938 pa
zar gUnO sabahı saat 10 da Şiş

li - HUrlyettepesl arasında yapıla
caktır. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek 
klUpler Ucer kişilik takımlannı ı 2-3-
938 cumartesi akşamına kadar Be
yoğla Halkevl spor komitesi başkan
lığına vermiş olacaklardır. 

3 - Tertip ettiğimiz dört mUsabn
kada en iyi derece alan atlete bir ku
pa birinci, ikinci, ncuncn gelen eklı>
lcr koşucularına birer madalya verl
lecekUr. 

4 - MUsabakaya onar atlet sokan 
klilplerln en iyi derece alan blr at
loUyle 20 kişilik kadro ile yarışa gi
ren klUplerln en iyi derece alan iki 
atletine madalyalar vorllecekttr. 

5 - Hakemler: Yüzbaşı HUsamet
tln, Zeki, Nuri. İhsan Belor, Cehdi 
Şahlnglray, Flruzan, tbrahlm Hoyl. 
:\!.Nuri. Çerasl. 

Yukarda isimleri yazıllln hakemle
,.. muayyen saatte Şişli tramvay de
posunda bulunmalan dilenir. 

Atletler saat 9 da ayni yerd~ bn
ıuamatıctrr~r .. 

Hi arliırdan. bu- .. · Yumurtalar 
niç·n bozuk 

geliyor çalındı ? ;,. 
Fatih namaz kılarken taş 
kesilen arap heyke i şimdi 

bir Avrupa müzesinde 
KaOeyl yıktıırnb saırav yapttor. 
maık tisteyeıroDeıre Ve'ffük ~aşa 
meırlfilum baıstontoe hlYıclY!m 

etmnş ve demaştlr ki R 

''Burası ne padişahın malıdır, 
ne osmanlılığın. Buıası 
insanlığın malıdır,, 

A BDOLAztzin yeni tahta geçtJ
ği sıralarda Rumelihisarında 

bir saray yapılması düşünülmüş, bu
nun için de kalelerin yıkılmasına karar 
verilıni§ti. 

Bwıu haber alan Ahmet Vefik Paşa 
merhum bastonunu yakalayarak kale
yi yıkmak için gelenlerin üz.erine yü
rümil§ ve: 

- Ben, demişti, buranın bekçisi -
yiın. Burası ne padişahın malıdır, ne 
de Osmanlılığın. Burası insaniyetin 
malıdır. Bu bir tarih yadigmdır. 

Rumelihisarının Ahmet Vefik Paşa 
gibi bir bekçisi olsaydı, bugün orası 
yalnız Fatihin kaleleri noktasından de
ğil, çok eski devirlerin tarih yadigar
ları ile beraber Istanbula. gelecek sey
yahların ilk defa. uğrayacaklan bir 
mllr.e halini de almı§ olacaktı. Ahmet 
Vefik Paşa, kaleyi yıkmaya gelenleri 
menettikten sonra ecnebi sefirlerine 
de müracaat etmi§: 

- Jr4er_ b~IMJ: kaleleri yıkmak 
ıs+~ mani olun - dcmj~tJ.; 

Fekat Vefik Paşanııı bu yüksek mil- "' 
daha.lesinden sonra zamanla neler ol
madı? •• 

Evkaf idaresi şimdi Necipbey bağı. 
nın bulunduğu yeri satmış, burada 
mevcut eski mezarlar tamamiyle inlha 
edilmiştir. Kaldırıla.n mezarlann lq'al 
mezarları olduğu rivayet edilmektedir. 
Fakat işçilerin çapalan çıkan kemik
lerin, bulunan mezarların ne oldukla
nnı tefrik edcmiyecck halde olduğu f. 
çin her şey toprak olmuıstur. 

Rivayet edildiğine göre Robcrt kol-
Iej de l862 de eski Bizans eeerleri U-
7.erine kurulmuştur. Temel kazılırken 
birçok isan ~tika çıkmı§tır. Cemal 
Pa.§8.IUn müsaadesi ile Almanlar tara
fmdan yapılan hafriyatta da birçok e
serler çıkarılmış; · hepsi memleket dı
şına götürUlmUştUr. Bu arada Bebek 
tarafındaki Hisarın bedenine yerleş • 
tirilm~ bulutl3.n bir heykel de oradan 
çıkanlarak götUrUlmUştür. 

Bu heykel bir Arap heykeli idi. Ki
lise harabesinden çıkanlan heykeller 
cehennem ilahı olması muhtemeldi .. 
Fakat bunun ayrıca bir hikayesi var: . 

Fatih kaleleri yaptırıp muhafaza ve 
madııfaa tertibatını aldırdıktan sonra 
bir gUn namaz kılarken maiyetindeki 
adamlardan bir Arap, kale mazgalın
dan başını çıkanp düşmana haber ver
mek istemiş. Tabii Fatih namazda ol
duğu i~bı Arabm hiyanetini farket -
mckle beraber hiç blr harekette bulu
namamış; Arap da maksadına mu • 
vaffak olamamıg, başını çıkardığı yer
de ta.ş haline lnkilap etmiş. 

İyi uydurulmuş bir efsane olan "ta~ 
Arap,, elbette tetklka değer tarihi bir 
kıymetti. Söylendiğine göre bu heykel 
şimdi Avrupanın meehur mUze!erinden 
birinde muhafaza edilmektedir. 

Yazan: 

NDyazD Ahmet: 

Fransa -İngiltere 
maçı 

As~ert 
sındakl 

Fransa 

takımlar ara
mUsabakada 
5-0 gallb 

nastJrlan üzerine ml yaptırdı? Tarih
" ler burada bulunan manastırlan kay -

detmektedirler. Yalnız rastlanan bazı 
eserimin Blzruıslılara ait olmadığı ile
ri sürülmektedir. Bunun ne derece 
doğru olduğu dediğimiz gibi derin a
raştınnalardan sonra elde edilebilecek
tir. 

Bizce bu eserlere efmdiki halde "Bi· 
zans,, damgası vurmak mecburiyeti 
vardır. Hisarlarda tetldklerde bulu -
nan bfr zat: 

- Fakat taştan bir sa.ndukenin ii· 
zerinde Hidstiyanlığı ifade edecek hiç 
bir emare yoktur; diyor. 

Acaba bu, o sandukenin Bizanslılara 
ait olmadığına bir delil sayılabilir mi? 

• • • 
Rurnclihisarmda manastırlardan 

ba§ka bir de krallar hapishanesi bulu
nuyordu. İmparatorlar, yok etmek is
tedikleri ndamlan buraya gönderir -
lerdl. 

v naıae uu ıu1.pısnanenın ~ıa.rma 

da tesadüf etmek lhmıdır. 

Duvar ve kale bedenleri il.zerinde tş
lenmf g sütun başlıkları, aslan heykel
lerine rastlamaktayız. Hiç §Üphe yok, 
ki bunlar Fatih zama.nmda harabe ha
lbıe gelmiş bulunan manastır veya 
mevzubahs kulenin enkazından ibaret
tir. Yalnız heykeller, siltun başlıkla
rı ve sütunlar, burada öyle küçük bir 
manastır değil muazzam bil' saray 
mevcudiyetin] ifade etmektedir . 

Herhangi cepheden olursa olsun 
Rwnelihisarı bir tarih mezarlığıdır. 
Hisarlar tamir edilirken bunların da 
tetkik edilmesi bir borçtur. 

Paristeki esra
reng~z c1nayet

lerden b~ri 
On Uç ay sonra 

aydınlandı 
Son bir sene içinde Prasite ya.n 

slyast bir çehre gösteren birçok es
rarengiz cinayetler işlenmişti. Bun
ların bir çoğunun, meydana çıkarı-

Yakında Ankarada toplanae-!ı: 
lan ziraat kongresinde tetkik e ...,.,, 
cek mlihlm meselelerden biri de ~ -
murta meselesidir. 

1 
ı-

Verllen malflmata göre; son b r d 
ki yıl zarfında yumurta lbraeatııD 

uıakfY maalesef pek azalmış, bulun 
11 

dır. Bunun sebebi, köylerimizde el 
kasabalarımızda bulunan Jdl~ 
bayvanatımızın g1ttlkce azaıuıa btı" 
olduğu ve nakltyat fiyatlarının. ft' 
günkü şerait eskisine nlsbetle del eıı 
mlş olduğu halde fiyatlarını afD

911 muhafaza etmekte olmasıdır. 

ynzden köylUler trenle nakllratta' 
vazgecerek en yakın deniz lskeıetr 
rlne götürecek oradan konturu ol~ 
yan motör, kayık ve yelkenli glbt ; 
tldaf deniz vasıtaları ile ihracat 
kelelerlne yumurtaları sevketuıektl" 
dlrler. 

Bu motl5r ve kayıklar yolda dal~ 
larla pençeleşerek geldikleri tGI 
de tuzlu sular altında kalan yuıotıP 
talar bozulmaktadır. 

Istanbul :yumurta ve fındık koıst" 
rol6r dairesi bu hususta hazırJadf" 
ğı geniş raporu b1tfrmtş, ziraat kO~ 
greslne göndermiştir. Bu vaıf1 
kongrede ayrıca tetkik edilecektm 

-0-

Nalça buhranı 
var 

Buhran bilhassa kll1 
ve kasabalarda şld" 

