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1 
l ve mimari kzgmetieri olan 

CQ11li/ . •• h 1 · "f k er nıuze a ıne geiirı ece. . ~ 
'f Un . Erzurum 7 <Hususi) - Diin1 ·~ • 
r • anıstanda şaın belediye salonunda, çok ka_al\t Umıınıi miifeltiş B. Tahsin Uzer 
eJİrh b lık bir dinleyici önünde Umu.m;, b-

111 ayramı fettiş B. Tahsin Uzer uzun bır a.~ 1 

0 
Yun . 

1 

hal yapmış ve sık sık alkışlanan soy· 

u ~01t11• 1tandan gelen haberler !evinde demiştir ki: . • .. 
ientf ."e müttefik l "Görenek ve telal<lo beşerı tes~rı 
>'aptJd ~tkYaata .. mem ekelle nltmda tutan büyük kuvvetlerdır. 
ta ı. .. ıgını b'ld:e.Jım bayramları B b' k 'd . olarak 1'1smen 
'• QU)'ijk h ı ırıyor .. Her taraf. unu ır şaz aı esı .1 
" 1etak alk kütle) · t I 

1 
kabul etsek bile görenek ve telekkı e~~l 

>'a &aı k b' erı op anara <' l . B na tahammu 

1T rakya manevraları 
General Asım Gündüz dün manevra 

sahasına harP,ket etti 

l il duy a ınesine saygı ve §Ük·j artı' yer veremeyız. ~ . b" ük 
Qalk t Rularını .. d . edemeyiz. Tarihte telkmm n~. ~~ 
t'e heıahu·· gon erıyor. Bı.:j f IAl ti b ldugu~ nu gorduk. il ~YI tatına k e a {C ere se ep o 

delPrin başında Çifte minare, Lalapa 
şa, İbrahim paşa, NaITTn&nlı camileri 
vardır, bu güzel tarihi ve mimari e
s~rleri kirleten ve onların güzellikleri 
ni bozan ve yalnız hasis nıenf aatler 
gözelİIPrek etraflannı ""patan bara· 
kalan kaldıracağız. Eserlerimizi te · 
miz parklar ve yeıillikler1e çevrele -
yerek süsleyeceğiz. Eaki yol ve tehir Geçen seneki nıaneuralardan bir gürilniiş... • 
telakkileri artık bugünkü ya§ayıf ve (Ya...--ısı, 2 incide) \ fr d etaka arfı cevap ve· "E d b .. 0 fazla yıkıcı n l aa geçe b' rzumm a ugu . E 

tnı lrıenılek n ır ~e~e zar-! lık a ıld v r örülüyor. Bu, yenı r • 
lltı>'or ette yaptıgı ıcraatı z y p ıg g k 'ırin zaruridir. 

modem görüıümüzde yer alamaz • --------------------------
lar. Bunlara tahammül edemeyiz • 

• · urumu yapma :r • • • •• ~ •• 

kat hald y . Şehirde medenivet tanhının ogu • 
• ~~e e unams.ta~~~ necek anrtlan vardır. Erzurumu gü· 

&r ""ıi· . ne zarfında geçırdıgı il . b' · ı 'ımaz es et · .q~ •tıkl'k ze e§lıren ve ızı ~n ı maz e 
· •çın 'h 1 

• bu dost ~emle· ki medeniyetimize bağlayan bu eser 
~k~ ar ıl.e kaydedı}ecek leri kıskançlıkla koruyacağız. Bu abi 

iki yıl sonra bize medeni dünya • 
dan sea ve refah ulaıtıracak şimendi 
f erlerimizi yeni ve temiz doğu Erzu 
runıda selamlayacağız. Eski ve harap 

Büyük Çin-Japon mu
harebesi yaklaşfl Sonu Sa •. 4 Su 5 

1 \'~~~ıkıl eder. Bır yıl 
1'.' ;"~1~~ ~~iklleti parti mücade· J 

··~ h ten yorgun ve a· Dünkü güres, erde 
fi .. ~ . e dü§müstü. .... . ~ 

• ıcaplarmdan müte· K 
" • ft,Y.rılrklar memlekett- M . · ı ~ ·m 

Toplanan konferansta Çinliler 
taarruza geçmeğe karar verdiler 

>~'n rnm ··~ıı::·~ra.ca~JC!r etrarmt1d L1 ayı am-
d\l Ude llet·etını~ toplu bir cephe 
tti • 'i'unan ırıneaıne mani oluyo•-

Nankin 8 (A. A.) - Japonyanm 
Hankovdaki Japon mahallesinden 
askerlerini ve tebaasını geri cekmeğc 
karar vermesi Çin mahafilinde hay 
ret ve bir dereceye kadar da şaşkın -
lık uyandırmıştır. 

ların ıimali Şahar eyaletinde Suiyu· 
an - Peping demir yolu boyuns:a 
hücuma kalkmalarının pek yakın ol 
duğu kanaatindedir. ~ ~debil \'atanına en çok hiı· ,,. t 1 d• 

~kh•iye~ıe~ evıafta olan yük· pe ı UŞ a yen 1 
il itle I erın hemen hepai de 

ÇJN DE TAARRUZA KARAR 
VERDi 

"e ih~ eketi istila eden parti 
ttı ~.lllıekraıları arasında boğu· 
~Otdtı. ten baıka bir İf yapa· 

. ou 
1çi lll"nıa. 
~ tı deği} y ra yalnız Y vnanista 11 

d 'tıdileri ' . t~nanistnın kuvvetini 
li;•t ltıenıı 1~1n de kuvvet bilen 

İı> \teriy e det e milletlere de iz· 
k He Y or u. 
k:d~ttatı "b:nistanın milli mu· • 
ile' ,1Çinde Yle derin bir keşn:e· 
v 11l'a&j k bocalarken Metaksas 
de~ bitnıe:r .~da~ları ortaya çıktı .. 
b· tlerill tukenmez parti müca· 

1>'1ik e nih ttı eai\a ayet vererek milli 
e~te!kil 10a_ ınüstenid bir hüku· 
ıu ettı 

d, llilnist · 
bi ı>atticiI'kanın seçmiş hayatın· 
IJ~t llıe"ki· l cereyalarımn büyük 
\ltlıul\ l'ı)l, 1 /ardır. Metaksas ise 
}' Urn1 h t anberi bu memleketin 
ı,'~?tıııt~}'~ Çerçevesi hahricinde
ttı t il eh: . nun irin ilk 1:~marı
o1U"afr .. 1}ftlen milli fe!'\eb ü~ijn 

tl'ı ... ttıver ~ 
~e U!ltıt, B 1 tıden şü"'h .. ed0 n!er 

l'ıtı~~de u hususta kat'i !-. ·:ı.;im 
n evvel hüyük tecrübeni!' 

ASIM US 

~~' .~ •. 4 ~11 4! 

---· -
Tekirdağlı ile Vander
vald berabere kaldılar 
Sahada on bine yalun seyirci bulunuyordu 

(l'azıcı 10 uncu 8ay/ada) 

Çin mahafilinin fikrince, Japonlar 
ciddi muhasamat takdirinde, burası -
nın miidafaa edilebilmesinin imkan -
sızlığını anlamışlardır. 

Buradaki askeri mahafil, Japon -

Tokyo 8 (A. A.) - Domei ajan 
sından: 

Çinin milli müdafaa meclisi, ikin 
ci defa olarak Nankinde toplanmı~ • 

(Sonu Sa. 4 Sü. l) 

Bütün yollarımızın 
inşa projeleri hazır 
22000 kilometre tutan yeni golla
rımzza 175 milyon harcayacağız 

Muhtelif vilayet merkezlerinden geçecek 
bu l ollar muhtelif mıntakaJarı 

Ankaraya bağlayacHk 
mit ve mevcut yollara ilaveten ihti 
yaç hasıl olanların yaptırılmasına 
da derhal baılamıf h. 

D.. .. "ŞC1I ııclı1ivmı1 ır (soldan sağa): Kampel, Tekir 
ım gıır.. . • 

daği, J}ıt!ri wm, l mıdcrval<l 

Ankara, (Hususi Muhabirimi-r;· 
den) - Cumhuriyet hükume~ i 
mizin yol itlerine verdiği ehemmi 
yet malumdur. Cumhuriyet idaresi 
tevarüs ettiği harap yollar ıtamir 
köprüleri ve menfezleri yeniden 
yapmak suretiyle faaliyete giri~-

Yol itleri hakkında birçok ka· 
nunlar çıkarılmıştır. (Turuku u • 
.mumiye), (turuku hl•suıiy~) namı 

(Sa. 4 Sü. 2) ------
< >\Her saniye bir ölüm tehli~ 

kesi içinde mi yaşıyoruz? 
Benzin salış depolarında ve benzin 
tanklarında emniyet tertibatı yok mu? 

20 kadar vatandaşın öliiınü ile rafında şiddetli takibat yapmak üze 
neticelenen Jzmirdeki inflak hadisesi re esaslı bir lr.hkikata girişmiş iken, 
İzmırdc olduğ.ı kadar memleketimi· diin fstanbulda dolaşan heyecanlı bir 
zin dört yanında da derin bir teessür haber de kulaklarımıza kadar gelmiş 
uyandırmıştır. lzmir adliyesi kaza et tir. 

Dün bir arkadaRrmızla konuşan 
bir benzin mütehassısı şunları söy • 
!emiştir: 

··- lzmirdeki facianın mesulü tc 
( onu 9 uncu ~ayı/ada). 
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'lJalıwa meldup~f±: ~ 

fsk0ı9d9n -balıyolara 
Ya/ovanın asfaltı Üzerinde lstanbul 

lJOllarını hatırlamamak bir 
türlü elden gelmiyor 

Büyük Trakya 
manevraları 

Trakyada yapılacak biiyük askeri ray ve Biiyiik Manika köyleri arasını 
harekatta hazır bulunmak ve vaziye da biiyük bir resmi geçit yap1lacağın _______ .....:...._-~ 

Son günlerde 
lstanbul beledi -
ycsi urt hamallığı 
m kaldırmak işi 
ile uğraştığı için 
Akay vapuru ile 
Yalovaya çıkan 
yolcunun bura -
da her ıeyden ev 
ve) gözüne iskele 
hamalları çarpı -
yor. Buradaki ha 
mallar Yalovanm 
çalI§kan kayma • 
kamı Hüsnünün 
tqebbüsü ile sırt 

Y. kaplıcalarında GUriey parkı 

lanndaki küf ele ri ve semerleri iki 
sene evvel atmı§ • lar; §İmdi Yalova 
iskelesine yanaıan vapurlarm ve mo 
törlerin bütün eıyasmı elarabalan ile 
tqıyorlar. Hem de bu el arabalan • 
nm tekerlekleri lastikli. Bir iki hamal 
bu arabanın üzerine yığdığı bir to· 

bir gün bu hale gelmi~ görecek mi -
yiz?,, 

Dedi; sonra bundaki zorlukları 
düıünerek ilave etti: 

- Fakat o yolların altındaki tele 
fon tellerini, elektrik kablolannı, o 
karmakarı§ık §cbekeleri ne yapma -
lı?,, na yalan yükü kolaylıkla götürüyor. ASIM US 

Yani önce on hamalın hayat baha --------------
sına gördüğü işi bir iki hamal hiç L d • 
zahmetsizce yapıyor! on ra pıyasasın-
lki sene evvel iskelede 20 sırt hamalı 
varımı. Beheri (45) liraya mal olan da Türk üzümleri 
:< 4 )' el arabası yaptırılmış. Hamalla -
ra:' 

- Bundan sonra yükleri bu ara -
lar ile taşıyacaksınız . ., . 

Denilmi§. 
q günden itibaren Yalovada sırt 

liama11ığı da tarihe karışını~. El araba 
8ı nakliyatı kolaylaşıtrdığı için iki se 
ne evvel yirmi kişi çalışırken şimdi 
hamalların sayısı kendi kendine on 
Üçe inmi§. içlerinden biri hamal başı 
seçilmiş. On üç ki§i çalı§ıyar, hergü 
nün kazancı aralarında müsavi ola -
rak pay ediliyormuş. 

Hamallardan birine: 
- Bu el arabalrmdan memnun 

musunuz),, 
Diye sordum· 
- Nasıl memnun olmayalım. Yük 

Ieri zahmetsizce çekiyoruz.,, 
Diye cevap verdi. 
- Bir günlük kazancınız ne tu -

tuyor?,, 
- Kırk kuruş, elli kuruş .. ., 
- Daha fazla olmuyor mu?., 
- Olsa da pek nadir. Ancak her 

gün böyle bir vapurdan yük çıkı • 
yor.,, 

Sade bugün bir fazla motör gel • 
Cli,. 

- Evvelce kazanc.ınız daha fazla 
tutuyor muydu),, 

- Hayır, her vakit böyle. Evvelce 
yalnız yükü sırt ile taşıyorduk. Da • 
ha fazla zal1met çekiyorduk., 

önümüzdeki hafta 
yeniden ilıracat 

yapılacak 
Karpuz. ve üzüm mahsulü bu yıl çok 

bereketli olmuştur. Alınan tedbirler 
sayesinde her iki mahsul kalite itibari 
le de geçen yıllardan daha üstün ol
duğu cihetle yabancı firmalardan mü. 
him mikyasta talepler vaki olmağa 
ba§lamıştır. Bu cümleden olarak İngil
tereye lstanbuldan karpuz ve üzüm 
sevkedilmeğe ba§lanmıştır. tk parti 
de gönderilen karpuz ve dört vagon 
üzüm Londra piyasasında bir hayli 
rağbet görmüştiir. 

Bu fazlaca rağbet göz önünde tutu
larak ihracata daha büyük bir kuvvet 
verilmek üzere faaliyete geçilmiştir. 

Önümüzdeki hafta içinde Londraya 
yeniden 400 ton üzUm, 200 ton kar. 
puz. sevkolunacaktır. 

Diğer taraftan Londra piyasasında 
bilhassa kışın üzümlerimizin daima 
müşteri bulduğu tecrübe edilmiştir. 
Bunun için kış üzümü yetiştiren İznik 
müstahsilleri ile temaslara geçilerek 
teşrinievvel ayından sonra Londraya 
üzüm ve karpuz. gönderilecektir. Esa
sen Londraya üzüm yollayan hariç 
memleketler bu sıralarda piyasadan 
ellerini çekmiş bulunacaklarından kış 
ilzUmlcrimiz serbest sC'rbcst ve rakip 

ti tetkik etmek üzere Büyük Erkanı 
Harbiye ikinci reisi general Asım 
Giindüz dün Ankaradan tehrimize! 
gclmi§, beraberinde bulunan askeri 
erkanla birlikte Çorluya hareket et· 
miştir. 

General Asım Gündüz Çorluda ya Bir tren kazasının 
pılan askeri hazırlı~l~rı te~.tiş edecek Meçhul yolcuları -
bundan sonra gehrımıze donerek ma ---'---:.. ___ _ 

nevraya davet edilmi§ olan dost dev Kanada demiı·yollarmda ray· 
letl~r erkanı harbiye reisleri ve he - dan çıkan bir yük katarmda sekiz 
yetlerini istikbal edecektir. ki§i ezilerek ölmüştür. Tren mc 

Öğrenildiğine göre manevralarda murlarından olmıyan bu adamln 
hazır bulunacak olan dost Yunan rın vagon tekerlekleri ahına keıı
genel kurmay ba~kanı general Pa~~ dilerini bağhyarak bedava seyo.
gos ile ikinci ba§kanr general Melısı hat etmek istiyen sekiz açıkgöz 
rnos ve moiyeti on yç ağustos cuma olduğu tahmin ec!ilmektedir. 
günü vapurla, Irak genel kurma~ ba~ Yazık bu demire 
kanı general Bekir sıtkı ve maıyetı ---------
14 ağustos cumartesi güni.i trenle, Bir Fransız gazetesi Parisin 
lran genel kurmay başkanı bir!nci meşhur Eyfel kulesine baktıktan 
şube müdi.irü general Riza Kuli han sonra JÖyle demiş: 
~e maiyeti 1 5 ağustos pazar günü - Yazık bu demire! .. 
Karadenizden vapurla, Rumen genel Bir akıam refikimizde de nükte 
kurmay başkanı general Nediç ve dan bir arkadaı, bütün mahareti
maiyeti ayni gün trenle şehrimize ge ni, diğer gazetelerdeki günlük 
lccckler ve Korgeneral Asım Gün • fıkralar üzerine çevirerek gelişi 
düz tarafından İ:;tikbal edileceklerdir güzel yazılmıt bu mevzular üzerin 

Kahraman askerlerimizin yapaca - de zek~smı İsraf edercesine i,let
ğı ma~e~ralara yli:~c~ ~azla ta.::'ya - meğe çahııyor: 
remiz ııtırak edecegı gıbı bu muddet y k L~ d . r 

· d d d T k - azı '1U emıre ... zarfın a onanmamızın a ra ya 
sahilerinde bulunacağı anlaşılmakta- !,! aylak katil 
dır. 