detle hissediliyor 
Son zamanlarda bir çok ~ 

memleketlerde ve bu arada memıekecl
mizde görülen demir buhranı bir ~ 
madeni e§ya fiatleri üzerine derhal ti'" 
ıir etmi§, karyola, soba vesair deıııit ' 
den mamul eşyalann hemen he~ 

~~~~tci~A~cİ~ıun7m ~~ay-nf' 
aabalarmda bulunan halkın büyük f'll 
ihtiyo:ma tekabill eden nalçalı ay~ 
bılara nalça bulunmadığından fİk'1'"'"' 
cclilmigtir. 

Ttcaret odasına yapılan ba fikt,.C 
ehemmiyetle brplanmıft ~ :n ltal~ 
ikisi Rum, biri Ermeni, biri Yali" 
olmak üzere tstanbulda mevcut bet dl" 
mir mılça fabrikasırı.ın ayn ayn .,... ' 
yetleri tetkı~ edilınittir. ~ 

Verilen malumata göre; bu fab~ 
lardan bir kısmı noksan makineler 
çalıımakta bulunduklarından d~ 
buhranı karşısında tatili faüyet etol _ 
mecburiyetinde kalmı§lardır. Bu ~"' 
den de piyasada derhal nalça buııı-_ 
bat göstermiş, Anadoluya her yıl rf>tS, 
derilmekte olan miktar gönderiletOO 
miştir. ıfll 

Türkiyenin senevi naılça iatih 
2.000 çift düzUnedir. Ticaret ~ 
buhranın önüne geçilmesi ~çin ~up d: 
den tedbirler etraf mda tetkıklenne .,aas
vam ederek bu hususta V ekaletc ~ .. 
derumek üzere bir rapor bazırbyl 

tır. ttt1P 
Şİıl)diki halde toptan olan naJçal " 

çift düzUnesi 27 kuruıtan satıJ.pıakt& 
drr. · 

lan "gizli lhtUAl komitesi" tarafın- TORKtYE TIB ENCOMENI 
dan lşlcndlğl aolaşılmışur. TOPLANTISI 

Bunlardan biri de Rus lkUsatçısı Türkiye Tıp encümeninden: 
1 Mevaşlnln öldnrnımeslydl. Son gelen Türkiye Tıp encümeni buıü11 ~ 

haberlere göre, Nevaşlnln de bu giz- 18,30 da Etibba odasında topıa:ıas· 
ıı komite taraından 61dUrilldüğtl mey ve Profesör Abdülkcıdir Noy~ ta rııl .. 
dana çıkarılmıştır. dan: Mcmle~etimizde aneını ~erıe 

Rus Alimi öldnrüldUğQ zaman, ka· eieuse ihtilitlan ve Avrupa~ 
1 

c:1-
mukayese, Profesör Ali Esat Bıro '" ..... 

nsı: il · er•-
raf ından; Flebit ve anbol emı. _ .. tt 

"Kocamın gizli bir kuvvete kur- te§his usulU ve yene bir tcdavı ~ 
ban gittiğini blllyorum, demişti. DUn hakkında tebliğlerde bulunac:akttr·.fleti 
yada. yalnız görünen kun-etler yok- Muhterem meslektaıtarın teırı 
tur·, glzll kuvvetler de vardır. Ko-Fransız ve lngifü askeri futbol ta • rica olunur. ___.,..,,. 
cam çok zeki olduğu, blrcok şeylerin R lih. tamı'r edı' lmesı· kımlan geçen hafta Par~te karşılaş • __ xrtt 

ume ısarının tcyUzUoQ blldlğl için öldUrUlmUşttır. Gtllhane UroloJI Profeeu ~ 

• • • 

mevzubahs iken bu işe başlayacak o- mışlsrdır. Kendisini öldnren do böyle gtzll bir Dr. FlTAT KAMİL BJCKttSr 
ı 1 }bette i ed erı-...:ıe ka Çok heyecanlı cereyan eden müsabı>- ı 
an ar, e cap en Y cıu - kuvvettir. Bu ne bolşenkllktlr, ne Avrupa.dan avdet etm ş • ... ,, .. ı d k · eli k dar bı· ka bir sürprizle neticelenmiş ve Fran- ınd• ... zı ar a ynpara §ım ye a - de faşistlik. Fakat bUyUk bir yeri Taksimde Şark apartıman .-ntl" l. bi k ı d ,..ı · sızlar kuvvetli rakf.plerini 5 • O gibi be _.-_ ınıneven rço eser er mey ana ~ - olan bir kuvvettir ... " marteıt. pazartesi ve pervem kabııl karac~kıardır. tete bu eserler, tarihin büyilk bir sayı farkıyla yenmeye mu - Jerl öğleden sonra hastaıannı Jıtf 

gizli noktalarını aydınlatacaktır. Bu vaffak olmuşlar.dır. Bugtın meydana çıkarılan haklka- ameliyat ve tedavtıerinl def1J 
gı·zıı kalmıa noktalardan biri de a11 _ Resmimiı:de bu enteresan maçtan tı kadının dahR o zaman bildiği zan· ... 

848
) 

" lıl- etmektedir. (Telefon: .o 

dur: Fatih kaleleri acaİbaİİİBmnsİ···m·a·· ·bi··İr i"•fb·a~g~ö·ril·l~m·e·kİİtemdİİirİİ .••••• .;..n.e•d~lıİıJJ~y•or•.~··-----------------------



..,jlk TüRIC GAZETECi 
l\Jo. 57 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Amerikada şarklı 
erkeklere· ·rağbet 
lallhassa Hollvudda genç bir 

kazın ldeaıı şudur: 

Yakışıkh bir.erkekle 
gezmek 

~kadar karlı işlerin bUyük reka· lcr; hizmetçi bunu anlamak için kapı-
~ er uyandıracağını tahmin edersi- yı açar açmaz karşısında tabancanın 
~ defıı mi? İşte Packteer'den namlusunu bularak ağzını kapar. lçe-
~ ~~lerden halkın intik~ alan riye adımını atan haydut için artık 
~kabetUr. Bunlar biribirlerini öl- evdekilerin h~psini bir odaya doldura-
~ eseıer polisin hali yamandır. Gün rak eline ~irdfği mücevherat ve yük
~eı ki Aınerikada çeteler blribir- le hafif, pahada ağır kıymetli eşyayı 
' boğazlamasınlar. HergUn mut.. ve paralan cebe indirmek işten bile 
o~U vak'alardan birini gautelerde değildir. 
~ ll~ Galebe eden taraf haraca En kalabalık sokaklardan bir zen. 
~ 0~ oıuı:·· Bu aakilerin müliellcl zırh- , ginin. nasıl kaçı.~J~ığın~ da anlata~: 
blı ~?bıllc,r:i vardır. 

1
Kur§un geçmez. zengın otomobıh ;ıe gıderken arasıra 

la tn.a ıhUyatkar bulunurlar. Avuçlar. durarak bulundugu yola amut yolla-
~Pata. sarfooerler. Etraflarında dai- nn :nakliyatını beklemek mecburiye-
~llı. ll'ıUhat~z ad::unl.ar ,.~~ır. Onla.rı ,a- tind~i~. f~te bu sırada birde?~ire .oto-
dı(1 '?ırn l:ikip ederler: bir yere gir:· mobılının kapısı açılarak blrı ıçerı a~ 

er-.~... 1 b bö"~ •· t ~t!a • -.ınan kapıda, sağlarında solla- far ve ta ancayı grune yapıa mr. 
ll b:kçilik va.zif ~si ifa e'yİer. ~ı~ -~ hayd~dun em:~e itaat ederek 

'btııdau .na~d~tluğun Amerikanın gar- ıst~ıgı yere otomob~h scvketm.ekten 
l~ takı .ecklı barnbaş~adır. Şark.ta~i- baŞka çare yoktur. B;r defa şehir ha-
1' it banca. dinamit, mitralyöz, bonı- ricine ~ı~ıl.dı mı, do~ hayd~~~m 
~ranırıaı-. Buradakilerin silahı otomoliılının bulundugu yere gotürU-
l' l rezalettir. lilr ve oradan o~arm otomobiline at-

~lldıztahn ~ • çÖk korktUkları §eY lamak ve nereye götürmek isterlerse 
1-t. llr. ~za.J~t çıı<masındaıi ödleri pat- ses bile çıkarmadan oraya gitmek J~-
~ lteJısörI~r d~ ~yledir. Haydutlar znftdır. İstenilen f~dyei necat mutla-

~ ~atın hepsfni haraca kesmişlerdir. ka ödenecektir; yoksa ölüm muhak· 
1 dııi .~! Yıldızın kapısını çalan bay- kaktır. 1 

'rı18ilclanna bu re7Alet vergisi · ' 
·~~ verııi.i-.• Bunlar da ytJ~ - XXv ~ 
\>e ~ dif~r çerelerden himaye ederler. Jazz a.sn. Azlık Mred6 'kıymet bu-
'tllWstm rahat bırakmayanlara a- lur. Jlolivud Sheickleri. Dünyanın ro
~ltt "erınezıer. Yoksa E}l1 mahrem men.3 merke2i. Bir Şark lo"kantMt. 
~Pla.r. fotoğraglar, hususiyetler Babacan bayan. Amerikadaki Türk-
~ltı d~nyaya; llAn edilir. Kıymetli ler. 03manın §ark"1lan. Malatyanın ve-
~~ en, sevdikleri hayyanlar ve ni- fak6.r ~ığı. Türk düşiruın?an. Büyük 
tt~a "atsa çocuktan çalınır. Bunlar bir Ameri1.alı bunlıann mahiyetini ne-
~lt l'elerıe başka taraflara nakledi- reden anlamlı!. Holivudda1..i Rumlar w 
~ 0~ nıUtchassuılar ta.r.ıfmdan }·1eMnlrl!!r· fl:i Türl; 7::::. Los 1..:ıcel.os 
Jı. blln~kıllerine konulup satılır. p 0 • kütüpTıaacsindck"i Türk 1...-ifapıan. Ça-
' f~· arı bir türlü ele geçiremez; bu· kır oğlu. Fatin Efendi .. 
•ı "'~tın haydutlara bir kazanç vergi
~ltt~tck kurtulmaktan • başka çare 

~s~· senesinde Amerikada Uç bin
~. ~~la çocuk çalma vak'ası olmuş
~ çOc •e.tıileh fidyei necat verilmer.ee 
'-lıellı Ukla.r Öldürülür. Lindberg gibi 
~i~~nıa gelen felaket bu ada.m
~~sızlığm ne kadar ileri gi-
~ ~ ı pekllfı göstermektedir. 
~ oıtn l1lerikanm büyük §ehirlerinde 
:'ltl le ctns cins haydutlukla.rla. bun
~ bep ve hikmetlerini kısaca 
~ ~· liUkfunetın bu kanunsuzluk
~! 'a~ _koyabilmek için nıatteessüf 
~l'et hıyett yoktur. Çünkü dahili 
'e~ ~asayiş meselesi mahalli 
"t ~Ple~ aittir. Bunlar da birçok 
~ tlı ~ dolayı haydutların kuv-

eıt iıte kkUlleriyle mücadeleye gir
~ ltu !nezt.er. İntibnbatta hayd~tlar, 
~~ , \'\>etiyle ve tehditlerle buyilk 
~~ 0radıkla.nndnn !ırkala.r bile 
~ lllı,. b ll;llı nıUsamnhakar davranır. 
.. ~,,.~~ Sebeplerin birleşmesi şehir 
~~l~li ı!i~i~in önUne geçilmesini çok 
~la;nıştır. Hadsiz ve hesapsız 

t ~il ~er bu iulerle alakadardır. 
ı~~llt mantarda bu kabil vukuat 
t~~~e le akladır. Üç sene evveline ge
lıa~ te a~ar içki kaçakçıhğmdan is
~ ~lı!ı lllı~ ~Yliycnler. bu kapının ka
tot~ atır1lilnden diğer şakavet yol
~~da en ~ılar. Son zamanlarda Ame-

~-lc, .. 1trn 1erı giden şnkn\·et şekli ço
" ~D. • aktır 
"t lı C)trı e-.·ı .. 
\! old lJ 

1 
erındc ,.e apartmnnlarm-

ı._'11ttıı~-ll' P ara kan:;ı birçok tedbirler 
~~ ~J)ı • A!~lıl. tanınmayan adam
lta ~ t«sa~~lrnaz. Hizmetçi ortadaki 
't~l \ı" tntiişUr. Haydutlar bunn mu-
lft~ O hfldere giri~il'ler. Mc

IÖntlerilen höyük birbu._,1-e Juıtusi1le ıelir-

$ iMDİYE kaclar fırsat düştükçe 
Amerikanın ve Holivudun genç 

kızla:-mdan sık sık ba~settim. Ameri
kalrların "Jazz age,. - caz unsunı- de
dikleri bu zam~m genç erkeklerinden 
de bahsetmek sırası geldi. 

Holivudun gençler memleketi oldu
ğunu söylemi§f.im. Bnnlarm dörtte U
çU kız ve dörtte birl erkektir. Arada.. 
ki fark erkekler lehine büyUk bir kıy
mettir. Bu azlık kadmlarm erkekler 
arkasında koşmalarını icap ettirdiğin
den genı;lerfn hemen hepsi pek ~nnank 
olmuşlardır; çUnkü şimartrlm.ışlardır. 

Holivudda kızlar erkeklere "Shecks., 
şeyh derler. Bunda istih.7.a ve nza ile 
kan~ık bir mana vardır. 
H~livudda bir kadının bir veya iki 

erkek arkadaea Boy Frerd'e malik O

labilmesi adeta inanılmaz bir nimet
tir. Bura Sheickleıi de lıaldkaten ya
kışıklı, güzel ve şık genı;lerdir. Sine
malarda. gördüğünüz tiplere benz.erler. 
Daima. ne~li. alaycıdrrlar. Zaten bü
tün şehir daima nCt,c;c içindedir. Yalnız 
işsiz kalanb.r ~·e sefalet çekenlerin su
ratı asıktır. Bunlar da i.' bulur bul
maz çarçabuk değifiirler. 

Erkekler kızlara pek yilz verme1,. 
ler, A \TUpada olduğu gibi hürmet 
göstermezler ve her zaman vefasızdır
lar. Bunun için kızlar kabil olduğu ka
dar şarktan - Amerikanın şarkından -
gelen erkekleri ararlar. Onların daha 
kib~r olduklarını söylerler. Bir kıza 
arasrra bir çiçek gönderir. telefonla 
hatırını sorar ,.e bir eğlence yerine a
lıp !!Ötiiriirseniz sı.zc canını verir. 

Holivudda ya.c;avan bir kmn en bU
yUk sa.adeti yakıı:uklı bir erkekle gez.. 
meğ~ çıkmaktır. Za\•allılar hemen ek
!eriya kendi .masra!lannı aa kendiler! 
öderler. l.~r mr. 

r.::.. KURUR O - MART- ıosi 
--,-- s 

Sinema dünyasında meş'um skandallar 

Valintinonun son 
işıkı kimdi ? 

. Kadın öldüğü zaman bu ölüm
den niçin bahsetmediler? 

Avrupada, bazı kozmopolit a;a.zino -
Iar, kumar aalonlan dahilinde veya ci
vann'da vu1'ubulan ''esrarena;i.z ölüm -
lcr",tegayyilpler ve intiharlar ha.klanda 
- fena bir rekllm olması için - muh
telif gazetelere akıl ve hayale gelmiyen 
meblağlar vermekle sık ark jtham edi
lirler. 

Amerikad.a ikamet eden veya etmif 
olan Avrupalılar da, "Hayaller payi • 
ta.htr,, nrn mt:ıhur kulislerinde cereyan 
eden hadiseler hakJan:da, umumiyetle 
heyecanlı havadis vermekte mahir o -
lan, Amerilquı gazetelerinin kütum 
davranmalarına, ayıi sebeplerin mı a
mil bulunduğunu merak ediyorlar.· 

Bir müddet evvel Avrupaya gelen, 
Los Ancelos'un mefbur sivil polialerin
ıden biri, bir Franaıı: gazetecisine, aon 
18 ay zarfında Kaliforniya'da vukubu-' . . 
len ve Amerikan matbuatı tarafmdan 
katiyyen zikredilmiyen on ikiden fazla 
cinayet, dram veya skandaldan bahaet
miıtir. 

Amerikan gazetclerinın bir tek kelimey
le dahi bahsetmddikleri bu ha&sele
rin kahramanlannın içinde bulu~duk -
lan vu:yet ve §Ccit, ha~katte, her • 
hangiı bir gazetenin birinci sayıfaamda 
en mühim yeri işğal edecek mahiyette-
dir. . . . 

Maamafih, ayni· aallhiyettar Ameri • 
kalının aöyle<Xğine bakılırsa, bu kütu
miyetin hakiki sebebi, çirkin bir rek • 
llrii daliWeresi delil; aaıdecie matbua• 
tın,'koDYüdun eaueii Jili 1iot0l • 
mryan f(>hretine ve bilhassa, bilumum 
Amerikan sana~i içinde ikiı;ıciliği ka
zanan sinema sanayiine halel getirme
mek hususunda gösterdikleri arzu ve 
bellçi de "vatanperverlik vazifesi,, ldir. 

VALANTINONUN öLU.\fU
NE iNANMAK ISTEMtYEN 

KADIN 

Holivudun gizli kalan faoialanndan 
biri, Rodolf Valentino'nun "Şeytıin of
lu., filminde, ilk kilçlik rolünü almak 
bedbahtlığına uğrayan zavalh Vircinya 
Kliyv faciaan:!ır. · 
Diğer linlerce kOOm gibi, o ~ dev· 

rin "sinema kralı,. na çılgınca vurul -
makta geri kalmadı ve bir kaç mektup, 
fotoğraf vesaire ... Genç ve güzel fiıü· 
ran kızla mefbur yıldu arasında k:ıaa 

bir doıtlu'k. doğlduğunu iabat etmekte -
dir. · 

Fakat bu macera, V alentino · için, 
ıfipheai.z geçici bir ıey olmakla bera -
ber, zavallı genç kadının hayatmı ta -
mamiyle altüst etmitti. Bu bedbaht q
kr artık düıilnmemek için, &Uzel figU-

yu belki 'de hakikaten unutacak;tı. Fa
kat üç ay sonra, bir gün, sevdiği erke. 
ğin ölümün ti telaizle haber aldı: bay· 
gm o:r halde arkada§lannm kollarına 
dtlttli. Bir humma .buhranına tutuldu. 
Nihayet kendisine gelerek. göz ~§lan 
içinde, !derhal Hotivuda gönderilmesini 
talep etti. 

Sahne va.zıı merhamet eseri olarak, 
fakat eyni zamanda, genç kadının itti· 
ral«1e çevrilml§ olan §eritleri ziyan et
meme~ ~in, bilahara cidden korkunç 

ran Jm, bir seyahat !ilmi çevirmek üze
re Brezilyayı> giden bir rinema kafile
sine iltihak etti; ve burada Valentino· 
neticeler doğuran, bir kurnazlık buldu 
ve, diğer artistlerin yaridımile, Valen • 
tinonun ölilmUnün, muazzam bir rek • 
ltm blöfü olduğunu, tabuta konan ce
sedin bafkasma ait bulunduğunu ve 
meJlıur yıldızın, sapasağlam bir halde 
Amerikanın gizli bir k<>Jcainde saklan
dığuu Vireinaya inamırdr. 

Bu inanılmıyacak peri masalı, garip 
bir mizaca malik olan genç kadinı ikna 
etti ve facia, ancalc; Vircinya Kllyv· 
tn Holivuda dönUfünden sonra vuku • 
buldu: bin delil ve pha.'dete rağmen. 
zavallı maıuka, Valentino'nun ölilmll· 
ne inanmak istemedi, daha doğrusu i -
nanamadı. Her gün, mütemadi sinir 
buhranları içinde, artistin ölmediğini 
ve ancak rakibelerile düımanlanrun, 

. ' 

Yeni l'rtl'nN ysldu-
1.anndan OZMya.. I· 
dcal gtmg klz1ar .. 
çin güzel bir örne1' 

teUikki. edil~. . -

onu kendisinden sak1amak iatedikl~ 
tekrarlayıp durdu. 

Bedbaht genç kaldmı: bir ço'ki metlıuc 
doktorlar muayene ettiler. Fakat llh J 

• hati, geçici bir salahtan sonra, 1928 1"' 
:zmda o kadar vahim bir hal aldı ki, °'ı 
nu, Los Ancelea'deki timarhaneye ka
patmak mecburiyetinde kaldılar. 

Zavallı Vircinya ~yv, 1936 aenCll 
ücinciklnun ayında burada öldü; onun 
ıstırnbmı yakından bilenler dahi 'kieıı •, 
diaini unuttuktan ıUi, Amerikan ga • 
zetelerinin hiç biri ije, onun genç ya • 
§ffida ölümü ve hayatmm faciası hak • 
landa bir satır yazmadılar. 

POL MUNIYE BENZIYEN ADAMIN 
MACERASI ' 

.Va§oingtondaki ticaret §irketlerüün' 
birisinde çalıtan Boria Landel admldald 
adamın macerası da, daha u feci de • 
ğilir. 

Otuz; yede. ya§Inda bir aile babası 'ft 

mükemmel bir muhasebeci olan bu bed· 
baht, bir kaç kurnaz aırkadqmın ilQıaı 
üzeıine, Bol Müni'ye beıuedilini kef"' 
f ettL Bil yük bir sır içinde, iyi fotof • 
raflar çektirmek için avuç dolusu pa
ralar sarf etti ve sonra, bu fotoğraflan,. 
'Holivuddaki muhtelif cemiyet ve ajan. 
lara gönlderdi. 

Meıum lir teaadilf eseri olarak, bü
yük bir sinema firmaamm ldtibcleriıı • 
den biri, masanın altındaki lı)ağrt •epe. 
tinde, benzeyiıi sayesinde Pot Müni'yl 
yerinden etmek istiyen muhasebecinin 
ıatafatlı reaimlerile, garip hitabette ya
zılmıı mektubunu buldu. 

Neıeli bir anmda bulunan kltibe, 
yapttğı hareketin ~oğuracağı netice -
l~rden katiyyen güpbelenmeden, mun 
zamandanberi feshedilen bir şirketin 
resmi kağıdı üzerinde ona cevap yaza. 
rak "bu cidden harikulllde benzeyife,. 
hayran kaldığını ve ''sefil memur ma&• 

tt yerine, Holivıidun nlmUtenaht blreı; 
"Servet olan haftahklan,, bız•nma]ç • 

fa.o. tO.J11R sqtzb' 
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SAIF IHlAVAT 

O akşam György'ün neşesi üzerin -
de; belki o zamana kadar hiç o kadar 
neşeli olmamı§tı. Hareketlerinde, la 
kırdılarında, bakışında ondan evvelkı 
günlerde görUlen o garip mana kal -
mamıştı. Bnbası ihtiyatla bir ikı şey 
sordu, György'ün içten güldüğünü gö
rünce, o günkü konuştuklarının iste • 
diği gibi netice verdiğini anladı ve 
Klaraya, memnun memnun, biraz da 
gurw·la baktı. 

Hakikaten, György'Un üzerindt:kl <' 

mahzunluk hiç kalmamış gibi idi. Ay· 
lardan sunra sofraya o eski günlerin 
neşf'.si gelmlşti. Bu bal haftalarca de. 
vam etti. György'Un silktitiğliğinden, 
cıddiğ!iğinden eser kalmamıştı. Yal -
ruz, anneıeri sofrada eskisi gibi kendi
leriyle beraber değil diye mahzundu. 

Bahar gelmişti, hava giluldi; mek
tep ve dersler sanki daha kolaylaş -
mıştı. György boyuna piyano çalıyor· 
du. Bir akşam· bir perşembe akşamı. 
da, kendhıinin bestelediği bir parçayı 
çaldı. Klasik tnrzda bir sonattı bu. 
Kendisi bunu oldukça muvaffak ve 
herkese dinletilebilecek bir eser sayı • 
yordu. Bununla, önllmU7.deki sonbahar 
da beste imtihanını verecekti ... eğer o 
zamana kadar daha güzel bir uey beste 
le yemezse. 

O gi\nlerde babalan György'ün mu
siki muallimi ile götjlştil. Muallim, ço
cuğun parlak bir istikbali olduğunu 
söyledi. O kadar parlak bir istikbal ki, 
dahi çocuk denilenlerin bile istikbal
leri ve kıymetleri onun yanında şUp· 
heli kalırdı. ÇünkU kendisi yalnız öy

le bir çocuk olarak kalmamış, aynı 
zamanda mukaddes muıslkl yolunda 
ciddiğ ve derin bir tahsil görmUştU .. 
ilk teşebbUslerinden sonra György'U 
kendisini besteye vermeye teşvik eden 
de bu muallim olmuştu. Hareketlerin
de hoş bir Bohemyalılık bulunan mu
siki muallimi: 

- Çocuğun mllstesna bir istidadı 
var, diyordu. Hele öyle çalgı çalan ve 
beste yazan gençlerin ekserisi, aleJü. 
mum, beste yapmak heveslerine diz
gin vurmasını bilmezler, her parçayı 

çalarken aslından ayırırlar. Bugiln da
hn bilmiyorum bu çocuk hangi cihet

te inkişaf odecek, fakat şu muhakkak 
ki her ikisine karşı aynı derecede is
tidat gösteriyor ve ikisi arasında, ya
§Indan Umit edilmfyecek bir anlayışla, 
muvazene tesis ediyor .•• Yaratılıştan 
bir sanatkar bu çocuk. Onda bir çal
gı çalıcı tnbiatı yok: onun için, büyük 
bir mu!'ikişinas olması daha kolaydır. 

Babası c:ok memnun olmuştu: 

- Musikişinas, büyük bir mustki -
flİnas olarak benim oğlum! Yanılma . 
yacaksınız zannediyorum, profesör. 

Srınra, György artık mektebe git • 
mflse de imtihanlara harictenmiş gibi 
g;r.ıe daha iyi olmaz mı meselesi or . 
taya çıktı. Dersleri güç olan ayrı ayrı 
iki mektebe aynı zamanda devam et • 

gitmeyi kimse düşünmeyordu; hiç ol
mıw.a şimdilik. Fakat, sıcaklar ken
dini hissetitrince, babaları yazın ne 
yapaca~'lz meselesi ile meşgul olmağa 
başladı. Ekseriya sofrada düşünüyor. 
du bunu ve düşündüğünü de söyleyor
du: 

- Biraz havateptiline ittsek iyi o
lur, değil mi çocuklar? 

György'le Paula, ikisi birden: 
- .Ne iyi olur! diye bir çığlık attı. 

lar ve iUıve ettiler: 11
- Szeles'e gide

lim!,, 
Babalan, biraz neşesi kaçarak: 
- Szeles'e mi? dt!di. Szeles'e gide

meyiz. 

Paula da biliyordu. Szeles'e gidemı· 
yece.klerini. Anneleri ölmüştU, hamin. 
neleri de ölmüştü. Kime gıdeceklerdi 7 

Elmir dayı ile Emilia teyzeye mi? On 
lara gidilmezdi tabii. Fakat... demek 
bir daha hiç mi gıtmiyeceklerdi ora 
ya? 

O zaman çocukta büyUk bir Szelcs 
hasreti başladı. Başını bir şey, çat
latacak gibi, sıkıyordu, o hafif uğul . 
tuyu da uzaktan uzağa igitir gibi olu· 
yordu. 

György, gülerek: 

- Öyleyse başka bir yere gideriz. 
dedi. 

Ondan sonra teptilhavaya nereye gt. 
deceklt>ri bütün konuşmaların mevzu. 
ınu teşkil etti. Elbette bir yere gidP 
ceklerdı ama, nereye gideceklerdi da
ha ham kararlntıramamışlardı. Tat • 
ra'ya mı gidceklerdl? Uzak bir yer 

değildi ama, bilhassa haziran başında 
havalara pek itimat edilmez orda. 
Sonra, gidecekleri yere dördü birden 
mi gldeceldcrdi. Yoksa Uçü mU: ço • 
cuklnrla Ki ara mı? Babalan, çocukla
riyla bu.•'.Jer olmasını isterdi ama. o
raya giderse her zaman gittiği Gastein 