Trakyacla yapılacak manevralar, 
memleketin her yanında b\.iyük ala -
ka ile karşılanmaktadır. Manevralar 
da dost devletlerin en büyük askerle 
ri bulunacağr cihetle o gün manevra 
sahası tarihi bir gün yaşayacaktır. 

Manevralarda, piyade, süvari, top 
çu, tayyare ve her nevi motörlü si -
lahlarla mücehhez kuvvetli ordu gö
rülecektir. 

Ayın 14 iincü cuma günü iki mu 
kabil ordu karşılıklı mevzilerini tuta 
caklardır. Bundan bir gün sonra hare 

Eugenie Grandet'nin vatanı 
Saumurde garip olduğu kadar a
cıkılı bir hadise olmuştur. On do
kuz aylık bir çocuk iki aylık kar
de!inin batına elindeki biberonla 
vurarak öldürmüttür. 

Bunu haber veren bir gazete 
§unu soruyor: 

Grandet gibi dünyaca meş
hur 'bir haais yetittirwn19 -ol"n s,.,,. 
mur, acal>a, bu on dokuz aylık ka
tile, karde4inin içliği bir lokma sü
tü kıskandıracak kadar kuvvetli 

kat bilfiil ha§layacak, ayın l 7 sinde bir hasislik mi aıı lamıştı? 
de manevra en miihim ve en hara - Sinir meselesi 
retli safhasına girmiş bulunacaktır. 

Umumi harekatı ordu müfettişi 
Orgeneral F ah rettin ve erkanı harbi
ye ikinci reisi general Asım Gündüz 
idare edeceklerdir. 
Manevraları görmek üzere gelecek 

olan dost devletler yüksek kumanda 
heyetlerinin istikbal ve misafiretleri i 
c;in yüksek genel kurmay b<lı,kanlığı 
tarafından hazırlanmış olan program 
sivil ve askeri alakadar makamlara 
bildirilmi§tİr. 

Gelen haberlere göre, Çorlu, yapı 
lacak büyük askeri manevralara §İm 
diden hazırlanmı§. Tekirdağ ve saire 
gibi yerlerde misafirler için oteller, 
resmi ve hususi binalar kiralanmıı -
tır. 

Sıcağın sinirlerimiz üzerine !e
siri var mı,. Belki!. Fakat şu da 
muhakkak k;, i&ter yaz ister k•ş 
olsun senenin her hangi bir zama 
nında üstüste sinirlendiğimiz ve her 
vak'adan kendimiz için bir izLi
rap duygusu yarattığımız muhak
kaktır .. Burhan Cahid de bu da
kikalardan biı·isi içinde olacak ki 
Son poıtada şu salırları yazdı: 

Ben mi ıinirli oldum yoksa si
nire dokunacak teyler mi arttı. Bu 
günlerde okuduğum yazılar, iıit
tiğim konuımalar, dinlediğim mu
ıiki parçaları sinirime dokunu
yor. 

İskeleden ~kar ç~maz banyolara ~------~~------~------~-~----~ 
giden otobüsler ile otomobiller ora - Madrit cephesinde yaralanan 

siz bir şekilde satılabilecektir. Ayrıca manevralardan sonra Sa • 
Dostum asabiyeci doktor Ahmet 

Şükrü bunu ııcakların ıin;r üzerin 
deki leıirine veriyor.. Öyle ola

da hazırdır. Diğer bir taraf ta da Bur 

saya giden otobüsler duruyor. Alman tayyarec·ııeri 
Dokuz yıl evvel Atatiirkün yük -

sek işareti ile Yalova kaplıcalarının ingili;zce Deyli Ek5pres gazetesi - r;·'t~~-~R 
imarına yeni başlandığı giinleri ha- nin ) ağustos tarihli sayışınrn Alman 
tırlıyorum. lstanbuldan bir çok ga ,. yada toplattırıldığım haber vermiş • 
zeteci arkadaşlar ile birlikte buraya 
bir tenezzüh gezintisi yaparken iske
leden banyolara giden yolun halini 
düşünüyorum. O zaman bu yol üs -
tiinde otomobilimiz bir kaç defa dev 
rilmek tehlikt-.si geçirmişti ve galiba 
iskeleden banyolnra v3rışımız bir sa 
at kadar sünnü§tii. Bugün ise bu 
yol en güzel asfalt olmuştur. Oto -
biisler ve otomobiller nihayet on beş 
dakikada banyolara gidebiliyor. 

Yalnız bu güzel Asfalt yolun üze
rinde bir iki tane tahta köprü var ki 
otomobiller ve otobüsler buralara ge 
lince yolcular biraz sarsıntı geçiri -
yor; onun için bu kiici.ik arıza da kü 
çük bir himmet istiyor. ., . . 

cak! 
Geçen ıün bir aazeteci arkada· 

ıımız tive hatası yapan bir mes
leklatı tenkit ederken: "Öyle de· 
ğil böyle oluna mahzunuzdur.:' 
diye kat yaparken göz çıkardı. Sı· 
nirime dokundu. Sık ıık eser yaz· 
mıf, yıllarca gazetecilik etmiş bir 
muharrir nasıl olur da şu "mah
zursuzdaki'' zevksizliği farket
mez. Her halde sıcaklar onun c!a 
asabını boımut olacak. 
Aynı ıünler radyoda alaturka 

musiki f aııllarmda seslerinin gü
zelliğini güftelerde yaptıkları şive 
ve kaide yanlıılariyle berbad eden 
hanendelerimize de sinirlendim .. 
Methur bir hanendenin peyale'yi 
piyale okuması, bir batkaaı.nın es
ki vezne göre okunması ıcap t' 

derken mısram bütün ahengini 
bozacak şekilde yara dive söyle
ır.esi de sinirime dokundu. 
Aynı gün gene bir gazetede gö· 

u 1 . b' f . " 

1 

~'· Sokakta bağırarak. ~011"~~ı 
dan, yere tükürmek ·~ 11 11dJ'i•ıi uzakla~rnasmı bekliyen ~=k 
lara, ahbabı ile konu~~ ~a 
yan kaldırımda kazık gıb• 1~ili nıp duran saygısızlara v-ıır lad 
kadar ıinirJeniyorum. . ,~rıo 

Sinirlenmek insanı ihlıYİ,; lı'1 
derler. Şüphe yok. Fakat bil''at 
lere kör ve sağır olmak kıı. f111rf>u 
V.kt H·· ' b. kıt'ıı.s ,.,, .. 1 or ugo nun ır ""\! 

ii tırlıyorum: . fr'P ı 
"Biliyorum, hak.ikat, ı~~k1 

rir. Görmek, belkı de 0 
11 
f 

Fak t ey benim gözüm, se a 
.. I" 'til gor. 

Konuşmak 

Nurullah Ataç söz söyl1,ı 
nalının mahareti etrafın a 
kü Haber? de yazıyor: . d'J 

Sanatların en gücü be~ I:': 
nuşmak sanatidir. Nu J 

meği, bir vaka veya hikaYe. "1 
mağı kasdetmiyorum. Ge~;,,ı 
da kolay değildir: Her h• ~ 
hikayeyi mesela bir N~ 
Hoca fıkrasını, pek kuru rJ 
kadar kısa kesmeden, sık• 

b'le" dar uzatmadan anlat:ı ~ .. i.,;ı 
kiti tanı~sı?ız? ~ele bıld•:ı,, 
hikayeyı sıze hır kere d 
tatlı dinletmek hünerini . 
olanlar ise daha azdır. ~ 
hatipler, İngiltere, f r~P 
coktanberi serbest parl .

1
,f 

bulunan memleketlerde ~ıf< 
makta gösterıten kımseıe ,~ . .ı ıtı 

takat konuşmasını, Y ~ v. ~ 
dinleyip bir söylemesini, h.. ttıi 
lemedikleri bir >Suale de hl lıı 
cevap bulmasını bilmek dar" İ, ti 
tür. Hatip nutkunu, saatle ~ a 
şıp hazırlıyabilir; hikaye 

0 
maktan hoılanan adam . d·İ ~/ tı 
her anlatıtında t~kniğ_i~ı b~f ~' '°&. 
nihayet tahammul edıhr tP t~ 
getirebilir. Fakat korı0\i Y. \ 
hazırlık olamaz: O kadar ... j ~. 

·· Jetw .ı nuftuğunuz adamın ~~z dert' " 
ceden hazırladığını hısse gô'I q 
derhal sinirlenir, onu bot /~ 
ğe baslarsınız. "'' ) 

Sohbetleri tatlı olmakl• i / 
. 1 Getç '"' bazı kım::e er tanırım. t e t 

d. l · d' fak• leri zevkle m r.nır 1• dilet' 
risi konusmaz. kendi keO .,~;le 

"d . M l - kon sövlrn• rı. ono og, ~ 
de~ildir. 

Cağa~oğlu hamarf1' \i 

·ırnesı 
Kırk çeşme sularının kcsı d' l 

riııe bazı hamamların ,.c bu ~ı' 
aıg · ğaloğlu hamamının da kapan ~i 

mışlı. ~ııı l~ 
Öğrcndığiıniz.c göre Cağal:d& 1. ~~ 

mamı kapanmam15tır. H~rna ı;rıe' 
sen tcrkos suyu ile tertıbat ğrf ~ 
olduğundan bu su llc sekle~ :~ 
dan işlemekte devam etrnekt ıl\ 

dt 
tı 

ti 
d. 

züme çarpan emsa ıız ır acıa Yalovanm giizel asfolt yolu iis - D 1 Ek serlevhası da sinirime dokundu .. d d k 1. b ) il tı'k. Gazete bu nüshasmd" Madrit ynda menedilen ey i spres gaze- I 
tün e gi er en stan u un yo arını · 1 · k Da"ıma takdı'r ifade edecek yer er pire •• k da d .. ·· ··ı b" Al tesinde gördiigwiinüz resım en yu arı ·' hatırlamamak mümkün olmuyor. mmtn asın Ufı>ru,.n " man n . . de kullanılmaar icao eden kelime - Bıııl<l<ı -1acaJı ne, .. ,· 

1 
O . 1 k d k. B ta, .. varesi nıiirettebatınm rr.simlerini ya iktibas ediyoruz. nirısı tayyare- Talıta "'v'-rdc tahta ',·ıırıısıı nun içın yo ar ·a aşım es ·ı ursa .;.; \ 1 1 d'• · d 1·ıe bı'r f ... c"ıayı. ve bı"r cin:ıı.,·eti ttw- "' w '' 

~ )i 
- lstanbul!la, tahta 1..'1mt3tlı ~ 

· · [)" b h l nin mitralyözcüsü 8 ter ıgcn e " .1 valişi Azmi bana dönerek: neşrctnııştı. .. un.!~ ~ ~e ~n ve yu ) . K ll d sif etmek ne kadar sakat! Piro de deui:; lccnarmda.. 

- Acaba Jstanbulun yollarını d=a~~k~a~rı-d~a-da_s_o~y-le_d_ı~gı_m_ı_z~g-ıb_ı_A_ın_ı_a_n- _ ug_w ı_r_}_'a_r_a_Iı_t_e_s_iz_c_ı _ e_ o_m_ u_r_. __ ~--~---~-~-------------------
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Her Ha ta Başında I 

1

• ŞEHiR HABERLERi 
Yazan: HiKMET M UNIR . 

, 
Cal 

,.lnıı etelerdeki A 

Jfa hatların havadislerini 
iitfi ta~lı_ek, Çok ıt okumakla ik-

rıi11 t·1ı. Meselau7.~ n~ticelere 
ia ç 8ayf a ' un, bır gaze
.. ~~ıtfadı- ~ında şöyle bir bas-

kılasında kaçırdıkları bir ınsan 
için, fahiş fiyat islemekten utan· 
mışlardır ! . 

Susuz kalan 
mahalleler var! 

Daimi seı gi binası 
ııerede huı 11/malı 

Macaristanla tica
ret müzakereleri 

bitti 
Q~tii ••• • ~ 

,.,,, n, Qna 
Ôı caddclcı boyanı-

. ur Ya D 
. rııın b·" evrjlll · .. 
ı f 1 ır Anı . •z, surat devri . 

~~ :~la oktını er~kan nıilyoneri gİ 
~t~d'Oyle, ser~gh vaktim yoktur 
~İtirı~~ek ıure~v) ala~~ bir gö~ 

Va ?grennıek ! e, dunyamn gı
~ 11.acf ııyet b" 1 ıstcri:m. 
ıııvı. an ı_ . oy e ol 

rıt"ıwtılir? ~ılQlraca.. unca, o serlev-
'°da.J · Cadde) gıın mana ne ola-

rfıllorıra.1 au ile ;rk evvela güzel bir 
},111\tn .. durulan 

1 
anacak. Ondan 

a t&tarlllerine y 
1
P. kurutulacak. O· 

ı1' PLu b lhoya Reç~~~ veya kırmızı bir 
~iidc)Ya böy] ırı ecek. Birkaç gün 

r1P r'filetj et ıarf ı eJe kalacak. Ve bu 
lcıtn ilden ae ~la, ahali, sokağın 

ddllla.karaırı ecek tellere bir ta-
" .'t eyi arla 1 . •aJcf lJ ası :mak suretıle 

. ırı""] etecek y . b 1 
)'\iııın· ~ ... iltda 1:> ••• anı, oya ı 

Ya 'Yecek b. ır ayak İzi bile gö 
çıl Cak. f'J·0 ır leke dehi bulun
e Lra.k 8ok~ .. aYet bir müsabaka 
al 1°Ya.naca .. 21n hangi hakiki ren-

' ar, d' &ı tay' d'I k ....._ n •Yec k ın e ı ece ... 
oe:1de e : 

......., Ha" 11 lacivert,,! 
......_ Lı "'ır k d 

i 'tırı, qaYır oyu ur .. Turuncu'· 
lıf açıktır, erguvani ol· 

~ '1'~ liaYır dal 

·'t 
galıdır; eflatun ol· 

tıııt b aıla . 
oyan §aırane.. Kahve ren· ......_ ij sın 

tin~ L ıı;·ır, h;nc .. ti.. • ' 
, 0oyanın c :ıu u , __ : ve re :ı 

'd' ilen • alıdır. 
• 

1l>0ruın Jandar:na. :mavisi teklif 
ı. ........ () • 

t. lil.!l:ı. da lledir ki? 
~ıı "'lllla • 

ıl ~~; .bo-y:a. d cadde, bir de aua 
ıt- ~ita llın l:ia n ıktan sonra - O 
ııı ~ 1• tabanjına geJdığı za~an -
~ ~e, bırer P ~rı aynı renge boyan 

.. llti' l'enkı· atık dağıtılacak. Her-
' Jlt 1 Cadd . b Jıı l' l>Uçla. enın aşına geldi 

BALDV1N'IN BASTONU 
Sabık İngiltere bat vekili BalJ· 

vinin 70 yaşına girifi, bütün 
dünya gazetelerinde akisler )aptı. 
Tabii evvela İngiliz gazeteleri 
yazdılar. Sonra bu havadis, diğer 
ınem1eketlcrin matbuatına geçti .. 

Büyük adamların yeni yaşlara 
girmeleri daima hadise olur. Fa -
kat Baldvin yetmit yaıına gir~r
ken, bir de baston kullanmaga 
baılamış olduğu için, ayrıca alaka 
uyandırdı. • . 

O d.. hır zamana kadar düpe uz, 
ağaç gövdesi taravetiyle göı-L .. e
bilmekte olan aabik İngiliz baıve
.ki linin, bu defa destek vurulmuf 
bir ağaç manzarasiyle baato~ kul 
lanmağa hatlaması enikonu bır ha 
dise olmuştu. 

Fakat Baldvin haatonu hakkın· 
da yapılan { ~zla neıriyattan 

k . 70 
memnun kalmamıt olacak ı,, .. 
yaşına rıirdiğinin hemen erteaı gu 
nü bastonsuz sokağa çıkınıf. 

Şimdi gazeteler, oı.·.!n baston· 
suz olarak bir reımini koyuyor ve 
soruyorlar: 

- Bastonu nerededir? 
Ben söyliyeyim: . b 
Yet.mi§ yaşına elinde bır as· 
· 1 . ' k"I' bu huau-tonıy e guen baıve ı ın. I _ 

siyetini, bütün teferruatı.rle an a 
mağa kalkışan müz'iç hır gazele 
muhabirinin kafasında kırmııtır. 

Ve şi:mdi o hızla - ~~atonsuz 
da olsa - hala yürüyebıhyor:·· .. 
KİLO DÜŞÜRECEK BASKÜL 

Evime geliyordW?: ':Çok.tandır 
didiniyoruz .. Halimız nıcedır. He· 
le bir tartılalım bakalım" dedim. 
Önüme ilk gelen baskülün kaide· 
sine çıktım. 

Cebimden bir kuruş çıkardım. 

eu mahalteıere 
biran evvel su ve
rilmez.5e yeni has· 
tallklar meydana 

çıkabilir 

:!""""'"'ıııııı•' •ı111111ıııııı11111ıır:. 