kaplıcn!nrma gidemezdi. Sonra, bir 
gilnden fazla da tatil yapamazdı. 

Bir akşam Klara bir teklüte bu • 
lundu: 

- Şöyle yapsak daha iyi olmaz mı~ 
dedi. Siz yine Gastein'e gidin, biz de 
l:S:ıhı.ton'a gidelim. Bala.ton uzak bir 
yer değil... çocuklar da alışık zaten 
oraya. Tabii köşk tutmayız. Dört haf· 
ta kadar otelde kalırız veya pcn:Ji.on 
tutarız. 

Baba!an: 

- Öyle olur, değil mi? diye sordu 
ama. daha ~imdiden o da buna karar 
venniştL 

lkt hafta sonra Balatondaki deniz 
kenarı otellerden birinde ild oda tut
muşlardı. Babaları: 

- Sakın beni imtihanlarda pişman 
ettirmeyin?! dedi bir gUn çocuklara. 

Şakndan başka bir ~ey değildi bu. 
ÇUnkü Hrgedüs 'ün çocukları imtihan
dan korkmazlardı! 

(Devamı var) 

mek çocuğu çok yoracaktı. Fakat K LJ R u N 
György ortaokulu bırakmak istemi- ı--- ·--·~ 
yordu. [ 11.A 11ıı Uı tt1<;T1.lf u 

- Zor bir şey değil, diyordu. Bir riraret iliıııl.ırrnın ~1111111 . satırı son 
günlük dcrsı ben yarım saatte yapı- ıl ,111 1111.ıııren ıliı .ı sııyful:ırını!o •o, ıç su) 

ful.ırılıı 50 kııı uı.ı. dur• ,uııru sıı)• hul:ı 1. 
yorum. ıkıııcı ,.e oçunctııle 2. lıırınrıde 4 bıı~ 

Musiki muallimi: ıık )nııı kt·sıııec·c 5 lırııdır. 
- Ya konservatuvar? de:il. Öyle ÜS· !lııyifü. ~·ok ıle,·nmlı, klıışrlı. renklı llôn 

tUnkörü yapılacak f]ey değil ordaki vc•n·nlcre ııyrı ayrı lndırıııcler y:ıpılır 
llc.;ıııJ ılftnlurın ımnııın • sutırı 30 kuru•· 

ders'er, oğlum. Ciddiğ çalışmak la - tur. 
zım! 

ı kurl .:ınhiytllt olmı11an kıirnl. IMnlor 

György gUldU: Uır ctefu :rn, ıkı dcfııs. !ıfl, tl\' dcluı.ı Cia. ,1 
- Siz bana bırakın, efendim! Zor- ılnrı ılcrusı 75 ,.e on dcfuM ıou kuıo~ıuı ' 

luk çekersem, söylerim. Bana bırakın Cç aylık ıı:.n , ... rc•ıılcnıı hıı ıJt•fası lıcclo 
SİZ! \'Oclır l>orl s:ılırı !ıCÇCll IJ :°ıııl:ırın luzlıı 

sulırlıırı hr~ kunı')::ııı lıı•sıııı c-ılılır 
Bab:ısı da, muallim de güldü. lkısl :ı,,t hl:mt'I 1:1111111111 urllrnıluı ::,; 

de çocuğu kendi haline bırakabilecek- rfik IMn tnrilrd ıın:ttr ?.~ lmlirllır. 
lerlni anlamışlardı. f\ t ' IH iN lıı·ııı ıl•·ı!-ıııln n .ıotırıı~·o ken 

Glin!er geçiyor, yaz geliyordu. Yaz 
günleri yaklaştıkça da o yaz ne yapa
caklarını düşUnnıek fııalı başla.yordu. 

Doğrusunu isterseniz, teptilhavaya 

dı ıılıırr yerınılr. ltrnı Ank:ıın rnıl•'..::!:; 

ıle \':ılııt '' ıırılıı ııı:ırııll' KE\1.\1.fll>lllN 

lllEN ılı'n hıırn~ıı ı•ll\ le ılfın knhııl eıJeı ı 
fBilronıın l<'lcronu: 20335) 

1 

.. 

Beşi'kt~ mılkevinin ref3 veya ~T«ınlarlyle caı fnkımt.. 

Beşi.ktaş Halkevi 
Muhitin her t:ürlu ihtiyacın.a ce"' 
vap veren değerli bi&- müessese. 

haline geldi 

Evin bütün kolları muazzam bir 
proğramla çalışılJor 

CUmhuriyet halk partisinın yüksek 
himayesınJe her :lene adetleri artan 
İstanbul halkevleri, memlek.:tin her ta· 
rEJfı~da olduğu g~bi bırer kültür kay .. 
nağı olm"ş, genç ihtiyar, k,adın erkek 
herkesi kucağına alarak herkese her 
sahada yardım etmıılerdir. 

Henüz bir senelik bir ömre malik o
lan Beşiktaş halkcv: de, bı: kad.:ır kı!a 
bir zaı ıar :ia muhitiru. çok fazla verim 
dağıtan müesseselerden biridir. 

Kesif bir münevver ta bakanın sakin 
olduğu Beşik.tJ§ muhitinde böyle bir 
yurt açılm<.ıSı, Beşiktaş parti kaza mer
kezince yüksek makamlardan isten -
miı. geçen sene ~u'C.at ayında Beşiktat 
semti de bugUn mevcudiyeti ve mesai
si ile hakikaten iftihıır e<Xlecek bir bal· 
kcvine kavu~muıtur. 
A~tldığr--gündcnbcrl hUmtnalı bir 'lfa

aliyetle çalı§:ın bu müesseseyi bir ka~ 
gün evvel ziyaret ettim. 

Evvelden tr.nıdığım değerli arkadaş
larım ~e yeniden tanıştım ve şube baş· 
kanları zevatın ken::iilerine ait olan şu· 
belerin işleri ile .ıe kadar candan ç.a • 
lıştıklarını yakıncan gördüm. 

Saat yediye geliyordu. Akaretlerde 
Beşiktaş tramvay ca.dd~sine nazır bil • 
yük ve temiz binanm i~ne girdim. Or
ta kz.ttaki g~niş kütüphanede genç ih
tiyar bir çok okuyucuların masalar ba
ş·nda ~tap \·e gazete okurhıkıau gö • 
rülüyordu. Karşıdaki bir salonda gaz 
kursu fa;:.Iiyette idi. Başka h:r odada 
İngilizce kursr yeni başlıyordu. 

Ost kattaki büyük salonlar, sahne .. 
sinje yakında oynC!.nacak bir piyesin 
provası yapılıyordu. 

Yandaki bi.r oı.lad~ muhtelif mu~rki 

aletlerinin sesleri işitıbyor=lu. Bu, la -
lettayin bir akşamki faaliycttf.r. 

Bazı ak.ş;\m1ar hemen bütün odala • 
rın dolduğu, her şubeye :ncr.sup genç· 
lerin harıl harıl çnlı~tıkl .rını C. H. par
tisi başkanı kaza heyeti b<:şkan vekili 
Bay Zühtü söylemiştir. 

Gidip eördiiktcn sonra, Be~iktaş 

halkevinde pek büyilk işler başarıldı· 
ğını anladım. 

B:şikt.•} Halkevinde, köycülük şu • 
besi müstesna bütün sekiz şube laali
yet halindedir. Sekiz şubede kadın er• 
kek 1462 Uy~ çalışmnkta:lır. Pek kısa 
bir zamana sığdmlan buradzki mcı.a.:
yi şöy:ecc hillasa ediyorum. 

Beşikt.q tıalkevinde 937 senesinde 
31 konferan .. , ~2 tt:msil, 8 konser ve• 
rilmiştir. 

Bir sene zarfında 912 toplantı ya • 
pılmıı, bu toplantılaıa 66696 kişi tşti • 
rak etmi~tir. 

Evde İngilizce, Fransızça lis2nlar1 i· 
le muhtelif .nUzik kursları vardır. 110 
genç devam c~.nekt~dir. 

Yeni tesis c lilen okuma s~~onunda 

598 kitap va:-dır. Bir sene zarfında 

9865 okuyucu bunlardan istifade et .. 
miştir. 

Spor komitesi ge<:en ııeneki 19 Ma
yı5 gençlik bayramın,.,a '\ekiz sror 
kllihUnUn iştirakile Be~iktaı eahasıncfa 

bir spor şent.:ği tertip etmi~. on binden 
fazla hallan bulunduğu bu spor bayra-

mı çok mu..-affaiciyetli geçmiıtir. Bun· 
dan baı~a muhtc:U spor gecı:ieri i.ertip 
edilmiş, spor hakkında konferanslar 
verilmıştir. 

Beşi!~taş, Ortaköy, Doğanapor klilp
leıinde çalışan gençler arasında güreı 
müs~akaları, koşuuu yapıım.ıştır. Her 
pazar günü de muhtelif istikametlerde 
yürüyüşler yap.lmaktadır. 

Gösterit kolunda kadın erkek 30 
ge~ç vardır. Hepsi de faal b:r vaziyette 
olan bu gençler sık sık milli eserler 
temsil etmişlerdir. İstiklal, Kahraman. 
Beyaz k~ı:uaman, A~ın, ikizler, Zehirı. 
ku: ak., Dclk!s piyesleri bunlar arasın· 
dadır. • 

Temsiller muhitte pek hüyük bir ı· 
laka ile kJr~ılanmakta.dır. S.ı.lon hınca
hınç dolduktan sonra bir çok kimseler 
kap ınan kapıdan geri dönmek mecbu· 
i-iyetinde kalmaktadırfar. 

Müze ı:rg~leı komitesi halkevinde 
muazzam bir Atatürk kö~esi kurmakta· 
dır. Burasının açılma!ı yalanda büyUk 
merasimle ol:ı:aktır. 

BütUn bu verdiğim rakamlar di~'lca~: 
tetkik oh nursa, Bett:.ktaş HU:keV~~d• 
vazife gören:crin mütevazi bir ~eki ....ı 

1;1ııo· 
fakat ne kadar canla başla çalıştı 

anlaşılır. dO 
Y etmi~ bine yakın insanı bir 5el\e ı· 

bir çatı altına toplam..:C. bu işlerle 11 

raşanlarca pekala takdıi.r edilir. dtll 
Beşiktaş gençliği bugün kahveler ıef 

kurtulmuş demektir. Evvelce kah~.'ıe
tıklım tıklım dolu iken bur.Un rrıutı11 

, 

ki kahvedler şikayetçi mevk,ürıe dUf 
müşterdir. dJ 

Güzide ve değeri.! zevatın ba~~ 
bulunduktan Beşiktnş halkevine 
büyilk başarılar temeMİ ederim. ~ 

Yekta Ragı~ 

KURUN~ 
ruUNUEUK SiYASi GAZE1'/!J

1 
i l Qazetcnıtze ıtOoderlleıı vazılar P"" 
1 re ~rmek ıc;tıı uıe zarfının k~ 1 

cete ı kellm~• vazııııuılıda. 

Kar~ııı• uıuyeıı ıkurıaı 

•cı 41111\lflull puı ıwyu.ı.ııı:ıırıaı. 

ts.a.11ımıyaıı Y'K7.ılıu, ıce,.. gOnd'!rL.,e)Cl.; 

'1Yıneı.u rotıanmce mektupıaru> 
11

,_, 
ccıouıan ıuırttıa·m oc11vmınııuıırıı1a.P t6' 
ll&r 'l" c;ıkıuı vuııardıtn dnl11yı. dlreJI 
•ilk. ftııtllne «>rU ~ atmu 

Sosyal yardım kcmitesi ilk o~ullar • 
d2ki on fakir çocuğa elbise ve iskarpirı 
dağıtmı~. Uç ilk okul çocuğunu yaz 
kamplarına ..-e bir l~kir çocuğu da aa· 
natoryomiilı bütün masraflarım vererek 
gönderm:ştir. Bir çok yo~sulların da 1 

1 ilaçlan yaptırılmıştır. Gana qe(°t'ti~ ,,ıvıım w kunıştıt' 
Müzik koluna mcnıup 20 kişiden 

mürekkep bir milli saz heyeti ile Uç 
kişilik bir cazban:l heyeti de balkın 

mmıik zevklf:rİni tatmin etmektedir. 
Halkevi baskanı ve :ıızalarırun d<aiJ 

bulurduğu yrıksul çocuklara yardım 

birli 1Yi de Beşiktaş bölgesinde 724 ço· 
cı·~ l--kmaktadır. 

"~"· 6ar..rıt4-tnt?.dr ı;ıll,.n """tıırl• f'dllll 
..-. tu.kln ~it 11N1dbıl ıe)ndlr 

p1 
Ruı una abone tJf Ufl 

ve edininiz 
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~ersin bir Avrupa şeh 
rinden farkh değil 

Güzel parklar, plaj, klup ve sine
malarile insan sıkılmadan . 

yaşayabilir. 

~cra· 
'itıı) Ut, (Hususi muhabirimiz -
lı'ftıı~ ııer~in, bugünkü çehresile bir 
eı:. lt, lthrınden hiç de farklı değil -
ı,._ itlen b" .. 
"'it "e utun caddeler açılarak as-
~ l't~ ~arkc döşenmiş, deniz üzeril'l-
ı: ~ 11keleler, güzel bir plaj, büyük 
~~ g~r Yapıimıı, ıebir bol ışı~ ve 
~t ~o bvuşturulmuı, ağaçlanmıştır. 
~tl~tde güzel n modern bir bina 
~ tktcdir. 

t lırqda 
~~iti A Ya§ıyanlar öyle zannediyo -

1~ tt ~ "'rupa veya İstanbul hayatını 
)~ kJUQ~arnazıar. Paırkı, plaj ve bahçe
~ltll\ıı, • •a~r, cazı, barı, sinema ve ti
h: l'ftl,ıl\ llltsıreleri, nihayet muhtegem 
it~ kbi Otelleri, tren ve vapuru olan t' tde bütün medeni ihtiya~lann 
'tt(., 'diıebileceğinde şüphe olmasa 

lıcr,· 
~\, ~I ltıd 
~~dı e hayat İ&tanbula nisbetle 

bil;· t1fak bir memur veya esnaf 
lılıtıu c refah içinde yaşıyamaz. 
~ ttı ;.~ beraber, Mersin, Türkiye -

Ilı }'or o.ıa11 bir şehri sayılamaz. Aya
~ '1tııı1lganına göre uzatan burada da 
I~ l'a§ıyabiı:r. 

~t ~ liAREKETLERt: 
b· traiıı 
.~ hı~ıa de imar hareketleri de büyük. 
r;~'Cdjl't d~Yarn etmektedir. 929 de 
"'b rcısu·· . . ):. ıı .. ;: gıne seçılen ve aynı mev-
•\>... '°"ile k ,;b ~ ctı: adar muhafaaıa etmi~ olan 

• l • ,..c 
~ it Çok' nç bay Mithat Turoğlu şeh-
~t~ ' İlı ti Yeniliklere kavuşturmuş, u -

' Yaç!ardan çoğunu ..ağlamış - ı 
O(ıı"'. ı 

~ <ıc.uıa 
rırna Turoğlu zamanında 

• 

yapılmış olton işlerin kısa bir hülasası
nı vereyim: 

Sekiz yüz bin lir asarfile yimi. yedi 
kilometre tulünde ~ana1izasyon tesisa
tile asfalt, beton, parke ve muntazam 
şose olmak üzere (12162) metre uzun
luğunda yol yapılmıştır. 

Şehir hMitası tesellüm ve imar pla
nı ihale olunmuştur. Bir buçuk s~ne -
denberi devam eden i.çme su inşaatı i
çin 285 bin lira harcanmıştır. 

Mersin çayından alınarak dekantas -
yonlarda süzülüp filtrede tamizlenen 
su, mikropl;.ırı klor gazile imha olun -
duKtan sonra §Chrc <!ağı1maktifaır. 

31 bin lira sarfile her türlü tesisatı 
muhtevi asri mezarlık, gazino, mut -
fak, soyunma locaları ve kum havuzu 
gibi tesisatı ihtiva eden bir plaj ve mo
dern bir umumi hela yaptırılmıştır. 

Sol;a:>brı :!ğ<:;hmak için bir fidanlık 
tesis edilmiş, beş ~skele tamir ve bun
lara yirmi dokuz bin lira sarfile bir be
tonarma iskele ilave edilmiştir. Yirrri. 
altı bin lirn harcanarak eşya}"I muhafa
za ve ihracat işlerini tanzim mülahaza
sile bir hangar vücuda get:rilmi~4 iske
lelerin üstüne, hangar ve depolar için 
dekovil tertibatı yapılmıştır. 

Meydan haline getirilen yirmi 'de -
b:-lık sahada bu yıl Atatürk parkı ya
pıla:ak, Atatürk heykeli dilQlecek ve 
b"r kenarına da halkevi binası yaptırı
lacaktır. 

İki yüz elli bin liraya ihtiyaç göste
ren bu işin 939 yılı zarfında tam<1o"llla
nacağı umuluyor. 

ınegöl Halkevinde 

t 
~-ı:ttaı, (l 1negöl Ha17~ctıi gençleri 
~. ·t..,· lu1 ·ıı ~ ıllliı usı n.uhabirimiz::len) -

'~'.: Sl!11~gcçen aene olduğu gibi bu 
t. • aJarına yeni bir hır ver · 
"'1~ 
· ~it c!trah 
>ttı tıu 'taı·~ncıeri, resim ve muhtar· 
~t ct,.,~ı elcrinc büyük bir has: a-
~~l htdıcttnektedir. 

htı~ rn ıubesi bir müddet ara 
lıluayencsine yeniden de-

Canrrtı~r rivcsimlc .. . 
vama başlzmıştır. K;:ısabamızda bulu · 
nan dört muhterem ı.loktor bu fos:t:1i i· 
şe gereği kadar önem vererek Halke -
vinin bu yoldal;i kar:ırının tatbikine ça
lışılmaktadır. 

Gösterit şubesi önümüzdeki yılda 

on sekiz temsil verecektir. Kitapsaray 
ve yayım şubesi de baft~:la ti.r gece ki
tap gecesi yapacağım ve her hafta ki-

Amasya 
VlU\yette şimdiye ka· 
par neler yapıldı? ne 

ter yapılaeak 
Amaaya (Husu

si muhab:rimiz -
den) - Uç boğa
zın arasıno. sıkışan 

Amasya, Cümhu -
riyet rejimine ka -
vuşt.ığu günden -
beri imar ve um • 
ran noktasından 

değerli ve müsbet 
bir harekete sah

. ne olmamıştı. 
Fakat, ilbay, Talat önceli maluı:run

da ziyaret ederek yapılan ve yapılacak 
işleri öğrendiğim zaman tarihi kıymeti 
olan Amasy:.ımn yeni bir şehir haline 
gelmek üzere olduğunu anladım ve bu
na çok sevindim. Beni kibar bir tavırla 
karşılıyan vaL: şunları söyledi: 

- Amasyaya geldiğim zaman vilayet 
büçesiyle belediye butçesini gözden ge
çirmiştim. Her iki bütçenin kudreti bü
yük IXr iş yıapmaya imkan vermemekle 
beraber ne de olsa az çok yine bir if 
yapmak kabil olacağı neticesine var -
dım. ilk iş c.!arak §imendifer istasyonu 
ile şehrin müntehasındaki Kuı köprü 
arasında Yetilırmağ:ı muvazi 2500 met
re uzunluğunda ve 15 metre genr.şliğin
ıdc parke Bulvar inşmına teşebbüs et
Hlç. Bunun 1500 metresi 937 mali yılı 
içinde tamamiyle ikmal edilmiştir. 

Müteba]Çsi bu yıl ikmal edilecektir. 
Son kısım üzerfr.de mühim istimlaklar 
yapılmıltır. Vilayetin başlıca eksikle -
rinden birisi de elverişli bir halkevi bi
nası olmamasıdır. 

Cümhuriyet rejiırinin bir ülkü ma -
bedi olan ve bilakaydüşart halk küt -
lelerini içinde toplıyan böyle bir mües
auenin fiındiye ka~ ,yapılmam:aaz ac. 
bir boşluktur. 

Bunu telafi cçin "Arpat Radomiski,, 
adında bir Macar mühendisine mükem
mel bir plan yaptırdık. Plana göre 600 
kişilik bir sinema salonu ve 250 kişilik 
ayrıca bir konferans salonu, mütehar • 
rik ve modern tesisatlı bir sahne, parti 
ve halkevine gelecek misafirlerin ihti -
yacını tatmin edebilecek dairelerle bir 
kütüphaneyi ihtıva etmektedir. 

30 • 35 bin liraya çıkabilecek oloo 
bu dört katlı binanın 20 bin lirası hu
susi muhasebe ve belediye bütçelerin -
den üst tarafı da merkezden temin et
m:ye çalışacağımız yardımla tamamla -
nacaktır. 

Suluova ve Geldikten adlarında vi -
layetin iki zengin ovası vardır. Her iki 
ovada trvzı ve iska yapılması için etüd
ler yaptmlnuştır. 

Suluova ve kısmen Merzifon ovası -
nın sulanması için muktaz.~ bütiin ke -
tifler ve projeler imkal edilmiş, tasav
vur edilen baraçlann inşası da der -
dest bulunmakWdır. 

Bu sayede bir ço~ bataklıklar kuru
tulacak ve mahalli sağlık şartlan ıslah 
edilmiş olacaktır. Bu işi neticelendir -
diğimiz gün halkın maddi refahı da te
min e::lilmiş bulunacaktır. 

Vilayetin bütün köylerinde köy ka
nunu tatbik ec!r.yoruz. 5 yıllık kalkın -
ma planının tahakk;uku için her köyün 
bütçe ve iş programr tanzim ettirilmiş· 
tir. Bu sayede de köy yolları, köy ha
mambrı. köy odaları, okuma odaları 

gibi bir çok i§ler yapmlmaktadır.,. 
Değerli va'foin bana söyled;kleri bu

rada bitiyordu. Daha sonra tasavvur 
edilen yeni şehir pla:unı ve halkevi pla
nını çıkarar:ı!c gösterdi. Talat Öncel 
yokluk içinde birer varlıK; yaratan va
l:lerimizdendfr. 

Kendisine teşekkür ederek ayrıldım. 
M. F.)1tN 

tapsaraya gelen kitap ve dergiler hak
kında malumat vereceğini hıılka bildir
miştir. 

Gösterit şubesi, Halkevlerir.in yıl dö
nümü münasebctile temsil ettiği "Ca
navar,, piyesini ilç gece tekrar ederek 
kentli ve köylü yüzlerce yurttaşa aey
rettirmiştir. 

H.V 

1 

Mani Sada 
BUlllo adliye daireleri yeni yapılacak 

bir binada toplanıyor 

Evkaf iki apartman inşa ettirecek 
Manisa, (Hususi muhabirimiz -

den) - Gün geçtikçe memleke~.miz 

şirinleşiyor ve mamur §ehirler sırasına 
giriyor. Her gün kapanan ihtiyaçlar -
d:.n $0nra çıkan diğer ihtiyaçların da 
kapatılmasına ve yapılmasına ilbayı -
mız çok ehemmiyet vererek bu işlerr.n 
bir an evvel olması için geceli gündüz
lü çalışıyor. 

KOLTOR iŞLERi: 

Manisa ve havalisinde kliltür hare
ketleri yıldan yıla mtmaktadır. Bu yıl 
bir çok orta meJstepten mezun öğreni· 
ciler liselere gitm:şlerdir. 

Merkez ve kazalarla köylerdeki 
mekteplerde icap eden gerekli tamirler 
yapılmıştır. Ayrıca ilk okullarda oku
yan öğrenicilere de kitap ve kalem da
ğıtılmıştır. 

Turgutlu kaz~mda olduğu gibi bi
nalan k,azalarınca temin ediJmek sure -
tile Salihli ve Ala~ehir kazalanna bu 
yıl orta okul kadrosu verilecektir. 

Salihli halkı şimdiden binanın in~ -
sına koyulmuştur. Alaşchirde de hare
ket vardır. Bu kaza halkı sevinç içeri
sindedir. Mezkur kazalarda orta okul
lann olması civar köylü çocu~ını bu 
irfan yatağına çekecektir. 

ADLiYE SARAYI: 

Pek sıkıfik vaziyette olan adliye da
irelerinin yeni yapılacak bir binaya na
killeri için Afili ye V ekalcti ile temasa 
geçilmiştir. • 

Alınan vaid üzerine bu yıl ilçemizde 
adliyemizin yüksek şerefine yakışacak 

şe\ilde modern bir bina m~a olunacak-
tır. 

Binanın arsası şimdiden temin edi
lecek ve 1938 mali yılı iptiidasmda in
şac:ıtı ba~lanacaktır. Adliye binasının 
yanında modern bir de tevkifhane yap
tırılması c!:!şünce ha~ndedir. 

Adliye binasının inşaatı bittikten 
sonra tevkifhanenin inşaatına başlana
caktır. 

SACLIK t~LERt: 

Mani sanın 17 O pare köy~ ve 30 bin
·den fazla nüiusu bulunan vilayetimiz
de, bir doğum ve çocuk bakım evi y<:ıp
tmlması eşi bu yıldan itibaren bir pro
grama bağlanacaktır. 
Doğum ve çocuk bakım evi kadro -

sunun şimd~den ahnmrı.ıına ilbayımız: 

muv~·ffaH; olmuştur • 
Bu kadro eski Memleket hastahane

sinde çalışacaktır. Eski memleket has
tahanesinin tamire muhtaç krsımlan ta
mir edilecek ve icap eden tadilat yt.tpı-
lacaktır. · 

EKONCı..'11 iŞLERi: 

Uzüm mUstahsilleıine bir kolaylık 
ol'llak üzere ilçemiıde bir üzüm depo
su yapılacak ve zürraın bu ihtiyacı gi
derilme~ suretiyle kendileri büyük bir 
külfetten kurtarılmış olacaktır. 

VAKIF lŞLERI: 

Şehri gerek güzelleştirmek, gerekse 
mesken buhrarundoo önlemek üzere 
il)enüde Evkaf id-.re~i tarafından 19 
bin liraya çıkacak iki büyük apartıman 
yapılmasına H;r•:ar verilmiştir. 

Tarihi izcrleı'~n olan Koca Mimar 
Sinanın Muradiye camii lay~ 

veçhile tamir edilecektir. 

BELEDiYE iŞLERi: 

Belediye şehrimizin imar ve -tezyin 
uğrundak.:. çalışma sahasını çok arttır
m.ştır. 

Ağaç dikme mevsimi olması mi!:ıt1 • 
&ebetile yollara binlerce ofalipos ve 
çi'..l:n ağaçlan dikilmektedir. 

Belediye meclisi toplanmış ve yeni 
kararlar ittüıaz ederek tatbika koyul -
muştur. Diğer tarafftan köy kanunu -
nun tatbikatına çolı; önem verilmekte
dir. 

Muhtarlar için açıl ~ın kurslar iyi ne
ticeler vermiştir. Köyllilc:rin kanuni 
ıekilde vukubulan müracaatlan hemen 
teroJı 

' 

Yeni yaptırılmakta olan Şarklübü in
şaatının ikmali bir gün meselesi lı:·~ine 

geldi. Yeni yapılan bu ,bina çok mo -
idern olmuştur. 

ZtRAA T tŞLERt: 
Bu yıl ziraat işleri de iyi neticeler 

vermiştir. Pamuk istih&alatı ziraatınde 
büyük gelirler temin etmiş ve yeni 
bfr cins olarak elde edilen A'k;ıla pa -
muğu yerli pamuğa nazaran çok fay
dalı görülmüştür. 

POSTA VE TELGRAF 
tDARESlNlN iNTiZAMI: 
tlçemiz posta ve telgraf idaresi bü -

yük bir intizamla çalışmaktadır. 
lstanbuldan geç vakit gelen posta 

hemen dağıtılarak erteSı.'.. gününe iş bı
rakılmamaktadır. Müvezzilerin vazife
lerine karşı olan bağlı~ığı şay.:ını tak -
dirdir. 

Poata idaresi binası haricen ve dahi
len tamirat görmüş ve bazı tadilat da 
yapılnuıtır. 

tSTANBUL YOKSEK MOHEN
DtS öCRENICtERI tLÇEa.\iJZDE: 
inşa~ mahallerini gezerek tetk&ler-

de bulunan İstanbul yülssek mühendis 
mektebi öğrenicileri iki gündenberi 
şehrimizin misafiri bulunuyor. 

1Jçemi.t.de yeni yapılmış olan ensti
tü, Memleket hastaban~i. Parti binası 
ile yeni yapılmakta olan KitapsMay, 
Şarklübil inşaatlarını yeıinde görmüş -
lerdir. 

Eski izerleden Muradiye camii ile, 
Ulucami, Müze, Hatuniye camilerini. 
ve yeni yapılmakta olan stadyomu gez. 
;rniJlarda-. 

MANiSA UMUMi MECUSi 6 iNCi 
TOPLANT151NI YAPTI 

Manisa, (Hususi) - Meclı:-si umu • 