I Tifo salgmı lstanbulun' 
i lun hemen her aemtinde bütfö1~ 
{ d~h~eti ile d~\·am e.derken bele j 
~ dıye çok yennde hır kararla~ 
i Kırkçeıme sularını kesmif,, hf'r ~ 
! mahllenin çeımelerini mühürlei 
i miştİ· Bu yüzden muhakkak, j 
~ ki tifo salgınmm önüne bir seti 
( çekilmit oldu ve su yüzünden} 
! tifoya yakalananlar olmadı.i 
r • 
~ Yalnız belediye hu kararını tat; 

(! bik ederken maha!!e!~yi .. •us~\ 
:ı: brrakmamayı da duşunmuf, hır~ 

J
§ çok mahallelere T erkos sulan~ 

getirtinritti. Bundan bir müddeti 
evvel ba umumi terkos çetme·~ 

i ferinin iki yüze çıkarılacağı da/ 
1 yazıldı· ~ 

J Bununl1t beraber dün matba-g 
= amıza bir kaç §İkayet vaki ol~u ~ 
~ Bu vatandaşlar Çapa mektebı ·~ 
~ nin arkasmdaki Örclekbaıı ao· 'i 
~ k:ı f!t ile Yinni sekiz çelebi ve~ 
~ diğe rsokaklarda kurutula~ Çef ~ 
~ melerden sonra buralara kımse€ 
~ nin uğramadığım söylediler: ~ 
~ - Günlerdir su temin etmeks 
~ için uğraşıyoruz. Uzak semtler~ 
~ den gü~ haJJe itimizi gücümüzü~ 
~ bırakarak su taııyoruz .. dediler.: 

Deliğe attım. Sonra düğmeye bu 
tım. Kuruş "çık!" diye ancak o za 
man içeriye gitti. Tartının ibresi, 
şöyle yerinden bir hamle eder gibi 
oldu ... Bir şeyler yok! 

l Bu vatandaşlara hak verme-~ 
~ mek mümkün değildir. Kırkçeşff 
~ me sulan hastalığın önü almam~ 
~ diye kapatrlıru~tı. Günlerdir de-G 
~ vam eden usuzluk ise daha~ 
~ müthit hastalıklara yol açabilir.~ 
i Buralarda obıran fakir haUc ma ~ 
~ halle aım yerlerden temin ede-~ 
i ceğİ suyu ancak içmek ve ye • ~ 
= k 00 kull = ~ me ıçın anır. e ~ ~ til>, :ııldi Pa~;kl e!i~e al8:,rak, tab~ 

,.v: ı a11 hıaya erını ayagına geçı-
o til ~1rıa. Rese sıçkraya caddenin öbür 
~, 0 e11 b .. ce • 

LI ii\ti Oyle d'" .. .. • 
r '~ "ad· J> ser} h Ufunurken, bır de 
,, l&j L ev a 1 • 

ııı ~ tcı.dd o<\l.ly nın a tındakı ha-
~i '>r eler de ~~ca ne göreyim: Ana 
ııi.11 ltıı1 ~ bi\ıı gk, ana caddelerin mu 
tJV, ~a~'.. 'Unla ısıınları boyanacak-
o'I del), Ot~kin:' halkın, bir Jı:aJdırım

Bıraktım. Sanki lüzumu varmış 
gibi tekrar inip yeniden çıktını. 
Bir kuruş daha attım. Bu defa b.'..S 
külün yanıbaıına, kuruşun gittiği 
nahiyelere doğru, - Taksi tof ö
rü maharetiyle - Bir de yumn1~ 
attım. Sonra düğmeye basbm. Eh . 
İbre şimdi yerinden oynayarak, 
ümit ettiğim rakamlar hiza.ama 

~ Temizliğe sarf edecek au bu -i: 
~ Iama~ca da meydana gelen~ 
i pislik kökü kurutulmak İsteni • ~ 
~ len tifoyu tekrar etrafa saldıra .ğ 
ff bilir. ~ 
~ Belediye hu semte bir an evf 
f vel umumi terkos çeşmeleri yap~ 
~ tırmakla büyük bir tehlikeninE 
~ önünü alnuı olacaktır. ~ 
= = kiJllıgife geçecek yeri tayin 

':"/)il. •ot bir ~~~a:akrnış. yine bu 
ı i\~ .dan R'd 1.ıına, sagdan ve· 
e' ekiietıni tesb· ~e~ ahalinin isfr 

iltff ü,~ktni ıt ıçın bazı bölmeler 
,ttJ 1e,· lı.. alt ş. 
. ı ~n,. ına. 

.\~1 ı 'bir hUYnıavan yemi§ kii· 
Ü}>.«\[) avadis ! 

Ca_ ~u·· İNSAN FtY A Ti 
sı ı &. ~ete h ŞOK 

gelip durabilmişti. 
Size bir şey söyliyeyim mi? Bu 

'lllllllUUllllllllUlllllllll11M1lllllllU111llllllll111Ullllllltılllllllll~ 

sokak baskülleri, hayır cemiyet!e Dün ceza görenler 
ri menfaatine işlemese doğrusu Dün belediye nizamlarına aykırı ha. 
çekilmez; bozukluklarına kimse reket edenlerden 17 ki§i hakkında ka-
tahammül etmez. Ne zaman bas· nuni takibat yapılmıştır. 
küle çıksam, muhakkak bir arıza- Bunlariian 9 zu tramvaydan atladı. 
ya rastlarım. Hani, onunla met· ğından, 5 i marka.•u olmadığı halde 
gel olmak yüzünden duyduğunuz hammallık ettiklerinden, altısı da yere 
üzüntü, sizi kilodan dütürür.. .... tükürdüğünden 2 kişi de çöp attıkla-

IstanbuJ Türkofis 
şube direktörü 

diyor ki: 
Serginin idare 
işi Tiirkof ise 

verilmeli 

Ara1111zda /1aıarlaşa11 
esas noktalaı ııeltııdir 

Hükümctimizle Macar hukı'.'ımcti 
arasında bir müddettenberi devam e
den rnlizakereler bitmiş, iki hüki'ımct 
arasında rnatlubatı tesviye husus~
da yeni bir tediyat anla nıası yapıl • 
mıştır. 

lst.anbıılda daımi bir sergı bması 
nerede kurulrnalıdır?A, mevzuu etrafın. 
da açtığımız iktısadi anketimiz büyük 
bir ehemmiyet ile karşılanmaktadır. 

Bu anlaşmaya göre iki htikümc-t 
arasında şu esaslar i.izerinde mutabık 
kalınmıştır. 

1- 1 Noı lı Jistede yazılı Macar mcıı 
şcli mnJlar miktar itibarile tnhditsiz. 
merbut iki numaralı listede yazılı 
olanlar ise, her madde icin tayin 
~dilen kontenjan hadleri dahilinde 
Ttirkiyeye ithal edilecektir. 

Serginin, İstanbul için bir ıhtiyaç 
olduğunda konuştuğumuz bülün nlıi.

kadarlar ittifak etmekte, şimdiye ka
dar yapılmamış olmasının memleket 
hesabına bir noksan olduğunu soylc. 
mektedirler. 

Galatasaray lisesinde açılan 9 uncu 
yerli malar sergisi bu maksada hizmet 
için atılmı§ bir adım sayılmakla bern
ber tam bir ithiyacın cevabı olmamak-
1adır. 

lst.anbul 'l'ürkofis şubesi direktörü 
Suphi Ziya anketimize şu cevabı ver
miştir: 

"- İstanbulda daimi bir sergı bina
sının nerede kurulması meselesi etra.. 
fmda şimdiye kadar çok düşündüm? 

Bu mesele daha ziyade şehircilik işi-
dir. 

lstanbulu imar edecek proje hazır
nırken, bunun da dil§ilnülmesi herhal. 
de lazımdır. Bana kalırsa, daimi sergi 
her şeyden evvel !st.anbul tarafında ku. 
rulmnhdır. Bunun için ilk hatırıma ge
len yerler mesela: Beyazıd ve Sultan. 
ahmet meydanı oluyor. Bunlardan bi
rincisi, Üniversite bahçesinden de isti
fade edilmek suretile pek güzel bir ser. 
gi meydanı olabilir. 

Havuzun karşısında bulunan ufak 
tefek dükkanlar ve kahveler de bura-
dan kaldırılarak sergi sahası içine alı
nabilir. Sultanahmet ise bunun için da.. 
ha müsait yerdir. Adliye sarayının ku
rulacağı söylenilen yer sergi için elve
rişlidir. Çünkü daimi serginin tarihi 
abidelerimizin yakınına yapJ!ması, ser. 
giye a;Tıca ehemmiyet verecektir. 

Bundan başka (Macaristan> ith l 
e nasında Türkiyede mer'i bulım n 
genel ithalat rejimi kararnamc."inden 
i tifade edilecektir. 

2 - Macar hükümcti buttin 1 urk 
menşeli ithal scrbestisi bahsctmcgi ta 
ahhüt edecektir. 

Bununla beraber kömüre ınuteal
lik ithal serhestisi yalnız gaz istihs 1 

line mahsus olanlara verilecektir. 

Diğer taraftan Macmistana ithal -
leri zımnında her nevi kuru yemi~ 
için sekiz yüz bin pengö kıymetinde 
ve dönümlu halılar (Macar hnifcsi 
numarası E. LF. 1 603 E X) için de 
200,000 pengö kıymetinde bir kon· 
tenjan tesbitedilmiştir. 

3 - iki memleket emtiası her 
memlekette selahiyettar bir gümruk 
dairesinin bulunduğu herhangi bir 
mahalden ithal edilebilecektir. 

4 - iki memleket arasında bu an 
laşmaya göre, yapılacak ticari muba 
delelerden mütevellit tediyat muka· 
velenin imzalandığı tarihten itibaren 
anlaşma hük\ımleri dairesinde icra 
edilecektir. 

5 - Bir memleketten diğerine \ n 
ki olacak ihracat menşe memleketi -
nin Ticaret ve Sanayi odaları \"eya 
diğe rselahiyettar makarnalı tarafın
dan terfik edilmek lazım gelmekte • 
dir. Bu şehadetnameler merbut nii • 
munelere göre tanzim edilecektir. 

Bununla beraber yeni yapılmakta 
olan Atatürk bulvarı da da1mi sergi 
için iyi bir yerdir. 

.Burada yükseltilecek olan daimi ser
gi binası bir kısım yanık ve harap ev
lerin manzarasını değiştireceği gibi 
yangınlık sahasında bir umran yarat. 
mış olacaktır. 

Şehadetnamelerin B kısmı ilk 
gümrüklenmiş olduğunu tasdik eden 
giimrükler tarafından damgalanacak 
ve tediyat icra edileceği banka •n tev 
di etmemesi için ithalfıtcıya iade olu 
nacaktır. 

T ediyat ihbarnamelerini Tiirki 'e 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ma 
<".ar milli bankası miitekabilen birbir 
!erine göndereceklerdir. 

d' hi\h ~tıe d··a"adisi derken hatırr 
ı > eı-ı lln okud ' 

~. lia.ı ~eldi: uğum bir ajans 

Bununla beraber, kaybettıgt~ rından ceza görmüşlerdir. 
kuruşlara acımayorum. Çünkü gıt Dün muhtelif semtlerden olmak üze- mi§ olur. 
tiği yerin iyi yer olduğunu biliyo· re de 60 kedi yakalanarak itl8.f edil. Serginin idare işlerine gelince; bu-

Sergi sahası buradan denize kadar 
götürülerek denizden de istifade edi
lir Deniz eğlenceleri ve sporları yap
m~k Uzerc yeııi bir teşkilat yapılmalı
Jence vechesine bir hususiyet de veril-

6 - Bu anlaşma 1 temmuz 93 7 
tarihinden mer'iycte girip bir senelik 
bir miiddet icin aktedilmiştir. 

Mevcut hükümler feshedlmcdikcc 
yeni bir senelik devre için kcndiliği

0

n 
den, daima yenilcnmş addolunacak
tır. Anlaşma herhangi bir zaman fes 
hedilebilecektir . 

l 1" 4~1l'le b. . 
i\ı- v ~tikaı •rlıkte Parisc gelen 
di\tı ~fıdl'ei ~dansözü kaçırmış· 
d a~ 0 .. dolar ~at o~arak halasın· 
i\ "· )llı. d 1 ıste:mıştir. 

~d "ti\~ o aı- b" • 1 i ~I'. lı~ı )Uk • ızı:m paramız a 
l\ıa.tı ~ Rost:~~ beş altı yüz lira 
1 ~~ l>ıyas 1Yor ki Avrupada 
1aı-1 .,, e"İk,.dası düşiiktÜr 
Q ~i\ ~ a bi · · 
ı-.~ ,,. illan r ınsan kaçırdık· 
'il "'l'tlt· l - \1 ı h l' di\h· ı kilo .. e ev U' insan, 011 

/tı ~ 1 olsa agı~lrğında bir yav
h ~tı ~i\)dut]a - fıdyei necat iste· 

e§ l'li.i\llı aça~J on binlercce dolar
~llt~ dolar. ar. Avrupada ise, 
l!d el"iL bu A - • 
h el'ke~da iht;-ıneı-ıkah donsöz. 
):deJi ~- 4.\'l"tı ınıa.ı dahn çok para 

"· 1rderıb!>aya gelir gelmez, 
~ l\i~ k ıre düşınüş bulunu 
t ha.~ tlir h 
t~11da.tt ~tııı ~ka~' belki de Avrupai 
~ı;j~e) ~eliy0r jr kıYınetli olmayı} 
~: ~er ~~ lııus~n 8P~nya iilkesini l 
~~ t ~Un b· uz· insaniyet oral 
~11tı ~ll t ~ ı r J 1 d 
~t ~1' l oırd ~a em e birkaç! 
~.- ' "'lf ttok:a_ kaybediyor. Hayj 

ae.,ekti. v~ göze nlmış ol· ı 
Nıhayet Avrupa 

rum. miştir. nun için de daima çalışmağa amade ol. 
Acaba alakadarlar da, hu ince -------__....-:------ mak üzere yen ibir teşkilat yapılmalı

hisse dayanarak mı tamiri ihmal rasında batınım arka }'anım aaç- dır. Yahut mevcut bazı teşkilatların 
ediyorlar ?. !arımın açıklığını da görüyorum, kadrolarını genişleterek bu ihtiyaca 

ÜCÜNCÜ GÖZ MESELESi sinirime dokunuyor. cevap verJlebilir. Bunun için Türkofis 
1 fi ak Filozof arkadatmın tarif ine gö· 

Bir arkada§ım fi ozo ata~ re, bu patiaeri, asla tabiat nizam· !stanbul şubesine bağlı olmak üzere 
şunları söyledi: b bir teşkilat ili.ve edilirse, beynelmilel 

- Tahı0at1 bı"zı· çok ı·yi yaratın•.1 larına uygun ir yer aayılmaz b" .. · l · b 'd t fm 
1 değil mi? ... Hiç umulmuyan ve serginin utun ış erı u ı are ara -

azizim. Mesela tepemizi gönne! · kendisini sindire sindire tahak .. dan iyi bir şekilde idare olunabilir. 
~imiz, ne büyük bir mazhariyeti~· kuk ettiren kusurları birdenbire Esasen Türkofis şubelerinin kurul. 
Tepemizi görmeyiıimiz de1~~ : k · d" • • masmdaki ga'-'e düşünUJU.rsc, sergi iş-. d 1 vre ••'"' a settır ıği ıçın.. ,J 

tepemı7. e saç 11.rımızın se .. "Jclü· Fakat tepemizde bir göz old1•~u lerinin ofisle alaka derecesi daha gü· 
ve oradan. evı•tol~ para buy•~ k nu farzetaeydik, bu gözü saçlar zel meydana çıkar. Çünkü ihracatımı. 
f7ünde. sonr~ Buhar" takyes

1
1 
•• ıı: b .. • k zın vaziyeti kontrol ve ilerlemesini de-

k 
.. el 2 e ıctnı kapatacak ve ir şey goremıyece 

dar açı lu•rn mey ana • Dü· tik. Belki 0 zaman aaçlanmızın ruhte eden bu şubelerimizdir. Bunun 
ao"rmemekl:ximi:7. demelctır... d k I • d b. • t l '- ı"çı'n sergı·lerin idare jalerinin Türkofisc 
t• - '"'° - k ne ö ü meaı e ır mezıve o aca:< ~ 
~ün. hu üzi; ... ;ivil hissetmeme ve yıldızlarr, gecenin her han~i yeni bir teşkilat Have edilmek suretile 
büviik te!etiidir ! , r b f 1 d terkedflrncsi doğru olur kanaatinde-. N h't sırrını saatinde ütün tarave ıy e seyre e 

Ona, mulıa.rrır a ı ytı- bilecektik.. yiın.,, 
bı·r halini anlattım... Batıfnınl c· · d k- ·· .. ==--====== -1 J ... a"' :ı " Bundan, tepemız e ı smzu, 
karı k_ı~ımb!~rı, ay_ın ıg~Jmııı . oİan "S?ünes iltimalarından, muhaFaza Bir d~~~~w.. . . 
akııı .. ttirır ır manzara ""~1 ..... .,,. j İç· alınacak teC!bil'ler' gihi bazı Matbuat umum mudurlugu muşav1r-
m~3rrir arJ· ... da 0 m'Z BeY. · • • 1 ıe~eleler d""ha çıkar ki, ~nlatma- lerind~n ve eski gazeteci arkad~larr. 

d 1 b• patıc,.TJ!ıOE' m ,. c• 

1 

f . 
l".şnalarla o u ır d 1 .. k lk ki İsi başrmızdan aıır- mızdan Server skıtin bir erkek çocu-• t rırıaz ı.. ga " ma a ... . . . T 
bilh:ı.ssa gırmez o u 1 • I gu olmuş ve ısmını emel koymuştur. 