minin 6 inci toplanbsında sağlık büt -
çesi müzekare odilmiştir. Bu yıl has -
taht.ele tabip ve memur maaşlan ola • 
rak 'kabul edilen tahsisat ~öyledir: 

70 lira asU maaşlı bir baştab:p: 70 
lira bir dahiliye hastalıklar mütehassı

sı, 55 lira bir hariciye hastalıklar mü
teha.ssm, 55 lira bir kulak, burun, bo
ğaz mütehassısr, (bu yıl konmuştur); 
10 lira bir göz hastalıklar mütehassısı, 
55 lıfra bir cildiye, zühreviye ve bevli· 
ye hastalıklar mütehassısı: 55 lira bak
teriyoloğ, 30 Jaa bi reczacı, 16 lira bir 
laboratuvar mütebaımsı, 17 şer lira bir 
ba§ hemşire, 16 şar lira iki hemşire, 14 
er lira üç hem;fre, 16 lira bir idareme
muru, 14 lira bir ayniyat memuru: 14 
lira bir makinist ve etti memuru, ki, 
yıllık tahsisatlMI 25116 lira ve ha&t(l -
hanenin müstahdemin ücretleriyle stlr 
masraftan tahsisatı ye~unu ile sıhhat 
adi bütçesinin yekunu 61842 lira 19 
kuru§ olarak müttefikan kabul edilmiş
tir. 

Fevk"1ade bütçe, yeni hıstahanenin 
ümal ve inıa ve sıhhi tesisat ile tıbbi 
malzemenin tamamlanması ; doğum e
vi inşasına başlama · masrafı olarak 
progmm mucib!nce bu it için 20 bin 
lira konulması lazım idi. 

937 bütçesindeki tahEi.sattan 10 bin 
lirası alındığı için 30 bin lira tahsisat 
konulma'ı teklif edilmiş ve hususi mu
hasebe kadrosunun tevsii içfo paraya 
ihtiyaç hasıl olmu§ ve bunun üzerine 
( 5) bin lira tenzili ile 2 5 bin lira ola· 
ralı; aynen ve müttefikan kabul edll • 
miştir. 

Manisada on 'dört senedenberi çalr • 
§an doktor Asım Can da yine meclisi
umumi kararl•ınndan olarak taltif edil
miş ve kendisine hizmetlerfoden dolayı 
teşekkür olunmu~tur. 

Satlllk - Kirahk 
Biga kazası civarında Pekmezli 

karlyeslnde kAln ateşle müteharrik 
dl>rt taşlt bir un fnbrlknsı satıltk ve 
kiralıktır. ErenkHyllnde, Ethemcfon· 
dl caddesinde J numaralı köşke mtl-
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- i'1giliz iinpara
torluğu inhitat Bir kötürümden bir 

ş~mp·yon çıkabilir mi 
Vücutdan azami istifade, hayat

dan azami zevk .. 
Dişi ile kendısini tayyareden boş/ağa bırakan 

şampiyonun hayat ve şuuru işte bu ••• 
Evet; bir kötürümden §anı piyon çı-

kar mı? Aşağıki hakiki hU·fiyeyi oku-
duğunuz zaman çıktığını öğrenecek • 
siniz. 

Bu kötürüm adam Galen Gof isim

---~ 

li bir İngilizdir. Onunla beş dakika ·~,..··•'"-"""...., 
konu~ar. dünyada her şeyın olabi
leceğine bir kere daha ınnnıyormuş .. 
lngilız mecmualarından birinde tesa • 
düf ettiğimiz hayatı o kadar §ayanı 
dikkat ki, nakletmekten kendimizi a
lamadık. 

Dünyanın beden itibariyle en zayıf 
adamı iken, en güçlü km-vetli ndamı 
haline gelmiş olan Galen Gof, bundan 
on yedi sene evvel, bir hnstnhnncdcn 
kaçmıetır. Oradan kaçmasına sebep, 
bUtü.ıı hayatınca yntnk!ar içinde bir 
!kötürilm olarak yatma.ğn tahammül c
ö.ememesidir. 
• Hastahanedeki doktorlar, kendisini 
''tedavisi, Yüzde yüz imkansız bir vak' -
a,, -olarak kabul ve tesbit etmişlerdi. 
Bu demekti ki, Galen Gof, artık, dün
ya işlerinde faal bir rol alamayacaktı. 
Kafatası harp zamanında hir mermi 
parçe.siyle arızaya uğramıştı yilzüntin 
sol ta.:rnfmdaki adeleler ve sinirler, 
sağ kol ve sağ bacağı kısmen mefluç 
idi. Asabi sistemi hnleldar olmuştu. 
Hulasa, limitsiz birnıahUJ.k olarak to.
nmıy.ordu. 

Golen Gaf bu vaziyetinde §Öyle dü
eilnUyordo: 

- Etrafıma bakıyorum 600 kadar 
hasta her yanı kuşatmıe. Bütiin haya
tmu bunlnr nnı.smd.n geçirmek ne ha
ziıı şey! F:ıka.t ben buna tahammül e
dcmiycccğim. Etmiycceğim! 

Harp esnasında welc, sinir, kafata
sı bozulmuştu. Fakat bu ada.mm bir 
şeyi bozulmamıştı: 1RADES1! 

Bu surclle sıcak bir haziran günün
de hastahaneden sıv1~tı. Cebinde on 
para yoktu. Hiç bir yerden yardım 
bckliycmiyordu. Yalnız iradesinden! 
:Yollarda kamyonlara atlayarak iler • 
aedi. Günlerce bir 1)ey yemedi. Çalı§a
anayordu: dilcnemiyordu. 

- Dilenmcği bir türlil kendime ye
öiremedim. di,)-·or. Dilerunektense, öl
meği tercih ~erim. 

Galen Golf birkaç gün su ile bes -
lendi. Çalılar arasında yattı. Nllınyet 
eski bir §ebire indi. Orada bir karna
val ~lencesi tertip etmiş olan bir es
ki dostu, kendisine birkaç kuruş mu -
kabilinde bir .iş vereli. 

GünUn birinde karnaval eğlencele
ri arasına bir tayyare numarası sıklş
trnlmı§tL Bin kadem kadar frtif ada 
bulunan bir tayyareden dişine takıla
rak kendisini sarkıtacak ndam aranı -
yordu. Hem tecrübe için.. 200 lira ve
rilecekti bu adama. .• 

Galen C"n>f bu teklif karşısmaa hiç 
:tereddüt etmeden: 

- Ben ya ~arım! dedi. 
- Fakat vaktiyle böyle bir t.ecrübe-

iie bulundwıuz mu? 
-Hayır. 

- ı::lu halde yapabileceğinize nasıl 
inanabiliyorsunuz? 

- Ben yapacağmıa eminim 200 11 -
ray& da ihtiyacım var. Siz i§i bana bı
rakın! 

Bunun üzerine kendisine müsaade 
ettiler. Gnlen Golf, bu heyecanlı tec -
rübeyi şöyle anlatıyordu: 

-Tayyarenin içinde ipten bir mer
füven vardı. "l'ayyarenin rasıt yerinden 
Çıknra.k. bu merdivendan indim. Ucun
aaki kayışa dişlerimi taktım. Ve ken
dimi boşluğa bıraktım. Şüphesiz, her 
ihtimale karşı sırtımda bir para§üt 
:vardı ... 

Galon Gof, herhalde kotku nedir 
bilmeyordu ... Tayyareden dişlerine ta
kılarak kendini boşluğa sarkrtmak su
retiyle 200 lirayı aldı. 

Bu Bllrotle meşhur oldu. " gayri 
mUmkUn,, olan her şeyi yapabilece -
iinl tabat etmişti. Bundan sonra, dUn-

Bir k.ötüıiinıken ~mpiyoın 01.tın 
adam. 

tuttu. Kocaman bir vücudii olduğu i
çin, hergün sistematik bir aekilde a.. 
delelcrlııi sertleştirmeğe ~tL 

Bedeni kuvvetin vüeudde değil, k~ 
f.ada olduğuna kcn.iOi. Bu tan bir e
nerjinin, heriıese cesaret vereceğinde 
şüphe yoktur. Ancak, onu sezebilmek 
lfwın. 

Galen Gof, kendisindeki irade kuv
vetiyle hergtin yeni bir harika göste
rebiliyordu. Dişleriyle "tuttuğu bir ~ 
mir ikOl üzerine 011 iki kişi asılıyor ve 
onlnn kaldmyordu. Karı ınm üzer:in
den bir otomobil geçirtiyordu. Otomo
bilin kendisini örselemediğinl görünce, 
daha ağır nisbetlere başvururdu. Da
ha nğır otomobillerin altına yattı. O 
kadar ki, günün birinde bir kamyon 
kendisini çiğnediği halde bir şey ol -
madı. Bu harikniMe bir şeydi. Fakat 
Gnlen Gof, bu otomobil, kamyon :tec -
rilbeslnden pek memnun değil!,. 

- Şimden sonra onu tecrübe et -
mem, diyor. Bugüne kadar hana bir 
znruı olmadı ama, günUn birinde o
labilir,. Ba§kalamım aynı tecrübeye 
başvurmala.rmı tavsiye edemem. Bel
ki onlar:ı doğrudan doğruya hırpalar .. 

Son on iki senedenberi Galen Gof, 
idman dersleri veriyor.. Dü5ünün: bir 
kötürüm adamdan idman hocası!. .... 
Bundan başka seyahat ediyor; konf e -
ranslar veriyor, makaleler yazıyor, 

mekt.cplerdeki çocuklarla konuşuyor, 
milyonerlere ders veriyor. Plajlarda 
umuma idman yaptırıyor. Öğrettiği 

eeyler, dimağla bedenin birlikte çalış
masıdır: "Dimağ, bir arzuyu veya fik
ri tekemmül ettirdi mi, vücude o filai 
tatbik edecek, o arınıyu yerine getiri
lecek bir hale koyabilir.,. dedi. 

Gıt•en Gof dayandığı nokta .. itimat,, 
dır. "Nefse itimat!.,, ... Bu olduğu uı
mnn, her eeyin yapılabileceğine kani 
bulunuyor. 

Hem kımdisinin bu -sahada pek hu -
susi bir vaziyeti var. Bir şeyden kork
mayor. Neden korksun? "Mermiden ve 
kurşundan mı? Onu harpte yedi. Yi
ne kurtuldu. OtomobH ve tramvaydan 
mı? Kamyonları kamının üzerinde 
ylirüttU. Tayyare seyahabndan mı? 
Diş'iyle bir tayyareden kendisini boş -
luğa bıraktı! Parasızlıktan m.ı! Hiç 

ederse 
(Vçü.n.cü sayıfadan devam.) 

yedinci asırdaki djn muh:ırebelerini 

geçecektir. 
Bu haJ1>, Avrupa devletlerinin hruti

miyeti altında bulunan memleketlerin 
kat'i bir ayaklanması, Avrupanm müs
temleke sıyasetinin, ha.tici ticaretimi
z.ini~ ve nihayet, Avrupr.ı.da Roma 
imparatorluğu inhitat ettikten sonra 
görlilen ana.re1 ve sefalet h line dönUş 
demek olacaktır. Bu annrei 'Ve sefa -
let, milletler arası mUnasebetlcr çok 
karı§ık olduğu için, Avnıpada. çok da· 
ha fazla hissedilecektir. 

İngiliz imparato luğunun hıhftnb 
insanlık için Roma im,paratorluğunun 
lnhitatından daha büyük v.e çaresi bu
lunmaz bir felii.ket olacaktır. Çünkil, 
bütün dünya mü~sesclerl, parçalan 
arasında galipleri de, mağlupları da 
eürükleyerek yıkılacaktır. 

Avrupanm mahvinden tek istifade 
ede<!ekler bazı .Asya memleketleri, ig. 
timai bir bakımdan da, diktatörlil 
memleketler arasında Üçler misakının 
b.ıırulmasınıı. sebep le3kil eden Komin
tcrndir. 

• • • 
Avrupanm seliıneti kabildir, fakat 

bunun Jçin. bazr tedbirlerin alınması, 
bazı hareketlerde bulunulması laznn
aır. 

Fenalık şurdan geliyor: Versay mu
ahedesi öyle başl1ca müttefik d~v:Ct· 

lerin biribirine muarız n.nlayı~ları a
rasında imza. edilmiştir ki, muahede 
imza. edildfkten sonra bu devletlerin 
l3birliği kalınnmı§t.Ir. Halbuki, muahc
denin tam manasiyle tatbik edilebil -
mesi için bu işbirliği rnzımdı. 

Evvela, Amerlkanm hareketi geli
yor: Birleşik Amerika. devletleri• Ver-

' say muahedesini imzalamaktan kaçı-
narak, Vilson'un sözünil yalancı çıkar
mışlardır. Bu ayrılı§ Milletler Cemiye
tine büşilk bir 2.a8.f vermiştir: Fran
sn, yaptığı tarizlere mukabil, kendisi
ne vaadetlilcnlngiliz- ik 7.llna

nından malınım kaldı. 

Bwıdan sonra, - da.ha. vahim bir 
hadise - İngiliz - Fransız aynlığı baş
ladı 'le bıı on ~ sene sürdil. Bu da ye
ni d~rmakta olan milleUer arası tcş
kiiatıru felce uğrattı veısulhün sağlam
laştırılmasını gayri mümkün bir lutle 
koydu. 

Bunun ür.e:rine, eski düşmanlar va.. 
ziyctıerine iboyuıı iğmemeye ve ısya • 
na hıızmlanmağa cesaret ettiler. On. 
dan sonra, muahedeleri bozmak ta -
ra.ftarlan ile :riayet edilmesi taraftar
ları arasında :için için bir mücadele 
başladı. Bu milcadelc daha sonra mu
haf azakat- temayülü ile, harekete geç
mek temayülü arasında, yani mal kap
mış 100mleketierle, .kfif i derecede mai 
sahioi olmadığını düşünen memleket
ler arasında geniş bir vaziyet aldL 