1 -'·'~··a.' mıc o uruz. . 
Oraya ne "'n .. L •• •• • • H ft '"rü•elirrı. Yavruya ana ,.c babasıle beraber uzun 

_, _ı· llı•raya p-ı-rmekl a aya go 'J' • •• .. 
1 

t . ed . 
_ Aman. P"'rcı' 1 a· Hikmet Mümr omur er emenı erız. 

istemiyorum. karfı!rklı ayna ar 

Ancak fesih karan senelik devre -
nin bitişinden sonra hi.ikmünü ıcra 
edecektir. 

Tıb falebesJnln staj müd
deti uzahldı 

Şimdiye kadar Tıp fakUltesindc son 
sınıfa gelen talebeler altı ay staj gör
dükten sonra doktor olmakta Jd ler. 
Bu defa görülen lüzum üzerine staj 
müddeti 11 aya çıkarılmıştır. 

Bf r çocuk duvar altmda 
kalarak öldü 

Şişli Dolapderc cadde.sinde Hay • 
Layif bahçesi kapısından sokağa. çık
makla olan §Oför Agobun idaresinde 
4155 numaralı kamyon önüne çıltnn 

bir arabaya ı:.arpmamak için duvara 
doğru gitmiş biraz sonra da büyUk hir 
duvarı yıkmıştır. Bu sıralarda Anta
nof Karalofun 14 yaşında Damça 
adındaki çocuk yıkılan duvar altmdn 
kalarak derhal olmüetUr. 
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GeneralFrankoya 
muharip hakkı 

Sovyetleı bu mesele
nin Londıa komite
sinde miJZakeresinl 

kabul etti 
Londra 8 - General Frankoya 

muharip hakkı vermek meselesinin 
ademi müdahale komitesinde mUza· 
kere edilip edilemiyeceğj sualine Sov 
yetler hükumeti müsbei cevap ver -
mittir. 

''Sunday Timea,. gazeteııinirt siya 
set muliari'iri diyor ki: 

''B. Litvinofun Ruııyanın general 
Franconun muharip aıfatını tannnı -
yacağı noktasında israr etmekle beta 
her, bu meselenin ademi müdahale 
komitesinin salahiyeti haricinde ad -
dedilmesine itiraz etmemi§ olduğunu 
farzetmelt mümkiir.r.lür. 

TECA VOZO KiMLER YAPIYOR. 
Salamanca 8 <A. A.) - Selah -

yettar mahaflJ, Akdenizde j ecnebi 
gemisine olan taarruzun hukumetçi -
ler tarafındatt yapıldığı mütateasın -
dadır. 

Bir ltalyan gemisinin bu voldn 
bir taarruza uğramıı olduğu ileri sP 
mektedirler. i 

lngiliz 

kralı 

izci! 
lngiliz Kralı VI 

George ( Corc ) , 
küçüklüğünden .. 

beri ıporu, iz -
ciliği sever ve 
gençliğinin bir -
çok senelerini iz • 
ci olarak ıeçir -
miştir. 

Kral, izciliğe o
lan bu ıevgiıini 
hala muhafaza e· 
diyor. Geçenler -
de, İngiliz izcile -
rinin kampına git 
ti ve onlarla be • 
raber birkaç gün 
geçirdi. 

Buradaki re • 
ıimde Kral Corc, 
izciler aruında, 
onlarla beraber 
~arkı söylerken 
1örülüyor. 

Sovyetler ve 
Amerika 

Siyasi sahada agni 
/ikiıde 

Moskova 8 - Amerika Birle§ik hü· 
kiimetleri Hariciye Nazırı B. Hul, 
gazetecilere yaptığı beyanatı Sovy,etler 
Birliği Hariciye halk komisefii B. Lit
vinofa bildirmi§ ve B. Litvinoftan fik· 
rini sormuıtur. 

Sovyetler Hariciye komiseri verdifi 
cevapta, B. Hulftn fikrine tamamile 
i§tirak ettiğini bildirmiştir. B. Litvi
nofun, cevabında ilerl sürdüğü fikir
Jere göre bir gili:ı bir kıtada diğer bir 
gün öbUr kıtada baş gösteren beynel
milel umumi sulh tehditleri ile dolu 
olan vaziyet Litvinofun fikrine göre, 
filiyatta bUtUn milletlerin enerjik mu
kavemetini icap ettirmektedir. 

Yunanistanda 
rejim bayramı 

Uyanan 
nahiye ıner 

(Surlu), Gördes -:-
1 

_.:.'4 
Salihli k»abalarını bir ~ 1 

nm merkezindedir. Eğ~ 
toprakları ü~rinde: G _.ı. 
vadilerine hakim bır yeıw
bir nahiye merkezi iketl · 
cikmiıtir. Bakımsız ve bİ' 
mqtır. Beı on ev, ~ . 

C .. ıerı 
ve dükkan. uma gu~ı. .. 
saba pazarlarından CJlll~ 
olan pazarları geçin.c~·~ı, bif 
!erinden ba§ka beJli ~ 
canlılığı görülınez. ,,,J'6 
Görü~z diyorum~ 

de olarak ( görülm~.> dlll 
zım. çünk Ü ( Bu.rlu) ;uısdlt lı' 
iifiyor. Yakın vakte k• ~ 
tığım hayvanla gidile~ 
köyleri bugün birbirle hİf: 
rek bir peye bağlanrnJf ~ 
dir. Artık palamutlaruıı.~ 
ni kamyonlarla kolayca 

lar. .. .. fi 
(Vst yanı l ttıcilkı1 Nahiyenin yeni müduttl 

neticesi beklenmİ!lİr. Bu itibarla. ren, admm olgunluğund~ 
Metaksaa kabinesinin yalnız aar· Nahiye müdürünün bir 
sıntııız de~il, aynı zamanda mu- sı demek olmadığını it i~~ 5 

Köylünün baba11 olmak 1 
vaffakiyetle bir sene it batında 1 k 
kalmıt olmaaı mühimdir. biliyeti üıtünde ... Yı m• ',)/ 

bilmiyor. Bu kuru, çorak 

Büyük Çin -Japon 
muharebesi 

Bütün yollarımızın inşa 
projeleri hazır 

Metak1&1 kabinesi geçen bir ~ kezi güzellqip gidiyor. 
ne içinde neler yaptı? Her ,eyden Hükumet konağt önündell. 
evvel doıt ve müttefik memleketi de üstünde parti ve Halktfi 
anarti buhranlarından kurtardı. bir yapı vücuda getirdi. Şo"olafl 
Yunan milleti harice karıı tek cep· bu ilerleyitin asıl ruhu. fıİ' 
heli bir varlık manzarası aldı. Ye· kün büstü ile aüslenm~! ~ 
ni rejim hiç bir it ıörmemit olsa meydana geldi. Müdüruıı. ~ 
yalnız Yunaniıtanda görülen bu ıebbüsü, tetvikiyJe toserıill 
kuvvetli birlik manzarası takdirler yeni evlerle, dükkanlarla 

(Baş tarafı 1 incide) 

ttt. Meclis, Şimali ÇitH:le Japon kuv • 
vetlerine karşı kaymağa ve bu kuv • 
vetlerin Pekin ve Tiyençin etrafında 
işgal etmekte olduklan mevkii istir -
dad için mukabil bir taarruZa geçme 
ğe karar vermiştir. 

ÇiNiN VE JAPONY ANIN AME -
RIKADAN ALDİKLARI 

Vn,ington 8 - Temmuz ayı ~ar 
{ mda Çin A111erikadan 400 bin dolar 
'·akın bir yekun tutan harp malzeme 
si almıştır. 

Bunun icin~ıe 30 bin dolarlık as· 
?;eri tayyare vardrr. 

Diğer taraftan. istatistiklere ~Ô're 
Japonyada Amerikadan 200 bin do~ 
brlrk mai olml!hr. Bunun i in~e 92 

bin doJınlık askeri tayyare bulun -
ma.katôır. 

Ç1NDE AMt::R iKALI ZABiTLER 
Ml VAR? 

Londrt", 8 - l:os Ancelostan bt1di 
rildiğirte göre, 7000 Amerikan zabiti 
Çin ordusuna .göniiHü olarak gimıi~· 
tir. Bur.Jantı çağu mütekait ~ahitler 
den mürekkeptir. 

Vaşington 8- Çin ordusunda A
men1calı zabitan bulunauğuna dair 
hükumet ımehafilinden 'hiç bir malu-
mat yoktur. Bununla beraber harici 
ye nazırı B. Hu11, Amerikacla yaban 
cı bi rm'emleket için gönül1ü toplana 
miYacağı hakkindaki kanunun, böy 
e bir hadise taha'kkuk eı:Jerse, derhal 
tatbik edileceğini bildinni~tir. 

Kanun, Amerika topragında her -
hangi bir tnem1eket içi ng'önüTiü top 
lahrnamıı menetmekteClir. takat,, he 
hangi bir memleket için gönüllü top 
ği hleınlekete gidip orada o rtıemleke 
tin ordusuna göniillü yaztlmakta sel' 
bcstir, buı:ıu meneden bir kanun yok 
tur. 

( 'tJ af flGJU l incide) 
altındaki devlet ve vilayet yollan 
tasnifi değiımit; yol verıiıi kanu 
nu iktisadi ve içtimai tartlara uy 
durulmuştur. Şoae ve köprüler ks. 
nunuu da yol itlerimlzde yeni bir 
merhale olm\lttür. Artık vilayet 
yolları bile Nafia Vekiletinin kon 
trCSlü altında yapılma.ktadı;. 

Bir iıtatistii~ töre cumhuriyetin 
ilk senesinde ıebekemizin vaziyeti 
fU idi: 

13885 kilometre tamire müh· 
taç foıe. 

4450 kilometre toprak yol 
18335 

Cumhuriyet hükumeti tiu yeki\· 
nu 38 bin '864 e çıkanhnıftrr. 

Bugün: 
9l79 kilometre iyi fO~ 
7750 " tamire miiht~ toıe 
~;ı 27 ,, menf~z1~ri yapı1mıt 

toprak yol. 
16008 ,, adi toprak yol. 
Vardır. Ve bu rakkam ıittikçe 

büvümektedir. 
Şose ve köprüler kanunu muci· 

bince Nafia Vekaletınde topla 
nan lahıiıat ile .masraflarının faz· 
lalıgı ve fenni mütkiilab d0lay11ile 
vilayetlerce baJarılamaya.n yoTiar
dan devletçe bir an evvel yapılına 
ıı matlup olafalit ~lıettdııi)'et ııra· 
siyle tahsisat niıbe\ind~ o~arak 
yapbrılmaktadır. 

Vekalet talııisatiyle ya,ptırılmıt 
ve yaptınltnakta olan yolla! ara: 
11nda yeni büyük köprülerın fltı 
sak yo11arı ve bazı villyet ybllann 
aan baıka eta.1lı o1araıt !lal)'~ -
Çanakka!e, Hopa - IJoTç'kt., Tra;h 
zon - 'Erzurum \ransit, 1Stanl:;u' 
- Eclirne aıf alt yoTiah yaj>tfftiııt 
lir. 

Her birinin 'huaus1 ebemmiyeeti 
olan bu yoilardan 'Lo?M!ra - iı 
tanbul turizm yoluııun Lüle1burtr"i.z . ._ ..... _. ........ ._ .................. __ 

l1Jtan~u'l 1Bf' lelli.qesinfle11..: 
10 Ağustos 937 sah günürıclen itibaren Kara:k&y :tl8pı1iıü ü

zerinde ıeyrüıefer icabı ve Bşlediy~ 'zabıtaıı 't•Hm•ttıamMi ıle 
'Belediye tenbihi hüküm!erj.ne göre ataiıda ya~ıiı hususa'l ti.tbik 
edilecektir. 

Sayın halkın ve "bütün v~saiti nakliye sahipleri ile fO
förlerin 'arabacı ve sürücülerin &f&iıdaki maadelere ria)'l't 
etmelerl ilfıh dm nur. 
l - Halk, köprü üzerinc:te :raya kaldırımlardan bir taraf

tan llifeT ltarafa ancak çivi ile işaret edilen aaha dahilinden 
~l<tir. 

2 - 8ütün na'kil vasıtaları, ıbu saha:Y& .geldiii Qkit lMıra
dan yaya geçen :varsa derhal duracak ve ~aya .gidenler ceçtik
len Mnra yoluna dtwam edebilecektir. Bu seheple'llakil iYUJlala
r.ı "ba sa'tıava ~ayet aiır p;elmeHdir. (8.) ( 4880) 

- İıtanbul kıımı bu ıene bitiri 
lecektir. 
ŞOM ve köprüler kanununa leva 

fikan 1931 - 1932 aenelerinde 
Nafia vekaletince yapttrılmıt olan 
Ankara asfalt yollarının hükfun,.~ 
merkezinin mamur, firin, aari bir 
tehir manzaruı almaıındaki teıi 
rini yazmağa hacet ıörmiyorum. 

Nafia vekaleti 1929 senesind~n 
beri yollar için takriben on mil 
yon liraya yakın para aarfetn'iif 
tir. 

ile karıılanacak bir eserdir. Bu· Nahiye halkt, Fuat~ •. 
nunla beraber yeni rejim Yuna· tükranla anıyor. Muha~ 
niitanın idari itlerinde de aynca yu gelecek yıllar daha ç
muvaf fakiyetler göstermİ§tİr: Va· bulacağız. 
hilde emniyete itlerini tanzim et- --------
tiii gibi yunanillanm aadıılmıt o· E 1' 
lan mali itibarinı iade etmif, ilk TZUTUmll" 
defa olarak düzenli bir bütçe vü· 1 _; 
cwla rıetirmiıtir: Diier taraftan Jabr.;kaıoı.,.i 
Yunanistanda dahili bir telilik• J 
'8klini alan komunimı tahrik_a;r- (Vat~ J 

yeni Yol Progrtlllrtt na da nihayet vererek umumı ,,. Etmrum fena idarecileriO ~ 
)erini nin.ma lcoymuflar. eseri idi. Yeni EnmUlll .ı.lı-Şose ve köpriiler kanunu, nri 

1 
d dunun müreffeh ve nflllll""' 

datı artırmak ve yol itlerini proı Bütün bu muvaffakiyet er en 
im M k ' h A '-- ldmesi olacaktır. Çifte ra.m1aıtır11ıak için çıkan ııtı. ayrı olarak ela aa.s ın ıa 11 11a· müze yapıyoruz. Orada 

Kanunun tatbikine başla'Dllıaıı la kı-ı-dan Türkleri memnun ede- b ___ 1 kah- - _Lir 
ı. c ı •• - can evreoaeı raınan-

aa bir zama'naa çok iyi netjceıer cek bir nokta vardır: Bu da ba teıhir edeceiiz. ~ürk 
vermi'ttir. Nafia. Veklleti i~~ft Cleterli devlet adamının Lozan eser4eri ile ,..,_tacağız· 
niıbetinde verimini arttırmak ıçın d~l, ondan rnk 
çah1ıftaktadrr. Yol vergisi~m >:~ sulhünden tonTa va• Y- F ABRIKALAR VE .O 
itlerine tahın mecburiyeti •ıla evvel Türk - Yunan dostu ol:muı KURULUYO~. f 
yet huius't i<hlrelenni bin.2 ıı~ bulunmasıdır. Metaksu Yuna- B. Tahsin Uzer aözleriııt 
mıfb. Bu liÖkihn kammdan ka1dt niıtanın Anadolu macerasına ;ımr timUftir: . ; 
rılınca 9 milyon liraya yaklaıa~ balif olan yeRine fahsiyet olarak Bü;iilc Öndesin~ 
varidatın ba,ka itlere sarfı ve Vl tanınmııtır. Biitüıı nyasl bayatrn· lacak olu teker ve ~ 
Jiyetl«in yol ı ... liyetleri~ lt~az da Türk - Yunac dostu o!an Me- doluya nıfala g\inetinİ .tJUTa.J 
tesir etmiıtir. Vekilet hı.~ı de takau'ın bu vaziyeti !la!bn lriTli- tir. Enurmnun plllt.k~ 
c.'.'0 J.5 e ınmiflir. Buıür.;,.ii ıhtıyaca ji .ideali iç.in kıymetll 'hizmetler i· den bizi sevindiriyor, ~ 
kifayet etmiyen bir talııiaatla na fuına yatclaa et.mittir· Yuna• mn b·m lran-Tr~~ı 
:.: da~!':~~~:..1::1:. 'M:~~ ..uı..tiaia bütiill hayıWDcia "-"~~ =ar .':r.:=:-! 
38 bin küsir kilomerenin i.tih ve -dölta olarak ta:Jamq ele.- a1 rak Doğu S{anıtHİ ~·CS!I· !.o 

d.. • • iktiza el devlet adaırnnm 'idareıM altmda ~ inpıı mütema ı t.amırı L'L. 'I.. t.! muallim olmlar.un ~:-~ 
mekt:dir. yollarımızın kilom~ ıtoplu ve lriıvv!!tli bir va1"ım nanne ai olmasını Atatiidden aJOTr 
si, yerine g9J'e, 10 - 20 bin lıra .gel.it olmuı tüphesn bütfüı la müjaelerim.,, 
dan ve aaf alt k~amalı aollarıu Türkleri memnun edecek 'bir hi.- F ABRIKALA.R iÇiN 
kilometresi 30 bin liradan ap.ğı Y• 'lli.edir. BAŞLADI 
pılamamaktadu. ASJll US 

tda'tt 1fterbderimizm kaTa yol Erzurumda luı~l~at~ 
kl1it1eibaflatııtıamrm'9mittilfte~: Vek~ti !htBSeSi olan yume 15 aigbe-j büv?k ve mod~. iplik rh~ 
raber eldeki demelere g&re, -tmi 'tin~ yol ıparasma illveten ~umi tetkıka.~ ~.~ak. ~zer~heJldi' 
f». iktisall ve ttıt1mı ~)aTll~ müvazeneden de senede ıtakr.iben 51 kaSI mu?uru ~le ıki ~ n ..,e'_J 
aa~ birinti -aereeede elı~i~eüi ımil'Yeıı lira katlar taluıieat teminine ze gelmı1'1erdır. Eekı~e lik -ııetl:ıi 
18rüleıı yt>,ların 'avi.11 91'ojdt ya mütevakkıf bulunmaktadır. ve civarda yüzler~e .ıp ~ 
p'llmt~ır. :ft Millt .-ıer Üf: eensceye ayrılıp .ilk lııan 'Erzurum~r_ı ıplık :iJıa °.J 