nk önceleri buna pek ehemmiyet 
verilmedi. Çünkü, hcnUz oldukça ses
siz olan bu mUca.deleler mevcut niza· 
mı bozacak gibi görllhneyordu. O un 
için, Cenevrcde girişilen teşkilat. tc -
ı;:ebbüsü yalnız, .sulhU harbe m1ni -0ln
rak :muhafıaa etmek gayesini güdü
yordu. 

Bütfuı bu iş siJ§.hlan bırakma mi ~ 
sakının sekizinci maddesine daya.na -
rak inkişaf ediyordu. Silfilılan bırak
mak için bir formül aranırken şu an
la§Il<lı kl, buna muvazi olarak emni
yeti de tesis etmek 18.zımdı. 

Fakat, silfilıları bırakma bir rüya,. 
dan ibaretti ve gerçe ile ilk temasa 
geldiği anda uçtu gitti. Emniyet de 

talıkta:ı mı? Dünyanın en deva.sız 

zannedilen hastalığına u.ğramışb; kur
tuldu. 

Galen Golf §İmdi, dünyanın en kuv
vetli adamları arasında bulunuyor. 
Hatta ona "en kuvvetli adam,, diyebi
liriz. Çünkü, en btiyük siklet kaldı • 
ran Halter şampiyon!armdan ağır sik
letler kaldmnıştır. Fakat bugün, 6y1e 
mutadm fevkında ağır yilk1er kaldır -
makla meşgul olmayor. Zaten gayesi 
de bu değildir. O, daha ziyade giinde
lik işlerin yükUne tahammül edecek 
kuvveti temin etmek isteyor. Herkese 
bunu tavsiye ediyor. Vücudden azamt 
derecede istüade ederek hayattan a -

Meşum skandallar 
(7 inci sahif adan .:ltvam) 1 

zere, hi~ vakit kaybetmeden demal 
Holivuda golmettni bildirdi. 

tşin üst tarafı kolayca tahmin edile
bilir: Mektubu alır almaz, kansını, iki 
çocuğunu ve muhasipliğini yüz: üstü 
bırakan Lı.:ınedel, hemen o akşam trene 
ntladı ve Holivıı a gelince ikl inkisan 
hayale uğradı: Evvela,, kendisini ldavet 
eden şir ~etin, uzun zamandan beri mev
cut olmadığını ve mektubun bir şaka 
olduğunu öğrendi. Sonra da, "yıtdız -
1ar diyar,, ında birer servet kazandıran 
angajmanlar bulmak §Öy.le dursun, fi
güranlık elde etmenin tile imkansız ol
ldu ğunu anladı. 

ız~eti nefsi kırılan, büyü~ bir yeis 
ve ümitsizliğe düşen ve, hulyalarile be~ 
raber, mütevazi, fakat ne de olsa emin 
olan eski vnziyetinin de yıkıldığını gö
ren Landel, huzunlü bir sonbahar aqa 
mr, cebindeki son paralarla bir tabanca 
aldı... ı 

Zavallı adam bir mucize eseri olNak. 
kurtarılaq~i, fakat akanclala meydan 
vermemek için, acı olmakla beraber, 
biraz da gülünç olan bı.: hadise hmkın
da da, her z~ndcn daha büyük 
bir kütumiyet göstcitldi. 

HARAKf RISIL, 
PUE - PE 

Tarihi ih"barile en aon, fakat me_şum
lu ğu itibarile en müheyyiç olan fa:i.a, 
garp Metlerinin, ~ k,aprisinin ve 
Holivudun diğer bir kuııbaru ohın kü· 
çük ve yakıpklı clans<;r, Pue - Pe'nin 
hazin macerasıdır, 

Halbuki bu macera, 1936 scncd.nin 
ilkbaharında, Holivudun en zengin yıl
dızların:dto. biri, ban aşk inkisar ha -
yallerini unutmak için Singapura gel • 
diği zaman, şafrane ve zarif bir aşkla 
başlanuştr. Bu meJhur zengin yıldu 
bir müzik - Hol'de, gelli bir ç:ft dan
söre tesadüf etti. Japon olan bu sevimli 
~iftin erlıjeği Pue - Pe gibi hoı li.r ia."Ile 
ma!ikti, 

Adaların gaşyedici nağmeleri ve 
dünyamn en cü.zel seması altında, bir 
k'. ç kadeh şampanya, kalbi her z~n 
genç olan yıldızın, henüz yirmi yll§m
da olan Japon dansörüne vurulmasına 
k5.ff. geldi. Ve aşk, kadınlara kolayca 
deha verdiği lçin, gilzcl Pue - Pe'ye, 
kerdisini hemen Holivuda götürüp, bu 
me,Çhul fakat sevimli mübt diden bey.
nelmllel bir yıldız yapmayı teklif etti. 

Pue • Pe'n:n dans arkadaıı ve .••. 
meşru zevcesi olan fokat garplı ~adın
lar kadar kurnaz olmıyan minimini Ja
pon kızı da, zarif ve zengin ecnebi yıl
ldızın bu sözlerine inanmak a kusur et
mecli. Bundan başka, ayni zamaqd;:ı, bir 
hayli para da altlığından derhal Tok -
yoya dönüp. kocasının meşhur olur ol
maz, ken::füini Holivuda çağıro:ağı ana 
kadar bcklemcği münasip gördü. 

Filhakik,a da, onu büyük bir sadakat 
ve sabırla bekledi. Güzel dansör Pue -
Pe'nin Holivuda gelir gelmez muhte -
şem bir malikaneye yerleştiğini ve ba
lokır, mcrari.mler, ziyafetler ve seya -
hatler arasında yalnız meşru zevcesini 
değil, ayni zamanda, ''hayaller payi -
tahtr,, na gelmesindeki asıl gayeyi u -
nuttuğunu bilmiyordu. Maam:ıfih, Pcu
Pe ayın birinde Tokyoya "ilk ka -
zanc.ından,, olduğunu tddia ettiği bir 
çek gönderiyor ve Holivukidaki güçlük
ler henüz tamamile bertaraf cdılmediği 
ixin kendisini henüz oraya gctirtemiyc
ce~ ilave ediyordu. 

Yeni aşk mcen:.6J ibir sene lyl4ar de-

ancak kısmen ve gay,ri kafi şekilde ta
ha.klnık ettirilebildi. Nihayet mUate -
rek emniyet sistemine varıldı. Bu sis
temden şu son seııclerdc çok bahse -
dilm!~, fakat şimdiye kadar bir t.ck 
kat'i muvaffakiyct kaydetmiş değildir. 

Müşterek emniyet sistemi, asıl kıy
metini ancak, sıilhün korunmak isten
diği topluluğun bütün azaları tarafın
dan kabul edildiği takdirde kazanabi
lir. Ancak o zamandır ki harbe kar§ı 
bir nevi mütekabil emniyet elde edil -
miş olur. 

14"nkat. bu sistem bütün alakadar 
devletler tarafından kabul edilmedikçe 
tesiri şüpheli, usulsüz bir hareket tarzı 
ola ... ak kalır ve sulhü korumakta tesiri 
o:amıyacağı isbat cdilmiıı bulunan es
ki muvazene usulünden farksız bir hal 
alır. 

e<tr 
vam etti; şüphesiz daha ıda dev~ giiDf 
cekti. Fakat bir kaç ay evvel. bit uıut' 
Pue - Pe her zamankinden daha • 
bir mektup aldı. da 

Namütenahi Pasifik'in öbiir ucunıı: .ı 
bulunc:ı:ı 'zavallı küçiık zevce, bu ın~ 
tubunda şöyle diyordu: 

• .. isıı SO" 
''Sevgili ve yeg ne Mimoza çıçeg .. 'nı1' 
ni her zammı nekadar sevmiş o}dUr\a " 
ve yalnız ölUmlin bu aşkı .. ın.u\'3 ulı.tıı• 
ten ... sönclircbileceı,timden ~- bl rde, 
duğumu bilirsin. Fakat bugün :ndii 
dansör Tiyu - Tu Holivuddan ld • 

ve güzel Amerikalı kadınla olan bt~· 
tını bana ifşa etti. Bent her z~rı 6 cilı 
miş olan. fakat kendisine se~ ~· 
etmiş olduğum Tiyu • Tu aynı ı . ~· 
da, madem ki artık aenin bzqka ~~ 
dma m:ılik olduğuna göre, kendi·aıııı
dans arlçada§ı ve ••• .zevcesi olup. ~e • 
yac.ağun: da sordu. Ah 1 Sevgilı ]1&1 

Pe'ciğim, ben de evet dediın ve ~:;,r 
mektubu al ığm zaman ben ide bi 0• 
li miıddettenberi, Singt•pur'un ~o~ 
nasip bir dansingfode dansetınıt • dctl 
ğım. Sana karıı ebedi muhibbCtinl 
emin olabilirsin.,, • 

Macera buraya ::a1dar tam bit ~ 
' • t -mas:ılıru andırıyordu. Fakat_h.eyh~ 

güzel ve küçük Japon dansorı, .sn 
eli· atr 

okur okumaz, vicdanile kcn :- J•• 
smda ihtilli vuk;ubulan hakild bir "1' 
pon gibi, eski ve biçimsiz bir Jap0t1 
çagile mi.dcsini açtı. 

:tisleri 
Skandal mahiyetiıidt>ki haW • 

"avlamakta,. mahir olan, fakat ç~ 
dan yanın saat sonra bütün nii ,ıı
«esrarengiz eller,, tarafından satın b'f. 
narak tükenilen bir tek gaıetederııaei"• 
ka, bu defa d:ı, hiç bir gazeıte bu 
dan bahsetmedı ~ J, .. 

Şim:lr. haber "erildiğine göre, bt.I~ 
cianın mfü:bbibi ve ayni zaman~ olt"'"' 
hanı olan ve bir türlü müteSelh ~ 
yan me§hur yıldız lbu defa da unu 
i_sin, Avrupay:t gelecektir. 

711 ...... 
- Sinci sa.yıf adan (181'1 

~ .. 
r~nltkta Nureddlnt gördilnl· .. ]Cifi 

b nl te .. 
şüphe etmedim, btlllhare e ttJıer• 

sonra da hefaletlo tahliye e ,-a1'"' 
Öğleden sonra Nureddin bana. 
laştı. '1'itriyordu: rV 

- Korlıma, dedi, sa.nn bir şefseıtl 
p:ımazlar; falrnt ocnt böyle t~ırıı.,... 
ctmesir.ln sebebini bir tilrlil ıın 
madım. ,

0
red"' 

Şah1dln bu s6zlerl Uzcrıne ~ 
din ttiraz etti ve: ş 9eı:ıe 

- 'Ynlnn söyfüyor. Ben ~ ıb,. .. 
:ıııı 

evvel komUnistllk scç;unda.n do1ır.ff 
keme olunuyordum. Bundan dfstııe 
bUtün odncılnrı tanırım. l{e~ır şef 
yalmz scHim verdim, bnşka. 
konuşmadım. yo.fııs• 

Bundan sonrn. dinlenen öS 
da bakkal Mahmut .ağa da: ır:t 

- Nureddin dUkkft.na ı;ctdliı çor: 
ytrmi ikilik rakı aldı giU: bB 101'' 

fena idı. Dükktmımı ka.padılttS:tt1tıl' 
ra bir mUddet etrafı ta.rassu~ltl g61' 
Eve giderken, ldSşebaşındfl.D ı>trll' 
ge koşnak kaçtı. Bunlardan 

galiba. Nureddindl." )fablC~ 
Diğer şahitler gclmeml$tf· aJC 0' 

me kendt1erlne tebligat yaP;.e 111' 
zere duru .. mayı baska bir 
raktı. 

TE\1KIFHA1'~E 

ÇIKAN KAVGA stı1e1· 
Katllden m vlrof nc:rnıl~ ..:ıa1.01 

'\"kU~ P t
man ve yaralamadan me 11eoutıfıl 
diln tevkifhanede bir arada çı1'0l1ft 

b i ikR'°ga etl~ larken, aralarında r bir jll 
Silleymnn eline gec;Jrdl~!ıştıl'· 
Hasanı yUzilnden yarala eSu,4" 

b'1> enı 1111 
ntrJncl sulh ceza ına. snter1'1 

0
• 

muhP. Reme altına aııı:an ~ .. 8rıttl 
baZI "' ..Attll tnkll.r etmiş, duruşma. bir r 

rl~ <'ağrrılmnsı tein başkll 
bıra lnlaıwtır. 

AYAKJ\:AHI ÇAJ,A'N 
l\fAHl{~I OLDU - j\tıtıl~ 

duracı ıııı.1> 
Kapnlıçarşıda. kun a.1n1' ll' 

din dUkkllnmdnn bir çift ceııı fll~O"' 
. il il sulb JJ~ (:tılan, Ahmet, Uç ne 

15 
güll 

kemesi tsrafından 4 nY 
se malıkiim olmuştur, 

• 
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inhisarlar U. Müdürlüğül'lden: . .. .. . . . 
.. ·, l~tanbul ·-"Beledive~i · llanlari · : · ·: ·. 

- ·-~ \' 1 - ıuan~wıııu vuzıantep Haşmu ı.ıurıugüne bagn AktakaJcdo şaruınme 
e ProJeBt mucibince yaptırılacak lda re binası inşaatı kapalı ınrf usullyle OlcO.ler ntzamnnmeslnin 17 ncJ maddesi mucibince 938 senesi İklnclkt\nun ayı içinde kaydedflm1ş "Ve ,.,. 

e]{811trneye konmuştur. hlplerlne müracaat kftğrdı verilmiş olan ölçülerin 938 sencllk muayeneleri 15. 3 - 93S gUnUnde başlı.}~acakur. 
ll it - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 MUAYENEYE GETİRİLECEK ÖLÇÜLER: 
tadır. ı - 1936 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bUto.n OlçUler. 

~ IIJ - Eksfltme 21 • nr. 938 tarı hine rastlayan pazartesi gllnil saat 16 2 - Senelik muayene damgası si IJnmfş veya okunamıyacak kadar bozulmuş bOtiln ölçüler. 
l>~al<abataşta LoYazım ve Mübaynat şubesindeki Ahm Komisyonunda ya. 3 - Snhlplert ta.rafından ayarından vcyn dnmı;nsrndnn şUphe edilen ölcUler: · 

ı: caktır. Kapalı zarflnr münakasa gUnU en geç saat 15 e kadar adı ge. Olçil sahiplerinin mUşkUlAta maruz kalmamaları ve Jşlertnln çabuk yaptırmaları tein ellerindeki mora": 