'Bunlarıh mecmu ututthı~ önce b'rinci dereceli yolların .bakım ve dır _pamuklan ı~n en Y9o ~ 
'b'in lJcilôınetred'ir. lnıa ve. ı~ ln§a tişleri vilayetlerden alma~ .ve aatJJ sabası olaca'ktır. ~J 
masrafları da 175 'milyen t'lft iknıalleri kuvv.ei karibeye getirildık. --------- f'A 

1 min e(lilmekteaİT. ten ~onra diğer dereceli yoll&r ıalına- l'llUl#HI ilf' t.ellı ".JI 
~itlhci :mhtf vilayet ıyt>ltan ~krınu k fd,.. 

takriben n tiin 700 ktıt>m4rtl'e ohıf> ta v:yeıN milli şoseleriM geç-ide ııel- konuşmak 
masrafı aa. '100 ıttıilyon lira. umulm~- verifli halde bulundurulması için mü. ar,,, 1 
ta:arr. temadi tamirlerle meagul olacaklardır. 'Par' 

8 
(A A:) _ p. f, 

Milli roselerin in§uında: bu 1Yolhl· Birinci sınıf ~ilayet yollan peyder- • • 111 • • • : ö~'1 
rrn m~kUn mertebe 'fazla mi~Wti. pey ıslah ~ şoseye kalbedilecektir. reaının bilaırdıime g · 
vilayet merkezinden geçmesi rve mtlh\1! !ikinci sınıf :vill~t yollarmın otomobil .i .aününden itibareO 
Uf mıntnka'.lan 'hUkfımet ttt~ktiZine rgeçidine elverigli hale getiriloce~tir. memJe!:ıetlerle ıtelefco 
h'ağlaması dU,,Uniiltnekteatr. Vilayetler eon senelerde yol işlerine f.iıywtı azlalqKalctır· B' 

şosale'rte b::!raber. h-er tUrlU yoUar 4 milyon lira sarfedebilmişlerdiı:. Ay- .nyüitinih!n yalnız ~ 
!iiterintieki büyük k&ptuterhı e~1eYı:e 't"ıca 650 bin adet mükellef ame1e çıt.ln;ı· 
ya:p•mımas·na aa devaın el:iilecek'tir. !tınlmıştır. \7.ekalet tahsisatın 'S mil· tere, Hollanda, L

Mılli ~ose!er prQgramınm f5 senelik! yon lir.aya çıkmasını temin ed~k ted- lavıçre ile ~pılacak 
bir devre zarfmda talıikoktiku. ~if:a fbirler aramaktadır. lmiiteemir oJmnraca,kbt• 



l MEMLEKETTE 1 

Ceyhanda yeni 
hareketler 

Büyük köprünün 
ihalesi yapıhh 

Ceyhan <l lususi muhabirimiz -
elen) - Çukurovanın hakiki bir al 
tın damarı ve menbaı olan Ceyhan 
nehirine sırtını veren kasaba son yıl
lar icerisinde hakikaten ehemmiyetli 
bir i~ar faaliyetine şahit ve sahne 
oluyor· 

iki yıl önce şarbaylrğa atanan Sela 

f ilıir lJe Edebiyat: 

Münevver tipi 
.. • 

Mektep, Üniversite ve hayattaki buhranın ı 
gerçek sebebi bu tipi henüz tayin 

ede":edlğimizden g~llyor I 

Münevver adamın vasfı nedir? 
Bu vasfı ciddi olarak düşi.inmek 

mecburiyetindeyiz. Gerçi buna: 

Avrupa bize hergün standardize 
münevver tipleri yolluyor. 

zaman münevverine nazaran müm • 
kün olduğu kadar sentez hatasından 
kurtannağa çalışmış ve üniversel o • 
!urken de adiliğe dönmekten kurtul 
muştur. 

tll ._ Bu hal h .. 1 
ez, Biı ' oy ece devam ede. 

ahvali dÜ Ortaya atılmalıyız. Bu 
.
1 
u halin ~~ lnıeye çalıım:-.lıyız . . 

1 
e kabit 1uzelnıesi, ancak bir fCY 

Y1.an, ınus 0 ~r. Müslüman, hıriıti-

·ı · "d eder· taraftan bu teıkı atı ı are .J 
kcn, diğer taraftan, Adalar~akı l 
hıristiyanları da ele almak ı~c
miı, bunun için hakikaten çok. ~· 
sisekarane bir plan tertip e~~ştı 

hattin Sepici uzun zaman ihmal edil 
ınis bulunan Ceyhana yeni bir çehre 
ve.:nıeğe, umumi ihtiyaclardan çoğu 
nu sağlamak suretile bütün muhitin 
sevgisini kazanmağa muvaffak ol • 
muştur. 

Nasıl ki kendimize göre bir otomo 
bil dingili veyahut tekerleği icat et • 
nıeği ]üzumlu görmüyorsak münev 
ver tipi üzerinde fazla düşünmeğe 
de ihtiyaç yoktur. Tabiat ne yaparsa 
iyi yapar diyenler bulunur. 

Fakat bugün Avrupada münevver 
lik sentezin yanında tahlili üniversa 
lizm ve ihtisas tezatları içindedirler 
yani makineyi münevver kullanacak 
yerde makine münevveri kendisinin 
bir parçası gibi kullanmağa başlamış 
tır· Bu vaziyet ogüne üniversalizm 
bir nevi ansiklopedicilik, ihtisas1arı 
bir nevi ansiklopedicilik ihtisası işleri 
ise bir nevi dar göriiş ve sentez yapa 
mamak haline düşmüştür. 

ı " evı · k · ·ı ~ "'ltlık ' amı en elele verme-
d tılliı ol asıllarını tar::amile kay-

Bat ta Torlak Kemal olma~ ~zc-
.. · ) · d zek"ılerını se· 

Biitçesini yetmiş bin liraya çıka · 
ran belediye elektrik işini de kati su 
rette ele almıştır. Hazırlanan proje 
tasdik için vekalete gönderilmiştir. 
Bu projenin muhammen kesif bedeli 
otuz yedi bin küsur liradır. Yerli bir 
sirket tarafından teşebbüsüne çalışı -
lan fakat muvaffak olunamayan te· 
sisata belediyece, vekaletten istikraz 
ın iisaadesi alınır alınmaz başlanacak 
ve Ceyhan medeni ışığa da kavuş • 
muş olacaktır. 

Münevverliğin bir tuhafiye dük • 
kanı gibi ba ka yerden aldığını oldu 
ğu gibi vitrine koymaktan ibaret sa -
vrldığı yerde hakikaten böyle eyleri 
düı:ıünmek faydalı değildir. Fakat 
medeni kıymete yeni bir şey ila
ve etmeden fikri insandan insana 
nakletme işi nihayet bir sürü laf ka 
labalığma, mefhum bolluğuna rağ -
men şahsiyetsiz kalmağa mahkum 
sosyetelerde revaç bulur. 

en aiİrn ~n bu dinleri zihinlerin 
t'lJ dini 0~ ı .. Ccna.bıhal.:.m en dn;; 
~er·1 an ve y J • • ; 
J·ı ne Jl'ı '· ' • a nız ın~~myet u-
1 Ullah) Uesaıa bulunan (Dini Ha. 

re, murat erın en en 
cerek bunların saçlarını traf et-
~ ' ·ı (l Pey 
tirmif .. sırtlarına vaktı ~ .. •a b" ~ 
gamber) in giydiii gibı duz ıre: 

.. 1 k . d" • Ayaklarına, bı * * * l>eıni t~ kabul etmeli ... 
f;' ' ı. 

gom e gıy ırmıf·· G" 1. . •rt . c iZ ıı;c 
rer keçe terlık geçı mı;: .... Dünyada münevver buhranı var. 

b·· &.ka.t 
c Ut~ b~ ~~ııl birleJilecekti .. Ve 
ektı? ınlere nasıl iıyan cdile-

Sakız adasına göndermııtı. 
O tarihte Sakız adasında: Ana· 

' k .. ··k hır ma· 
dolu sahiline karşı uçu h. di) de· 

Ve bu buhran içinde biz kendimize 
göre bir münevver tipi aramakta hak 
lıyız. 

Oed 
ııll'l oı:n Sultan, bunun için de la
\'~!i, Ye ~eyleri telkin elmitli. E ~·
~Ull'lirıle~t ı.1ezhebe iman c • '!n 
b~·nca.ya k taınamiyle kuvvet bu
l uyiik b' adar, yabancılara karşı 
.erdi, "'•

1
r kctümiyet gösterecc!<-

ır •an h 11lıat etr ız, pek çok emniyet ve 

nastırda, (Turlatus Za 1 
,.. ) 

·ı c· 'dl" b" (Tariki c...ınya . nı en ırı ı ır . 
bulunmakta idi. Bu Giridlı papab:s, 

h b .. l.. haya.tını u 
emen hemen u un . f .. 1 

d b .. ··k hır sa V
münzevi köfe e uyu d·~· · · 

h . . d gecir ıgı ıcm ve ni ayet ıcın e ~ • 
h ık h ~ ~h."kumet tarafından 

a ve ntta u d"I . •. 
(A . ) 1 "dhal e ı mıs. '· zız er arasına ı • 

Münevver tipini yapacağı misyon 
la ölçmek bize en doğru ölçüyü ' 'e· 
rır. 

Münevverden ne isteriz? 

Mühim ihtiyacların ba mda gelen 
su meselesini bi~at vekalet ele al • 
mıştır. Projenin ikmal ve tetkikini 
müteakip işe ya devlet yahut beledi Münevverin belki yüz vazifesini 
ye tarafından başlanacaktır. sayabiliriz. Fakat onun tek vasfı 

Kasabada iki buz fabrikası mevcut dünya karşısında. dünya hadiseleri 
ise de halen yalnız biri çalı makta önünde (sentez) yapabilmektir. 

Bu münevver tipi ne bir züm:iidi.i 
anka. ne de bir peri kızıdır. 
• O, her şeyden önce insanlar için

de yaşayan bir insandır. Bu İnsandan 
bizim isteyeceğimiz üniversalizmin 
ve ihtisasın ifratlanndan kurtulmasr, 
yani hakikati görmemesi ve hakikate 
göre sentez yapabilmesidir. 

I ebi sevd~lderj dostlara yeni mez
er araa trerek, onları da mümin-

ın · h S a ıt al edeceklerdi. 

B f a z bir sabah alaca 
u ıa pap , .. .. d k' 

k 1 kt manstırm onul' e ı 
aranı a, h d 

tarasaya çıkarak, açık . ava a .. 5~~ 

d B f b k k lı d v d Zaten tarihin ilk güni.indenberi ır. u a ri anın u an ıgı su a 
~ıhhata muzir oluduğundan dondur münevver dağınık tabiat hadiseleri ö 
macılara mahsus boyalı buz imal et niinde sentezler yapmak ve hareket 
mekte ve halkın buz ihtiyacı Adana kaideleri koymak iddiasındadır. 

Hakikati görmek ve sentezi yapa 
bilmek, suni surette hayatını, reali -
teleri parçalamak ve parçalaya parça 
laya hayatı ve tabiati yok etmek iste 
yen (mücerret) liğin önüne geçmek 
le mümkün olabilir. 

t k?nra., M·· . , . 
eı ılat .. umınler arası::~a ... r 

l:>ah "ucuda getirilecekti. 

hah duaıına hazır!nı .•. en ~o~u 
sahile ilitmiş; hayret etmı!tı .. 
Çünkü gördüğü manzara, harıkı· dan temin olunmaktadır. Bunu yaşadığı devrin bi.itün tek • 

0la~ı..,~a k?nr.a .. Bu te!:..:Iata dahil 
<t:>ıni li ~tnılen silahlana-- '-'- ~; 
f ~at1 AJ~~ıfullah) ın sahibi olan 
1 tec:ekı 1 den gelecek emri bek-

'rd· n ı. 

iade bir ıeydi. ,. 
Denizin sahilin kumlariyle ö • 

pÜftüğü ~erden •. on ~ki ~i,iden 
mürekkep bir kafıle agır agır ken· 
di.sine doğru ilerliyordu. Ve bun 
lar ilk bakıfta lsa beygamber ile 
""~" lu:ııvlllr.tl~r:no hen%İyordu. 

Fakat bu da müşkülata yol açıyor. nik, ve fikir imkanlarma göre tahak 
Ya fabrikanın bozulması, yahut ve kuk ettirmek istemiştir. 
saitin arızaya uğraması yüziinden Jlk münevver birbirine benzeyen 
buz sıskmtısı çekildiğini hisseden be şeyleri tasnif ederek hi.ikumler veren 
lediye bir buz fabrikası inşası için te insandır. 

Mektepte, Üniversitede, hayatta 
gördüğümüz buhranın gerçek sebe· 
bi, münevver tipini tayin edemcmi~ 
oımamızdandır. 

~1.ılt ~ ~Zatı Ali) kimdi?.. Dede 
~;ra.fler unu sık sık s~lemekle 
kır ıarr: on~~ J<ım oldugunu hiç 
end· an soyl · · y ı f ısiıı" ememıştı... a mz 

ik)· ıi ol~n, vo (Zatı Ali) nin (hali-
tıf a et ~gunu tekrar etmekle 
t> tnııti. 

~·ı ede S 1 
L 1 it b·· u lanın kurdug""u bu tec-
ıı" ' Ut.. .,. 
lıc:ra k .. un Garbi Anadolunun 

~alı ve Aelerinden başlıyarak E!
~tlti!ar et n_talya havaliaine kadar 

1
1nda 

0 
1:'_11§ti. Ve az zaman zar

t~ RİıJi b" u~ bin mükemmel silah-
ı. ır ordu tetekkül eylemİf· 

Q~ kur 
na;z ve dessas adam, bir 

Sağlık 
ll Servisimiz 

•aııt u8\ı:n dok 
ttıA_ <>1> ~ toruaıuı Pazartesi güzılert 
ile ~lı ldal'e buc;:ukta.n ytrmlye ka ~ar r•· 
11,.. 'aat 14 t hanesinde, Cumarteaı günleri 
"a't eo 19 lltını 11lıaıııarı a kadar Lllell Tayyare 

tıı 11 ' Ok\JY\ı lklncı daire Uç numarada 
>ı. llde lta1ıu cuıarımızı yedi kupon aıuk8' 
~ ~I lek 1 eder, 

ctıı ilde dl 
~ alllııtzın § doktorlanmız dıı oıru-
t•11 ır, Dı§ 

0 
ernırıerlne bazır bulıınmak-

1'\;ııııı.kkap Olıtorumuz FahrE'tlln Ol§meo 
'1ıı~ Pıı.ıar:, 11UktıU caddesinde t 'J.7 oumao 
ti bı.ııtırı Sl gtlnlert aaat 14 Ue llO ara, 
tı~e l<ara~u~ ıtibl doktor NecaU Pak• 
letcı ttrada öy Mııhmudlye caddesi 1-2 
lat e <>kuy aaıı ve cuma gUnlert a}'tll eıuı~ 

11
" Uta~CUlarırnızın dl~lertne tıakacah· 
~Yııı tcdllvtlertnı yapacakları1ıT. 

cı~,ı tama 
~d l!:rıp a nda Be~ilıtao tr"mv11y cııııt 
~ ~ Ilı Partımanında ıtınnetc;I fJmf!I 

illı •U Ubtac <>kuyucuıanml%Tll c;ocuk 
.. nnet 

ıı~ "'tr~ edecektir. 
lııt <la atı2 A.kııaray Pertev Erzanuı yıı• 

ltıu 11Unıa 
~tt r,ı N1.ırı raı:ı11 etınnetc;I ve ıııbhııt 
floıı ~~ eııJ E:ııııız KURUN ı1oktt'runun 
~':ı tbu1ta.bıı~ltatyonıarı tıehE>rlnl yedi ku
>tıe Btraıu, da ve atıonelertmız• en eh• 
ltt l'lııı h C:OC:ııkıarmın ı11nneı Lmtll· 

11 
tr:.ıettrı Paca.ktır. 

t~ıı 1 ~d 
bı~ llte Olflr 

1
tTm11 doktor. t1i~ı,1 "' .tlll' 

ı~ et kup acaaı er1erkeo KURIJN'uo 
'ln11ll'. onunrtan veı1f tt'lnr ~~tıırmek 

Sadri Ertem şebbüslere girişmiştir. Tarih seyri icinde bu hi.ikümleriini 
Belediye yol faaliyetine bilhassa sihirbazlıktan, fikir "kuvvetine istinat --------------

ehr.mmiyet vermiştir. Ceyhanm müs ettirdi. Ve nihayet maddeyi tanıya - Tifo vakaları 
takbel inkişafında mühim bir amil rak. maddeyi işleyerek sentezlerini Saf papaz, dona kalmıştı. Bun 

da ilahi bir mucize olduğunu san· 
mıstr. 

Gelenlere kar,ı derin bir haç 
cıkardıktan sonra, boynunu bü· 
kerek onları beklemitti. Önde; 
Torlak Kemal olduğu halde, o on 
iki kitilik kafile, tıpkı bir tiyatro 
sahnesindeki aktörler gibi, tempo 
lu adımlarla, saf papaza tekarrüb 
etmişlerdi. 

olacağında şüphe olmayan büyük ortaya çıkardı. 
köprünün ihalesi yapılmıştır. Şehir Münevverin asırlardanberi büyük 
dahilinde yeni caddeler açılmakta, so Sentez yaparken hataya düşmek! 

Sıhhat müfettişleı i 
semt senıt dolaşaı ah 

teftişler yapacak 
kaklar genişletilmekte ve bu işe özlü bir derdi vardı: 
bir faaliyetle devam olunmaktadır. 

Bizim halk sözleri arasında •'Çok 
Çukuıooa .~ulanıa bilen çok yanılır., diye bir cümle ya-

• Bundan bir müddet evvel 1staııbul 

işleı i şar Bu, münevverin etrafını kapln · 
Adıma (Hususi) _ Adana niha- yan, evvelden edinilmiş fikirlerin, 

Torlak Kemal, tam papazın ö
nüne gelince; çok iyi bildiği fasih 
bir Rumca ile: 

vasıtacıızlığın çevirdiği müthiş kale 
yet yıllardanberi, beklediği emeline duvarlarının onu hakikati görmek • 
kavuştu. Seyhan. Ceyhan, Berdan ten, anlamaktan, tanımaktan ne ka 
ırmaklarının sulama projeleri yapılı- dar menetmiş olduğunu anlntır. 
yor. Yeni yapılan teşkilata göre kad Çok bilenin çok yanılması fikrin 
rosu tesbit edilen ve bugün yeni res maddede, sözün metod yerini aldığı 
sanılarla takviye edilen Seyhan su iş zamanların bir ifadesidir. 

halkını tehdit eden tifo snlgını beledi
ye ve sıhhat direktörJüğünifn aldığı 
şiddetli tedbirler sayesinde tamamen 
denecek derecede ortadan silinrneğe 

doğnı yüz tutmuştur. Bundan bır haf. 
tn kadar ewel günde 25-27 tifo vaka
sı kaydedilirken, bugün bu miktar 5 
kişiye düşmüştür. Bu güzel netice, gı. 
rişilen mücadelede tam \'C mükemmel 
bir yol tutulduğuna delil sayılmakta
dır. 

- Selam sana; ey Turlutus 
zahidi! ...... 

Demişti. Ve, büsbütün şatıran 
bu zahide karşı §U ıuretle sözüne 
devam etmi~ti: 

- Senin burada büyük bir ri· 
yahat ve itikaf ha;atı yaşadığın 
gibi, §U karşı sahilde de, cena~ı 
hakkın saf bir adamı, tıpkı. se?ın 
gibi temiz bir riyahat ve ınzıva 
hayatı geçiriyor. O da tıpkı se· 
nin gibi; cenabı hakkın yolunu şa 
şırmıt olan insanların islahına d_u~ 
ediyor .... Bu adam da senin gıbı 
bir (Veli) dir. Daima, büyük m~
cizelcr göstermektedir. Geceler~.ı 
.sükuneti içinde, dalgaların üz~=-~~ 
de, mehtapların ışıi?ı gibi J!eZd~ 1 

gi gezindiği görünmekte ır .. 
Nitekim, bu mucize işte ?i7i s~n~ 
göndermekle de rröstermıştır.. "ı 

kı d k
. k t,.,.)JI• c· 

~u av~ ıarımız ~ ı eçe d 
re ... Karaburundan bııraya ~ a~: 
denizin iizPrinde~ ,.;:,.ü~er~ . :'.!'~l
dii>;'llİZ hı-lcJc. tPrlikl0rı...,•7.trb'l 
tınd"'. en kü~ii1< bir ,.Jakf.~ 1 e 

.. ··1 ' . ,. l!lte bı:T.. o rrnrp memevt::ı•r.... · .... 
(v 

'

. . 1 . . . Seninle goru§e ,. ı )nane çısıyız. 
cec!iz .. 

Demisti. . h ~. 
d ed'"n rıva '"" Senelerce evam 

. 1 olan papaz. 
tan beym .su anmıs b 1 t · 

. ~ 'b" ka n c mıs 
bu sözlen oldu~\ ~1 1 k 1 
. .. .. hro ı-lacl\ aran ı · 

tı .. <:unkıı: saba .. .. t"" 
k 'lde srorınus u 

umdl\. n.,ları o ·~ ' .. · 
. h 1 "k lenizin uzerınde 

kı: ~ a al'""'· ' . kt~ 
d 'kl rirıe ınanma .. viirüviip .-d ı " .. ~ . 

k d t eddüt E?oslcrme~ .ş 
..... rre a ar er 

ti. 

leri (altıncı şube mühendisliği) dört Rönesans münevveri kendini orta 
avdanberi calısmağa başlamış ve -------------
~ühendisl;r bir kaç gün evvel Çuku 
rovadan dönerek nna kanalların etüd 
!erini yapmış ve projelerini de hazır 
lamıstır. 

S;yhan bölgesinde yapılacak işler 
şunlardır: 

Memleketten 
Resimler 

1- Seyhc n, Ceyhan, Berdan \'C "tr 
lçeldeki Göksu ırmakları ile ovaların 
sulanması. 

2 - Arasıra feyezan ederek hü -
yi.ik ziyanlar yapan ve gecen seneki 

'elaketi daha unutulmıyan Seyhan ve 
Ccyhanın istilasından Adana ve Çu 
kurovanın kurtarılması. 

j - Bir kaç yerde sıtma mcnbaı 
olan bataklıkların kurutulması. 

Bu sene, Berdan. Seyhı:ın ve Gi>k 
suyun etiidleri yapılmı tır. 

Ceyhan ırnrnğının f'ti.idleri gele -
cek yıl yapılacaktır. Sulamn i~i Sey 
han ırmağının suları ile nehrin iki 
tarafındaki ovayı sulamak için Ada 
nanın bir sn:ıt kndar şimalinde Dil -
herler sf"kisi mevkiinde baslayarak 
denize kadnr devam edecektir· 

Dilber!P.r sekisinde ırmak ovaya 
girmektedir. Oradan yukarı ırmak 
dağlar arnsmdan geldiği için munta 
zamdır. Irmağın taşıp bastığı yerler 
ova olduğu gibi sulanacak yerler de 
ovadır. 

Yapılacak kanallnrla ırmağın sağ 
trırafında ( 56 ı bin hektfü, sol tara ·ı' 
fındd ela 90 bin hektar ki yuwırlıık 
hesap bir bu uk milyon döni.im ara J 

zi 8ulanacaktır. 

Van knzalarından Başknlenin 1 lo
cap nahiyesindeki meşhur Hoşap ka 
l~sİ· Başkale yolunury gi.izergahında 
olan kalenin <>nünde bir otomobil yo 
hı olduğu gibi Hoşao suyu da icer. 
Civardn yaşayan halk ziraatle meş -
~ııl olur. Kale tarihi bir kıymeti haiz 
dir. 

Tifo vukuatının azalmasında b<'lcdiye 
ve sıhhat direktörlüğünün büyük hız
meUeri olduğu muhakkak olmakla be
raber halkın da temizlik hususunda 
çalıştığı şüphesizdir. 

Yapılan istatistiklere göre: lstan. 
bulda tifo vukuatının seneden seneye 
azalmakta değil artmakta olduğu go
rülmüştlir. Hastalık daha ziyade yaz 
mevsimine doğru geldiği cihetle tifoya 
karşı açılmış olan mücadelede de\'am 

tmcnin pek faydalı olacağında bütün 
alakadarlar ittifak ctrncktedir. Esasen 

halk da hastalığın zanırını tamı:P'l"ll 

kavramış olduğundan mücadelede dC'. 
\'nm edildiği lnkdirde herhangi bır 

mü~külat cıkncağı mevzuubahs olmn
yaraktır. Son defa a~ı istasyonlarına 
müracaat edip birinci \ 'C ikinci aşıyı 
yaptıranların yekunu 10427 yi bulmuş
tur. 

'I'ifo vukuatı tanıamen ortadan kalk. 
tığı anlaşıldıktan sonra da sıhhat miı
fettişleri semt semt dolaşarak son bır 
teftiş daha yapacaklardır. 

Yeni eserler 

Çıplak Bilgiler 
Seyyah lzmirli Emin Süleyman Pi. 

rinçeinin çıkardığı bu kitap Hiirriyct. 
Devlette hemşcrilik terbiyesi idclojisı. 
pmpaganda, Rctorika • hitabet ve hi
tabet tenkitleri, umumi filoloji me\ zu. 
Janna temas etmektedir. Ta,·siyc cdc
rıı. 
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Hakiki bir roman 
sahnesi Re r -G Ü.rı Bir~ llifUiye 

Bir ana kızını 
sattı ! 

F ransada bir şehirde roman vak'· 
alarmı andıran bir hadise olmuştur: 

Hakikaten, bu vak'anm kahra· 
manları Viktor Hugo'nun "sefiller" 
eserindeki kahramanle)rı andırmak· 
tadır: 

''Sefiller' deki ihtiyar cadaloz ka· 
dm burada 60 yaşında Yarner is· 
minde bir kadındır. Kendisi dilenci· 
likle geçinmektedir· 14 yaşında bir I 
kızı vardır. Bu kız, anası. 29 - 30 ı 
yaşlarında bir genç olan Leon ismin 
de bir arkadaşlariyle beraber daima 
yersiz yurdsuz yaşamakta, köprü 
altlarında, kaldırımlarda yatıp kalk· 
maktadır. 

Varner ananın tanıd!kları arasın· 
da Vinterstein isminde bir kadın var 
dır. Bu kadın paçavracılık etmekte· 
dir. Onun da 20 ve 22 yaşlarında i· 
ki oğlu ile 1 7 yaşında bir kızı var
dır. 

Birgün Varner komşusu Vinters· 
tein'e misafir gidiyor ve halinden, 
geçinmenin güçlüğünden şikayet e· 
derek diyor ki: 

- Ge~inme güçleşiti... Paçavra· 
lar eskisi gibi para etmiyor. Ben de 
ihtiyarladım. Kafi miktarda çalışa· 
mıyorum. Bana yardım edecek birisi 
lazım. Kızını bana satar mısın?. 

Bu ani teklif karşısında Yarner 
ana, pek şaşırmayor ve pazarlığa 
gırışıyor: 

- Ne verirsin? 
- Vallahi vaziyetimi biliyorsun .. 

Hele bu zamanda ... 
- Neyse canım, sen bir şey tek· 

lif et .. 

- On frank (60 - 70 kuruş) 
veririm. Biraz çamaşır, dört de ek· 
mc~ .. Oldu mu; 

-Oldu. 
- Ver bakalır.1 .. 
- Sen de par~ıyı ver .. 
Bu suretle kız satılmış. anası da 

on fr:mk ile çamaşırları ve ekmeği 
oln ıştır. 

Vinsterstein kızı elinden tutup 
göti.ir.l.i:-\r:en kız ne memnundur, ne 
müteessir: Hayatında değişen bir 
§f'V yoktur: Dilenci kızı olmaktan 
çıkmış, paçavracı kızı olmuştu ... 

Paravracı. üç çocuğu ile, küçük 
bir adadı\ yatıp kalkmaktadır. Şim· 
di cocukları dört olmuştur. Odada 
beş kişiye mukabil üç yatak var: Bi· 
rinde anneleri kızı ile beraber yatı
yor. Birinde küçük oğlu Leon, birin· 
de de büyük oğlu Henri 1 

Yeni gelen kız nerede yatacak? 
Bunu düşünüyorlar ve anneleri 

karar veriyor: 

- Leon'la beraber yatsınlar ... 
Leon, annesinin bu "hediyesini'' 

memnuniyetle knbul ediyor .. Zavallı 
kız da boynunu büküp yatağa gı
rıyor. 

Bir iki gün sonra, Leon, dilenci 
kadına: 

- Haberiniz var mı? Diyor, km· 
mz benim karım oldu... . 

Varner ana: 

-Çok iyi. Çok iyi. Diyor.•. 

Aradan bir sene geçiyor. Geçen 
temmuz ayının on dördüncü günü, 
o sehirden gı=:cen bisikletçileri gör
mt"k için sokağa çıkan genç kız, bir 
daha görünmeyor 

Bunun iizP.rine V:unar ana polise 
müracaat ediyor. Fakat, kızı Vin -
t~rstein ·ı~re sattığını söyliyemiyece· 
ğini bildiği i '" in: 

- Knım onlarda hizmetci olarak 
ya::ı~yordu, diyur fakat. paçavracı 
1-.,.d•n, üzerine bi. mesuliyet p.-elme· 
sinden korkar k, hakikati olduğu gi· 
bi anlatıyor. 

Bu suretle de, on franga bir kız 
cntma hadisesi meydana cıkıyor ve 
bu alış \'erişi yapan iki kadın tevkif 
olunuyorlar. 

Simdi Leon da ortadan kaybolmuş 
tur. Polis iki ~enci aramağa devam 
ederken iki ıuçlu da hapishanede yat 
maktadır. 

İmparatoriçe Jozefin - Kızlık is
miyle Y eyctte (Y eyet) çocuklu~unu 
Martinik adasmdc:. ge'" irmiştir. T ahsi 
!ini F ransadaki bir manastırda bitir 
dikten sonra tekrar ailesinin yanma 
dönmüştür. 

Bir müddet sonra Paristeki hala· 
smdan mektup alıyor. 

Bu mektup fvet'i Vikont Beauhar 
nais (Boame) ile izdivaca talip olu 
yordu. 

Y eyet bu talepten son derece 
memnun olmuştu. Bir iki gün son· 
ra da babasiyle beraber, F ransaya 
doğru yola çıkmışlardı. 

Vikont Aleksandr Buarne, Yeye· 
ti gördüğü zaman, birdenbire bir ha· 
yal sukutuna uğradı: Bu, kısa boy· 
hı, ufak tefek, çelimsiz, bir kızca· 
ğızdı. Vikont yüzüne baktığı zaman 
gözlerini derhal önüne indirip du· 
daklarını JSJran bir toy cocukla mı 
evlenecekti? 

Hava kıstı. Araba ile Parise gidi· 
yorlardı. Uzun yolculukta Alek· 
sandrın onu eğlendirmek ic:in söyle· 
diği sözlere J o7efin hep: "Evet" ve· 
ya "hayır" la cevap veriyordu. Ba
zan araba yokuşlu bir yere geliyor, 
o zaman arabacı: 

"Beyfendi ile Hanımefendi bir 
müddet yaya yüri.imek mecburiye
tinde kalacaklar" diyordu. 

Bunun üzerine, hala ve beybaba 
önden. Vikontla nişanlısı arkadan 
arabadan iniyorlar, yavaş yavaş yo· 
kuşu tırmanıyorlardı. Araba, yanla· 
rından geçip, boş olduğu için kolay· 
lıkla. yokuşun başına gidiyor, onla· 
rı oradan tekrar alıyordu. 

Bu müddet zarfında. Jozefin, A· 
leksandr'ın yanında. ufacık ayakla· 
rını ~ık sık atarak, başı önünde, ses· 
siz sessiz yuruyor. Aleksandr ona 
yan gözle bakıyordu. 

Arabaya bindikleri zaman karşı 
karşıya oturuyorlar. Aleksandr'm 
dizleri J ozefin' in dizlerine değin re, 
genç kız ga:ip bir raşe ile titriyerek, 
ayaklarını toplayor ve köşeye büzii· 
lüyordu. 