hedn Alını Komisyonu Başkanlığına makbuz mukablllnde verllmfş olma. caat kağıdında yazılı olan tiç maddeye çok dikkat etmeleri ve ölçUlerinl bizzat muayeneye getirmeleri temenni 

ır. 
olunur: 

"a IV - Şartname vo projeler 53 ku rue bedel muknbflfnde tnhfsarlnr Le· 
lıı Ztrn ve 'Mubaynat şubesiyle Gazlan tep Ba~mndnrlilğilnden ve Akçakale 

Aşağıda. yazılı gilnlerde Ayar Memurları mıntnkaları içindeki semtlerde öl~Uleri munyone edeceklerdir~ 

enıur1u~undan ahnablltr. EMİNÖ1''tt GURUP .MERKEZİ :. ' 
lnht \• - Eksiltmeye iştirak etmek Is teyenlerln fennf evrak ve vcsafklnl 

sartar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları ıa.zımdır. 
tı)ı Vı - MllhUrJU teklif mektubunu, kanunr vesaik ite Vinci maddede ya. 
lub eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parası veya mek
ıııııı:''rıu ihtiva ederek olan kapalı zarf larım yukarıda yazıldı~r veçh1Je mO 
b asa glinU en geç M:ıt 16 e kadar Ahm Komisyonu Başkanh!ma mak. 
uz rn k ~ nblllnde verllml~ olması 1A ıımdrr. (1206) 

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

Büyük ikramiye 50.000 Lira:lır. 
liraıBundan başka. 15.~. 12.000, 10.000 liralık ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000) 
~adet milldllar vardır . , .... _, w 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altındı (ölen Frınsıı kitlp~ısının) yeri 'le arkadaki 
depolan kıralıktır. 

P 'cştlrilmck suretiyle 1 :so metre murabbat:k bir mesaha elde edilebi· 
'it fstevenlcrin v~kit rurdu idare memurunı mür:ıcaatlcrL 

-....._.::---. ............................... , ...... .. 
------·---

.... ,~. 
~, .... ~~ 

<~.. Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 
·-~?!llrJ 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olrl]_a_k jçfn 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

1 
1 

1 

1 

' 

15·3-938 gUnUnden 

BEYOOJJU GURUP MERKEZİ f 
15·3.938 gUnUnden 
ıs.4-938 

6-5-938 
20-5-938 

•-6-938 
18-6·938 

R-7-938 
20.7-938 

9-8-938 
22·8-938 

,, it .. •• 

,, '' .. .. .. .. .. .. .. .. 
•• .. 

FATİH GURUPMERKEzt: 

15-3·938 •• •• 
16-4.938 .. •• 

6·5-938 " •• 
16-5.938 •• .. 
11-6·938 .. .. 
2'.?.6-938 .. .. 
28-fi·938 H .. 

8·7-938 •• •• 
18-7-938 .. .. 

KADIKÖY GURUP MERKEZi : ' .. 

ı5.3.93g •• •• 
21-4-938 •• " 

:?-5-938 .. ,. 
36.5-938 .. •• 

6·6-938 " .. 
16-6-938 ,. .. 

1-7-D38 .. ... 
11-7-938 •• ,. 
16-7.938 •• .. 
20-7-938 H .. 
22-7-938 ,, ., 
27.7-938 ,, .. 

1-S.938 .. .. 
6-8-938 .. .. 

16-8.938 IH " 
22-8-938 ~ •• 
26.8-938 . 

•• .. 

T c R K 
Antrasiti 

Mükemmelen bütün ecnebi kol. 
kömürlerinin yerini tutabilir. 

Kalorıferlerde 

Salamandralarcla 
Her nevi aobalarde 
Mutfak ocaklann~ 

kullanılll'. ikametgahlara derhal 
teılim. Toptan ve peraken~l 

aatıı merkezi: 

il 

GtLKRIST VOKER ve Şsı. LTD 
Galata yolcu salonu ~r~:sında, 

Tahir htı.-ı, Beşinci kat. 

1 Telefon: 44915 

D' .... ım:l:~1 ... ll ........ ~ ......... .... 

11e~ikt •. 
•ltıden: a, Dirlnc-1 Sulh llukuk Mahhme. 1- Birincı srnı . Operatoı-

b ııe~ikı ,, r. C AF ı· R r l\ \' V A t1 
ilıla k :ış Serenccbey yol:uşunda Eb!H-

l~ar tn °nnt(ında ııakln snlıık posta ve td. ı · mıınıf c-errnhl '"" :.ınlr, ctımııA t1ııletık 
ltıııi} 11 ernurhıAundon mfıt«>kAit !lafız ı~ r.-rrahı111 nıutelıa11M!ll 

akkı:t·ıı· T'nrf" l'ıh t· nkfılle'ı S. a~ı ... ınrıı. etkek, 

l,_?ııuıeırıcııık . \f 1 Al " . 1 h" 1 knılın 11ınf'lı\·11ıııırı, dıııı:ııl ""h•tık 
"lltrı . r ımel ının a ey ın r.e 

e e:t· ı 1 "yilı, nır.ıııe, kurın l111r11~11klıııl11 •e 
llıı \ 1 ,, ec ığl 7fi llrnnın tnh"iili hakkın- ırn,.lık nmelıvıııı·· ıS:"nl\·e u• duı?ııııı 

""vn 1 ' l-'c}e c :ı tıırnfınıza gönderilen ctnvell. m!ılehn~'i~t.) 

hata lltuh:ışlri tnrnfınd:ın \"erill'n me~ru- ıııw~ ene <ıntı:ıtılnrı w ~ c "11 n ft n 
ı· n:ı,.;ı rn 1 lltılıı n il:umelg!ıhınııın met"huli)e- i rlı•n ıo 11 knıl:ır 
<lttle i~:lrnı$ ' 'C lnlep vct"hlle 20 J;Ün mlld. O~lc>ıleıı sııııt11 111·rellırlir . Trl 4 llll<tl 

llr. V. HALAÇVAN 
Nanai Tıp Fakültesi Loreal:ınndan 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLAR! HEKiMi 

MU AVENE 
14 - lO'a kadar; sabahlan randevu 
üzere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdülhak H~mit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

..... , •nen ı hl' flc\"o~hı. l'nrmokı.:ırıı, Hııı11elı ı ııo 1 "' ~ 1 e ıgnt lcra11ına karar veril. ,-
• 4 0 , Fi •zw+ıM~llK& ---------------

llurı(j , - 38 tarihine mii.,.ırtır pn7.ıırle.ı;i 
~·- :ıaı 10 cf ıııtı,.rt n mnhkcmcyc ı;:c>lrnc>c1ijlin i1 
aı e "'l'11h tııı" ınn:rln mıılı'·cmt?~·e "c,·nm 
lt,._ ""'• ipi il . '"' 1J4, .__1 ~ rn:ı!uınl'nn l<ııfm olmak O. 

•un\ur, (24852) 

7.A.l'/ 
Sh·n~ Fm.-zlp:ı~:ı ılk okuhın<lan 933 • 934 

~ene'ii lrinı!C' alrlığım şnhnrlclnameyi kıy. 

betılm. '\'cnl"lfni çıknrln orıım. F.ı;kf!!lnfn 

hlikmQ )'oktur. (24816) 
Alt Rua 

Z AYI 

htnnbul ( nlvcrsltcsl dlşlnhabell fnklll. 
te~inrlen 927 :sene:ıılnde oldı#tım UO numa
ralı hü\•lyl'I cOzdanımı kaybettim. HOkmft 
kalmımı~tır. (24848) 

Dlıtablbl lunall FurııA AH•o11 

31.8-DSS gO.nllne kadar 

16-4-938 •• .. 
.f.5-938 •• .. 

18·6-938 .. •• 
2·6-938 H .. 

16.6.938 •• •• 
6.7-938 , . ., 

l9·7.D38 il •• 
8-8-938 .. .. 

20-8-938 •• .. 
31-8·938 .. ,,. 

l5-4.93S " .. 
6-5·938 •• . .. 

14.5.938 .. , .. 
10.6-938 " .. 
21-6-938 •• .. 
27-6.938 " .. 

7-7-938 .. ., 
16.7-938 .. •• 
31-8-938 •• .. 
20.4-938 • • "" 30-4-938 ,, •• 
25.5.9ss ,, 

" 
6-6-938 .. .. 

l6-6-938 ,, •• 
30-6-938 ti .. 

9.7-938 .. .. 
] 6·7-938 

" 
,. 

l9-7-9~8 •• .. 
21-7.938 .. •• 
26-7-!l38 " .. 
80.7-938 .. u 

6.8-938 ,. ,. 
15-8.938 .. •• 
~0-8-938 •• .. 
26-8.938 .. .. 
31-8-938 .. • • 

' 
J 

,(B.) (1310), . 

:<Beyazıt Ayar memurluğunda); 

0

(Beyoğlu Kaymakamlıfında)j 

(Galata Nnbtyeslnde) 
'(Taksim Nahiyesinde); 
'(ŞlşU Nahfyesfnde) 
(Hasköy Nahiyesinde)' 
(Beşiktaş Kaymakamltğın4aJ 

'(Arnavutköy Nahiyesinde) 
(Sarıyer Kaymakamlığında)~ 

'(Yentköy Nahiyesinde) 
{Beyoğlu Ka1-makamhtında)1 

'(Fatih Ayar Memurlofant!a) 
'(EyUp Kaymakamlığında), 

'CŞehremtnl Nahtyestnde), 
'(Samatya Nahiyesinde) 
~(Bakırköy Kaymakamhlmda)~ 
(YeşllkOr Nahiyesinde) 
'(Çatalca Kaymakam lığında); 
~smvrı Kaymakamlığında) 
'CFaUh Ayl!r Memurluğunda)] 

KadıldSy Ayal' MemuTlufund& 
Erenköy Nahiyesinde 
UskUdar Kaymakamhftnda 

K1Bıkh Nahtyeslnde 
Beylerbeyi Nahiyesinde 
Deykoa Kaymakamlığında 
lJUyUkada. Kaymakamlığında 
Ueybellada Nahiyesinde 

Burgaz adasmda 
Kınalı adada 
Maltepe Deledlyeıdnde 
Kartal Knymakamlı~ında 
Pendik Deledfyeslnde 
Yalova Kaymakamlığında 

Şile Kaymakamlığında 

J\gva Nablycstnde 
Kadıkny Ayar Memurlufundi 

Saç kıvırma makineleri için umu mt meclis tarafından 23-11-937 tart-
binde kabul edilen ve bu makinelerin fennr muayene vasıflarını gl)steren 
mUtemmim talimatnamenin örnekle rlnden kAfl miktarı berberler cemıy .. 
tine gönderilmiştir. 

Ala.kadaranın malOmu olmak ve oradan birer nüsha alınabllecetı bl-
llnmek nzere Udnı keyttyet olunur. (B.) (1309), 

Senelik muhammen kirası 900 Ura olan Mabmotpaşada Mahmutpaşa 
hamamı 939 veya 940 ve 941 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
Uzere açık artırmaya konulmuştur. l$artnamesl ı .. evazım Mildllrlllğijnde 

görülebtılr. 1stckll olanlar 67 lira 50 kuruşluk tık teminat mektup veya 
makbuzu ile 24-3-938 pe~enbe günU saat 14 de Dalmt Encnmende buluıı.ı 
mahdrrlar. (B.) ( 1308) , 

ıstanbu 1 l>elterdarlığıodan: 
KadıköyUnde ZUhtUpaşa mahallesinin eski Fener Kalamış yeni Reşa

diye Mkağmda Köşebaşında ve şerefli bir me\·ktde kAfn eski 17 mükerrer, 
yeni 17, 19 en yeni 53 numaralı 225 metre murabbaındakt arsanın parası 
peşin ve sırf nakit vertlmek ve Evkaf lcareslyle sair muarlfl alıcıya alt 
olmak şartlle beher metre murabbaı muhammen t lira yirmi beş kuruş tı
zerlnden açık arttırma usullle satılacaktır. İsteklilerin 24.3-938 perşen
be gUnll saat on dörtte % 7.5 pey akçclerlylo Milli EmlAk MQdUrlUğllnde 
toplanan komtsyqna müracaatları. (M.) (1298) 

Bal:rrköy icra Munurlu~undan: 

Bir borçtan dolayı m:ıhr.ıtı olup sah~tna 
knrnr verilen hlr binek arabası ve bir 
beygir 16 • 3 • 938 çnrşıınha F.ünll saat ıo ı 
da Ftılih Alpnzarındn sntılac-a[iından ma. 
hnllfnıl«> huhınncıık memuruna mllracnal 
edilmesi ve rfümm dellAliye ve ııalresl alı. , 
cıya atı olmak üzere illin olunur. 

(\', P. 2033) 

. , 
Z AY l 

JI:ıyrl Arnbo~lu vnpur acentasmn men-

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her ıün sabahlan •ekil buçufı 

ık~amlan l7 den 20 ye kadaı Lilc 
U tayyare ıpırtmanlan ikiııci dairt 

l 7 numarada baatalannı kabul eder. 
Cum~rtcsı &ünleri 14 oeo 20 ye 4 
dar hastalanıu paras · ı. Kurun, Ha 
oeı okuyuculamu dakupoa muta. 
bıhnde muayene eder. Telef: 2;;.s~ rı:~ 

sup, Amerikan lı::ındır::ılı Ekspress ''apunı- •••• ............. ı••lllli 
nun 29 uncu seferinin P. R. marka ve t 
No. lu 1 sandık radyo ve 6137 varak ve 
801 nınnirc .. ıo No. lu ordinoı;unu kaybet
tim. Yenlı;lni ftknracaAıı. F.!iki,lnin bük. 
mO kıılmndılındın.. (24812) 

Sahibi ASIM US 

Bnlıkp:ııar TafçUar N. 6. Paruke.Qid.I Neerf™ mi1dUril Betik_~ ~ 
Biraderler. - - ·~- • 
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TÜRKİYE İŞ 

-
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• 

~uııuşruıı 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Bir tanesi otuz lira değerlenen iki yüz ellldcn dört yüze kactar ~ 
semeri kapalı zarftan pazarlığa. tahvl len 10 • 3 • 938 pcrşenbe gUaı _.& -
beşte satın alınacaktır. 

Şartnu.mest parasız komisyondan alın abllecek olan bu eksiltmeye ~ 
isteyenlerin dokuz yUz liralık teminatlA kanun! ve şartnamede y:ı~-=
Ier ve Ticaret Odası vesikası lle bir liste belli giln ve saatte 
başvurmaları. (453) (947) 

D RANIZ. rAiZ GhTiD-Mt:l4 
SURETIL~ SiZiN iÇiN 

'ÇALIŞ 112, 