Aleksandr, Jozefin 'in pek hoşu· 
na gitmişti. Güzel, yakışıklı bir deli· 
kanlı idi· .. Üzerinde sırmalı elbiseler, 
ayaklarında çizmeler vardı .. Sevilme 
yecek bir insan değildi ki! Rennes 
(Ren)' de bir gün kaldılar. 

Vikont. senede kırk bin lira gelir 
sahibi olmasına nığmen, para harca
maktan çekinen bir adamdı. yattık· 
h.rı otel karanlık bir yerdi, yataklar 
ıslaktı. 

Akşam olunca, hala ile kardeşi el· 
lcrine mumlarını alarak. odalarına 
çekildiler. iki nişnnlı yalnız kalmış · 
lardı. 

Bir iki saniye heyecanlı bir siikut· 
la sonra. erkek, nezaket icabı.ktWatr 
la gectikten sonra, erkek, nezaket ica 
hı, nişanlısına rahatlık temenni ede
rek, çekilmek üzere idi: 

Gen; kız kızarmıştı ... 
Onun bu hali, Aleksundr'ın ho · 

şuna gitti. Birdenbire durdu. Nişan· 
lısmı kucakladı. Gökıü üzerinde, 

kollarınm arasında sıktı ... 
Y eyet, kendinden geçmiş bir hal· 

de, ateşler içinde yanıyordu. kendisi 
ni kucaklayan eli tuttu ve dudakla; 
rını i.izerine değdirdi ... 

O zaman Aleksandr. Y eyet başı· 
nı kolunun i.izerine yasladı, dudakla· 
rından uzun uzun öptü . . 

Y eyet, serhoş gibi. sessizce uzak· 
laşırken Aleksandr düşüni.iyordu: 

- Giizel öpüşiiyor ... Fena değil.. 

ltk günlerde Yeyet'in Pariste ca· 
nı sıkıldı. Yağmurlu günler .. Kasvetli 
akşamlar .. . Sessiz bir hayat .... 

Halbuki Paris, İvet'in yaşndığı o-
• Rdalard:ıkiler için. ışık içinde yüzen, 
bir saray şehri idL 

Fakat, gelin geldiği evde _gördiiğl.i 
itibar ve sevgi, biraz sonra ona bü· 
tün kederini unutturdu. Kaynatas. 
ona kızı ~ibi muamele ediyor. Ev
de hizmetsiler kendisine ''Hanıme -
fendi" diyorlardı. 

Nihayet birgiin, on altı yasındaki 
bu kızı on sekiz yaşındaki delikanlı
nın koluna, zevcesi olarak verdiler. 
Birkaç giin sonra babası Paristen 
ayrılırken lvet heyecan içinde ağla· 
yor, niçin ağladığını kendisi de bil· 
miyordu. 

Sevinçtı=:n mi ağlıyordu. baba -
smdan ayrıldığı için mi, babasının 
şimdi gitmekte olduğu memleketten 
uzak kaldığı için rni ağlayordu? 

Bilmivordu ... Fakat, ağlayorc:!u ... 
lvet birgün saraya gitmek hülya· 

sını kuruyordu. Fakat. kocesı onu. 
saraya götürecek yerde. Paristen 
daha uzağa. ihtiyar akrabalarının 
bulunduğu bir köşke S?citürmüştii . Yi 
ne kasvetli günler .. Yine sessiz bir 
hayat ... 

Bazan kaynanası, onu arabayla 
Champs - Elysees (Ş:mzelizc)' ye 
gezmeye götürdü. Y cyet bir dolaşıp 
geldiği zaman. kocasını hnzırlanir · 
ken bulurdu. Sokağa beraber gitmi· 
ycccklerdi. Kocası ona bir kitap hı -
rakır: 

- Al oku. der ve giderdi. 
Y eyet kitabı okumaz, can sıkıntı -

sından senerdi ve kanepenin üzerıne 
kapanıp uyuya kalırdı . . 

Alcksandr geldiği zaman, onu yi.i· 
z\ikuyun kapanmış uyur bulurdu .. 
Bu rahatsız vaziyette uyumasına 

üziiHir: 
Yeyı=:t haydi kalk, diye yavaş )'C\ -

vaş uyand,,. ....... beraber gider yatak 
larma yatarlardı. 

Kocası dışarıda gezen he::- evli ka· 
dm gibi lvet'in de üstiine kıskanç • 
lık ~eldi. Kocasının her hareketinden 
şiiphcleniyor, her soka~a sıktığı za· 
man endişeye düşüyordu. 

Karısının bu kıskançlığı ilk zaman 
Aleksandr'm haşuna gitti. Çiinkü, 
Yeyet'in o kadar masum bir hali var
dı ki! Fakat, biraz sonra karısının 
kıskançlıkla yaptığı hareketlere kız· 
mağa başladı : 

Y eyet kocasının ceblerin i karıştı
rıyor, üzerinde bir yabancı koku his· 
aedince hüniÜr hüngür ağlıyordu.· . 

• 
ı 

Vikont. nihayet birgün, alaya git· 
ti. Uzakta iken kansına daha fazla 
sevgi gösteriyor, ona sık sık mektup 
ve hediyeler gönderiyordu. 

Karısının gebe olduğunu haber 
alınca: sevinmişti. Geldiği zaman kü 
ciik (Öjen) Eugcne'i buldu. Oğlunu 
i.stikbalin bu prens Ôjen'ini seviyor 
mu idi? Belki seviyordu. Fakat ona 
karşı güliimsemey~. baba şefkati 
göstermeye kendisini mecbur görü· 
yordu. 

Aleksandr, orduya gitmek üzere, 
karısından tekrar ayrılırken, şimdi 
onu daha fazla sevdiğini hissetmiş· 
ti. Bu sefer Aleksadr, karısının 
memleketi olan .Martinik adalarında 
İngilizlere knrşı c:arpışmağa gitmişti · 
llk zamanlar oradan karnıuıa lıc:dl 
yelPr göndermi~. onun sevdiği bu 
yerleri uzun uzun anlatan mektup -

lar vaz.mıştı. 
Fakat sonra hediyeler ve mektup· 

lar pek seyrek l eşmişti. Ara sıra ge -
len mektuplarda da orasını beğenme 
rliğid,,n. insanlarının ve havasının 
fona olduğundan bahsediyordu. 

Bu değişiklik neden ileri gelmiş· 
ti? 

Buııu, herkesten evvel Yeyet'in 
babası C\nlamış ve damadı ile kavga 
bile etmişti: 

Alcksandr'ın metresi vardı. 
De Longpre iı;mindeki bu kadın, 

daima Vikontle beraber bulunu • 
yor, ~evcıhatbnnda onunla beraber 
giclivordu. 

Karısı ikinci bir rocuğa gebe idi -. 
F aknt Ale1•s::mdr c.nu tamamiyle n
nutmuş, tamami;>-le De Longpre ile 
me~~ul olme~a başlamıştı . 

De Longpre onı'l kansının aley· 
hinde hulunuvor. bö.ıle ı;anlı bir a· 
damın bir martinin adalı kızla evlen· 
•"esine herkesin şaştığını söyleyor
du. 

Damadının. bir metresle yaşadr 
ğmı iiğrer11·n Yeyet'in babast, onun· 
h kavga etmiş, Aleksandr da buna 
kTzamk. babasına dehşetli bir mek· 
tun ynzmıştı: 

Bu mektubunda karısının evden 
çıkarılmaaını, bir manastıra gönde • 
rilmesini. rocukların da bir dariila· 
r ezeye verilmPsini emrediyordu. ( E· 
sasen son doğ:m kızm: Hortense 
( Ort<.11~) ın kendisinden olmadığını 
sö r]jyordu \. 

Bu haber Yeyet'c bildirilince, za· 
valh kC\dıncağızm üzerine fenalıklar 
geldi, diişi.ip bayıldı. Kaynanası ve 
halası telaşa düşmüşler. hemen Alek 
sandr'a mektup y<!zmışlardı. lhti • 
var adam oğlunu pavlayor, hala da 
;icalarda bulunuyordu. 

Fakat, bu mektuplar Vikontu kız· 
dırmaktan başka bir şeye yaramadı: 

Aleksandr, emrinin hala yerine ge 
tirilmedigine hayret ediyor ve söy • 
lediklerinin derhal yapdmasını ikin· 
ci bir defa "emrediyordu": 

-Bu ~--:ı.dm evden gitmedikten 
sonra ben Parise gelmem! 

Yeyet'i zorla manastıra gönder • 
diler. 

1 _./ 
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Hindistan lhtlllll k•fl 
mal oluyor? 

H. d' · ı· d Fakir Jııi' ın ıstanm şıma ın e ., ·,fi 
nin lngilizlere kar§I çıkardı~. 1 otıli 
bastırmak için lngilizler herg~ll #. 
hin lira harcamaktadırlar. Bu 1~ 
sbnbahara kadar lngilizlere ya ,ıcı' 
masraf beş milyon lirayı • bulacııt 
Şimdiye kadar f ngilizlerden ot 'f ı: 
san ölmüş 70 kişi yaralanmı'tı~ 
yareler on köyü tamamile ya~ ·Jir 
dır. isyancıların zayiatı 7 50 k•l

1rt 
Balkan kupası maçl• ~ 

Bu sene Balkan kupası maçları j 
Rot1le manyada yapılacaktır. 

1 
lı" 

Biikr"~teki Onef futbol saha51f,r 
zırlamağa başlamışlardır. Maç 
1 O teşrinievvelde olacakur. 

Parts sergfs'nde •'"" 
macıhk pavyon~. ,ti 

Paris sergisinde açılan ( fıliJ11 ~ 
yında) sinemaya ait büt\in in~~ıl~ 
teşhir edilmektedir. BurEtda, ; 0 fi 
!imlerin kulis arkaları, foto~ 1' 
sanatı, seslerin filme nasıl 8 

1~t 
l l k k •V" ili 

velhası sinemacı ı te ·r ıgın~ 131 
tün teferruat gösterilmektedir. ı,ıı 
dan mada ayni paviyon içinde. 

111 
tün dünyadaki filim ve siner.•8 ~ 
nekkitlerinin yazılarını nasıl Y ~ 
hm ve sinema mecmwv:ıhğın~. 
de ziyaretçilere fikü verilmel.;t 

Kopernlk hangi 
mlllettendlr?. 

Paris sergisinde hem P.!J11~ 
hem de. Lehliler, meşhur .A:;~~f ~ 
Kopeıniğin büstür.ü ker.dı n 11 ~ 
rinden meşhur bir şahsiyet 0 

teşhiı etmektedirler. Btt me~el.~ıı/ 
milletin gazeteleri aıasında mll·.d 
şa da edilmektedir. Lehlile~ ~~~pv,4 
gin T orn da diinyaya geldıgı~1 ~ 
anasının Vatserlod isminde bır ~ 
kadını olduğunu söylüyorlar. ·~ (J ~Ul) 
ga:.tetelt:ıl l.Juııuu .Jvg. u vlu•.:ıJ. l ııe.i 
perniğin Alman olduğunu iddı' ~l' 
mektedirler. J ~i 
Bir doiiumda dört kard cak 

Londradan bildiriliyor: ~fi' lıı, 
Ruffelk kontluğu dahilinde ~ ~ 

Braudon kasabası ahalisinden o'J eı 
Lingvord akşam dört erkek ç e ~ 
dünyaya getirmişti~. Çocuklar " ı. , 
neleri sıhhattedir. ~ 111. 

• . }lif' ~ 
Genç kadın orada kendisı~~ ~ taı· 

satılmış bir mahkum gibi gör0 Y
0 l li. 

Ftıkat, birgün, pencereden, ~'~ ~k 
parkt~ g.ezi~en .. ~~dıı:~ar~ bak~~.. ~tı 
si neş ehydı, gulup soylıyorla tik 

Oüşiindü : . le 1, 
- Bunlann hepsi kocaları1 le~o ~lti 

sut olan insanhır mı? Hayır.. ~~ l~lll 
ele kocalarıııdan boşanmış ka ~~ 
da var ... O halde... 1'; "e. 

O halde, gam kasavet çe &~ıı 
doğru değildi· . ·ıP' ~eı 

Y eyet bir v<ından. sakin ve ~ bİf 
- kt:•· raptan uzak bir hayat yaşar .. :;-.nf .. ıı~ .. r_. 

yandan da avukatlarla gor ·ııi' 
kocasından aynln:anın çarelttl 

rayordu. leYhİ~ ~ 
iki sene sonra, kocası a ~ 'tia 

açtığı davayı kazanmış olarak• , lill 
nastırdan c;ıkıyordu. ,flf 'I~. 

Yeyet Jozefin şimdi biraı: uıt.' keıh 
lamış, solmuş, sararmış, faka ·ı,,ıif"' .. / " 
rine daha cazip bir güzellik gtb'lit(,ı' , lll, 
G .. 1 . . .. k b k ını l 'JıJ. tı-. oz erını suz~re a mas of'>·_ c 

du. eskisi gibi kızarıp bozarJJl?' ol./ ~ 
Bazan duraklayarak konuştu~~· \t't 
yordu, fakat bunu mahsus, k31' j~o il)~ 
dakini daha fazla teşhir etrııe ~~ 
yapıyordu. rJıl ~ 

Y eyet, bu suretle, birgün ol,,{I"( d ır ltıJ 
yon,u teshir edecek bir ka ın ·~ ~k 
tu. 81i 1 lıtı 

Fakat gözlerinde saray haY
1 

.,I_. .ı ~ 
J~ ı '" l{ı.ıe 

Parise gelen bu Martinik a~ h'j* tıı 
saray debdebesi arasınd~kı Ji= ~ 
ömriiniin sonuna kadar gıtfl'l ·ıe l lıaı 

t 796 da, general Bonapart \ 011"' ltııı 
lenen Jezefin, 1804 de impar'/ ~ı 
oldu. Fakat, ondan beş sene 
Bonapart da Yeyet'i boşayord"/, ~~ 

Y t"et Jozefin, bu ikinciL~t~ ılı, 
sından sonra ufak bir kasaoc>O"' ~ ~ 
mağa başladı ve orada, sene 
•onra birgün, yine Parise ilk 
o kasvetli günlerdeki gibi, 
içinde öldü .... 
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o 
I e 

293 kadının O.şıkı 

Katil Landru 
Grac Mur sesini mi 

Polis tarafından nasıl tevkif edilerek nasıl 
idam olunmuştu? 

kavbediy9r? 
tıı~rac MUr b'' 
"'lil rn ' U-

1: deki Ilı e~ıeketıer _ 

kitıer~:ıki mü.nek. 
llı.ızın zamanı -

en h ı· taııoııu d' a ıs sop -
ettikler· ı~e tavsif 
tıi kay~ bıUür sesi. 
lıkesı tınek teh -
ll Ode ın· 

UYor1 1 bulu • 

.\rti~t .. 
Yatı11ltı • dunya ha.. 
na karı fırtınaları -
tak, ist~tnaktan u 
fikrııe ~hat etmek 
llıt ota nlerini Yal 
~or, erı ~ geçiri _ 

:~ta b11111~~k beya. 
1.Yor. . .... ,,ayı red 

notıar a~ıı küçük 
konturat ada sırada 
den bo ınıtı Yeni -
di ıtıldu~ 

l'iyor. 8lınu bil 

nun11n 
oıııuı la beraber ,;;;;;.;;o;;;;;;:;;;;;;;;;;;; 
dar samim. 

G ra r. ll!ıı r 
İkinci filmini pek biiyilk güçlüklerle 

çevre bildi. 
• 1 • ketum 

1 ~:kadaşları. kendisi ka.
1
\ 

~· ortada d~&ıldir. Bunların söyledik- . c;alışmaktan 
toı-onerek kı Vakaları teyid eder gibi Bununla b:?raber yıne . 
iatnası111 • tneydana çıkacak dramın geri kalmtvor. veni konturatıa:tt. ımB~ 

ç · · ·. ta gı ı ır 
•. ~ıı dra .... 

1Zllıe~~ kafi geliyor: t"'diyordu. Nihayet Holn u r • 
"ııı.. •••In bı . ~: 'dd ll b" sogwuk aldı. \ e bunun 
l.ı." do~ • rıncı perdesi 1922 sene- ı:;urı şı e ı ır 

~re hen·~ev.yorkta geçiyor. Grac (Smm: 10 uncu sayı/ada) 
'1 · Oııerad~ı Yır~i yaşm~a. bir çocuk. ---------=---~-=--=-
~a. bir Santoz olmak ıçın çılgınca- ~· 
etj ı bu.ııı7zu gösteriyordu. Fakat ba· HeraÜn bir 
~te~ §a razı olmadığından evi terk. O 
)' h gitt~ ve.şöhret arkasından koş- yıldız 
~%1ıı gö~ ~ıçbir taraftan mali bir •~-==-"" 
~~ d. mıyordu. Bu sebeple pek - • 
"ııbegi qtıı }'eten hocalara ba,ş ,·urdu 

~İıı ın: bu. hocalar bu kadar güzel 
~e ~~~~etlerini kavrayabilecek 
Ca 1 lıtahih gıı:erdi. Daha iptida bu 
h k bir h edılmesi mümkün olmaya-
1~ b'r hale ŞtQktular ve böylece müt. 

t .... baha r:ta irtikap etmis oldular. 
~I Vıkten dnası onu bu yolda ilerlemeye 
a"~ e.... · d ~k feJ. ı:ıerı urmayarak neticede 

1
}te31e .. a_keti hazırlamış bulundular. 
'"'lls l" ge ılk g· d' ~. ,, ı 1, ~ • ır ıgı zamanlar bu fena 
1.1ıı:ıı~ aeçırd·~. 
"oı Zlikı 1~ altı aylık ıztırap ve 
li. u .. Yarırn e~le odedi. Operada birinci 
~kJUrj he a . kendisine teklif edilmiş'\ 
de ti. li'a/etınin önünde şarkı söyliye-

llbı· at hanr . . k" • 1 . b' tl\ .re in .,.eresınm ırış erı ır. 

~~ı~·orcı meye tutulmuş gibi idi. Sesi 

~ti~ bii~İc 'l'a~ii bir ~ey yapamadı. 
le ~ı haıcı mutehassıslara müracaat 
ır~1rıe Ce e bunlardan hiçbirisi şüayı 
beltı. ladesia~ret edemedi. Yalnız flesi

~e~ ~av~~ ~Upheli göstermekle bera-
·' qOs ~kız d'·nı kabul ettiler. Zavallı 
1~1 lo tu bulu~rt ~y, yanında yalııız bir 

ı... ~nada dugu halde küçük Sen • 
,of "illi~ t· sınaa .. . k . ı llıı e ıne . rnunzevı yaşama mcc 
1 nıı.~lı:tarı.rnaıırd.i. Söz söylemek hatln 

~kilde bı· bıle yasak edildi. Yalnız 
j~e .. ~ ih l'top k' ~ h 

• )a~ ti.Yacı agıt bulunuyor \'C er 
liu l'or, e .01an şeyleri bunun iizcrme 
liJt dôli a tnırlerini böylece veriyordu. 

'~.. Yhk hay t .. . .. ·ts· l'or .. at-et , a umıl ve umı ız-

ka~lı, li"er \: cc~aretsizlik içinde geçi· 
)aı· ltrıuş . e kadar sonunda sesine 

11li h 1Se de b 'ı"a lçbir u feci yaşayışın ha. 
l\ bıınu b' zarnan kaybetmedi. Ara 

"''ftlıtıı:tan ızzat kendisi anlatıp durur. 
tQil. a~İYet so~ra :rnuvaffakiycttcn mu-
~ı~ e gıd· 

llııı~. ler, 0Pe 1Yordu. Artık komedi 
f:Qı~ Ot, hatt rnıar, konserler onsuz ol
l'~ 0tdu. tin radyo bile ona müracaat 
ıtt111 bır asker muvaffakiyetten sonra 

~~1~0.ı, ıı;kd~e faaliyetle calışmaya 
hul'ii rı boı bo rlerle beraber topladığı 
do~tı~ 6atır 1 sarfediyordu. İçlerinde 
), ı.qt <>ıler b l . • 
"l il ı onu u unan bazı samımı 
h... ·· e.rı · n bu k d 

Landnı deyince, evvela duracak 
ve sonra kendinize soracaksınız: 
Bu adam Landru'ya dair yeni ne 
söyliyebilir? Landru hakkında 
söylenenler söylendi. Yazılanlar 
yazıldı ... Şu halde? 

Halbuki ben size Landru hak-, 
kında fimdiye kadar i,itmediğini1 
birçok feyler anlatabilirim. 

Mesela, onun nasıl tevkif edil
diğini söy liyebilirim. 

Landrunun tevkifine biribiri ar
dınca gelen tesadüfler sebep o!· 
mu§ tur. 

Landru kiyotinle idam edildik
ten sonra, onun yaktığı söylenen 
kadınlara dair bir kelime bile ya· 
zıfmamıştır. Bu kadmll'.rdan ma· 
lum olan'arr herkes biJjyor. F~kat 
ortada bir si;rü kadın var. Diğer
leri ne oldu? 

EvveJa şunu anlatayım ki, ben 
Landruyu kendinden ancak bir
kaç adım ötede oturmak fartiyle, 
~~~-akemesi esnasında her gün 
goruyordum. Landruya, "Mavi sa· 
kal,. deniyordu. Fakat bu adamırı 
sakalı ne mavi, ne Je ıiyahtı. Kır
mızı, koyu kırmızı bir ıakalı var
dı. 

O kadar zayıf bir adamdı ki· 
vüziine baksanız AcTrdmız. Adet~ 
bir kemik çuvalı idi. 

Ben ~ayet tecrübeli bir gazete 
muharriri olmakla beraber Lan
dru ar~da bir heni de kurtaracak 
bir hal takınırdı. 

Muhakeme esnasında, gözleri
nin önüne bir perde gibi, adeta 
bir film ·tabakası gelirdi. Bu pe~
denin gelip geçtiğini görürdüm 
Bu tamamen gayri beteri bir aey
di. Bununla beraber, hu f evkaltn· 
biiye görünlişlü adam, 293 kadı
nın i!ığı idi. 

Versayda muhakemesi hatladı· 
ğı zaman polis 283 kadının izini 
bulabildi. Bulamadıkları kadınlnr 
1 O tane idi. Onları da Landru öl
dürmüştü. 

Landru, küçük bir not defteri 
tutuyordu. Temas ettiği kadınla . 
rın isimlerini ve adreslerini bu 
not defterine yazardı. 

1şte onu kiyotine sevkeden bu 
küçük, fersude siyah kaplı defter
di. Polisin, üzerinde çalıttığı ye
gane delil buydu. Batka bir İpucu 
yoktu. 

Landrunun aleyhine olan ye
gane adli delil, onun tanıdığı yüz
lerce kadınlardan on tanesinin or
ll\da bulunmamasıydı. Bundan baş 
ka evinde, sevgililerine dftir ba· 
zı eşya parçaları ele geçmişti. 

Lakin gazeteler. da ima onun a
leyhine yazıyorlardı. Hele bir de· 
fa, bir Fransı~ gazete muhabiri, 
Landrunuo evinin bahçesinde bir 
i~san kafatası bulmuttu. Fakat 
bilahare bunun, bir lrp talebesi 
taraf mdan oraya bırakılmış oldu
ğu anlaşıldı. 

Mahkemeye getiı-ilen esya ara
sında bir kiiçük soba görülüyordu. 
Landrunun, sevdiği kadın:arı bu 
sobanın içinde yaktığı söyleniyo!'· 
du. 

Landrunun avukatı, insan vÜ· 
cutlarının bu uf acık sobada yana
mıyacağınr iddia etti. Avukat, Lan 
dru için elinden p,elen müdafaayı 
yaptı. Nitekim, Landru, idama 
ır.ahkum olduktan sonra, avukatı· 
na tesekkür etmıştir. 

:~rl .. sı ic;:in ~ ar fazla çalışması. 
~l "'<ıll. ?tıen tchhkeli görüyor, onu 
llııı ~"sye ~~:rnek istiyor, biraz istira-1 
~ı-.. lı ltorı. 1Yorlardı. :F'akat dostları-

He; sabah, mahkeme açılma· 
dan evvel. ben, Landrunun avuka-

. . k- tı Moro Zaffari ile kiiçük bir go-
ld _, yetırtırme O d b'l .. 

-~, k "Usuna 4 · • 
~ ıthkah , ve bu la\'sıycsınc 

cıh~ lıı:ıcıa.rı. .. alarıa cevap veriyordu. 
,._-«ıet· Uç s 
"· l~ 1llin lletj en: e~·ve 1 bu ça!ışma 
~ ~ lııci fit c:sı hıssedilmeye başla. 

~hild~inı pek büyük güçlükler-

Holivut yeni yı r7ıar .
1 

· idi rüsme yapardım. a am 1 e, mu 
d ha ı erı g d w .. l d' te hergün bir parça 3 d w·ı diinya ekkilini anlama ıgını soy er ı ... 

yor .. Yalnız Amerikada ~:~ları ile Lanclm, kendine ne kadar tazyik 
nın dört bir taraf~ndan h:~kın daima vapılsa. kaybolan k~dınl'": hl\k· 
yıldız arayan Hol_ıvut, 'h trnektedir. kında ualnrz •unn soylerdı: 
hoşlana~.a~~ lİ~~~~ı -~erc~ıld~z da bun • - Ne bilevim ben, o kadınlara 
Resminı gordugunuz} \ ne olduğunu! 
lar arasında bulunuyor. 

Vazan: 
Landru'nun muhakeme
sinde butunmu, kıdemli 

lnglllz gazeteclsl 

Hanry greenwal 
I • •"..+'•. • " ~ a ~ 1 "'# 

Bir gün, hiç unutmam. Landru, 
avukatına, bu kaybolan kadınla
rın beyaz kadın tacirleri taraf m
dan kaçmlmı§ olması ihtimalini. 
mahkemede ileri sürmesini tek!if 
et.r. işti. Ve filhakika avukat, m~h 
kemede dedi ki: 

- Şimdi Landru tarafından öl-

----* 
Katil Landro'yu her halde 

iıitmeyen kalmadı. Güzel ka- · 
dınları aldatarak ölüme sü· 
rükliyen ve izini uzun müd · 
det polis gözünden kaybeden 
cani, yakalanclığı z;aman bir 
takım ıuurıuz hareketler gös· 
termiş, buna rağmen müthi~ 
cinayetelerini adaletten gi:ıli
yememiıti. landro'nun mu· 
hakemeıi yapıldığı günler, ~ 
bütün kadınlık, ömrünü ken· ı 
dileri için tuzak htJzırlamak· 
la geçiren Jüsmanlarının mu· 
hakeme talıiUitını tüyleri iir
pererek dinlemiılerdi. Landro 
ya aicl bm:ün yeniden ne ıöy· 
lenebilir? .. 

Bunu yazısının bQ§ taralın· 
da keneli kendine •oran kr 
demli lngiliz gazeteciıinin, 
yazıyı okuduktan ıonra, ıize 
birçok yeni ıeyler ıöylediğini 
görecekıiniz;.. . 

dürülmüş olduğu sanılan kadınlcı
rın, belki de uzak uzak, Cenubi 
Amerika umumhanelerinde bu· 
lunması muhtemeldir. 

Ve bunun iizerine mahkemede 
hayret, hatta hiddet uyanmıttı. 

Landrunun nasıl tevkif edildiği 
ni bütün esrarı ile anlatayım: . 

1916 Kanunl'sanisinde, Parı" 
polisi Kollomb isminde bir dul 
kadının ortadan kaybolduğunu 
hllher almııtı. . 

Bu kadının bir miktar serve:ı 
de olduğu bildirHivordu. Tahkı· 
kat ba~ladı. Ve nihayet öğrenildi 
k' kaybolan du!. kadın, Fremeyet 
• 

1
.' li elli ya,ında bir mühendisle 

ısıır. . . B .k .. 
muarefe peyda etmıtt~. u ı ı m-
ıan evlenmek üzereydı. 

Fremeyet'in, Landrunun bulu.1-
duğu semtte bir evi olduğu söyle
niyordu. Ve kay?ohı.n d~1 kad~~'· 
ortadan çekilmesınden bırkaç guıı 
evvel artık ni~anhsının yanına 
gidip, onunla birlikte ya11amak Ü· 

zere olduğunu söylP.miş. Sonr~ ela 
memleket dışına gideceklermış .. 

Paris polisi, l .. andrunun bulun· 
dnO.u mP.vki pnliıı:;ne haber ~ere
rek - ki, orası Pariııten bı~kaç 

·1 ••t d vdı' r-,da tahkıkat 
mı ne e~ -
yam imasını emretti: . . w 

Bu sırada, Parislı hır dıger ka-
dın. polise gelerek, kayb?lan .k'.~ 
k desinin aranm"ıınr ıstemıstı. 

ar b' d l · · Onun kızkarde~i de ır u ıtr.ı~. 
Ve evlerde aşcılık edermiş. 

Bu Parisli kadın diyordu ki: 
_ Zavallı kızkardesim Georg'! 

Fremeyet isimli, o kadar güzel ve 
sakallı bir mösyö ile evlt>nmek ü
zereydi ki. .. Ne yazık oldu. 

ihtimal harp ıeneleri olduğu i
cin fa:ıı:la meışz11liyetten pek o ha· 
dar dikkati celbetmemitti. Bu iki 
hadisenin biribirleriyle münase-

betini nasılsa gözden kaçıran Pariı 
polisi, dosyayı olduğu gibi, Land
runun bulunduğu semt makamla· 
rına gönderdi. 

Bu iki vakada ayni İsmin g~· 
mesi, hiç kimsenin dikkatini çek· 
memitti. 

Y apılRn tahkikat, Rremeyet i .. 
simli birinin mevcut olmadığı ve 
fakat Dupont isimli bir hatkuı • 
nın, dosyada zikredilen adamın 
ev!afına pek uyduğu anlaıılmıı -
tır. 

Dupont, henüz kiralamıı oldu • 
ğu sayfiyeye nadir geliyor, fak at 
her gelitinde bir kadınla geliyor -
du. Ve getirdiği kadınlar da biri -
birine benzemiyordu. 

İtte "Landru meselesi,, nin baf
langıcı buradadır 

Onun bulunduğu Pamhaia mev
kiine, bir sör polis hafiyesi konul
du. Kaybolan iki kadın hakkında 
bütün tahkikat derinleıtirildi. 

Günün birinde kaybolan ikinci 
kadının bir arkadatı - ki, ayni 
zamanda F rcmeyet denilen aakal
lı adamı da tanıyordu - bu ada
mı yolda gördü. Adam bir çöm· 
Jekçi dükkanından çıkıyordu. Ka
dın onun peıine düflÜ. Fakat sa
kallı adam takip edildiğini anla
mış oJacak ki, derhal bir otobüse 
athyarak sıvıfeı. Kadın vakayı, 
kaybolan ikinci kadının ablasına 
anlattı. O da polise haber verdi .. 
Çömlekçi dükkanına gittiler. Bu 
sakallı adamın orada alıt verit 
yaptığını, bazı §eyler ısma~~·!~
rak bir miktar kaparo verdıgınt, 
diğ~r taraftan alınan teylerin ~ön 
derilmesi için adresini de bıraktı
ğını $!Ördüler. Adreı Pariste ~ir 
rrıahalle''t P.Östcriyordn. Fakat. 1, • 

sim, ne Frömeyet. de Oupont ıdt; 
Lucien Guillet idi. 

Verilen adresin gösterdiği e\•, 
bir sivil polis kordonu altına alın· 
d Üç isimli Landru içerideydi. 
J~ bu defa sevgili olarak, hu elli
lik Don Juan. kendiıine, evvelce 
ka}"bolan iki kadından daha genç 
bir:ni seçmiıti. Bu, Matmazel F ~r
nand Segret idi. Kadın, bir aktrl5· 

ti. 
Landru, polisle karşılattığı za-

man, kendi hususi hayatı ha~kı~· 
da malumat vermek istemedı. La· 
kin Matmazel Segret, istiçvap c· 
dildiği zaman, bu saka.Ilı 9:damın, 
kendisini polis hafiyesı dıye ta· 
nıttığını söyledi. 

N.h et iıtiçvap ve tahkikat 
ı ay ' 'ld' k' 

derinlettirilince, öğren• d1 
'· 

F Dupont denen a am • er ve . , La d 
) "k's'ı de Henri Desıre n • arın ı ı , . 

. · Evli ve dört yetışken çoru ımıf. 
cuk sahibi bir adam. . . . 

1ıte size mavi sakalı~. t.~v~ıfını 
hazırlıyan bir ııra tesad~fu~ ı~ce· 
den inceye teshil edilmı' hıkaye
si... işte 293 kadının aşığı ~lan.k 
tanınmıt Mavi Sakal'ın facıa ta-

'Lü.t/011 8ayfayı çeviriniz) 
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Tefrika Numarası: 35 Yazan: Feliks Savman 

Şüp/ıeii bir otomobil peşinde?! 
Delicesine sür'atli bir kovalayış ve kaçış! Netice? 
Kaçanlar, zabıta memurlarının hışmından kurtuldular! 

"Litl Bo1ıcmyc Loc,, otelinden 
karan Oon Dilli ngcr çeten mcn
auplarında11 lAstcr Gillis, sonra
dan '!}Ol ii.'itün<le kendisine yakla. 
§<m iki zabıta memımmdmı iki
sini öldü.rUp, biri.sini <le yarala
rak durdurduğu huBust otmnob-Wn 
mii§tarilerini indiriyor. O otomo. 

• biUJ binerek son aüratlc ıtt:xılclaşıp 
kurtuluyor: 

O aabah, Vaıington, Şikago ve 
Sent Povl içinde ve dışındaki bü
tün poliı merkezleri, toptan sefer
ber edildi. 

Bilhassa Sent Povl tehriyle §eh
rin civarı, tekmil girit çıkı, yolla
rı, polis otomobil ve motosikletle· 
riyle örümcek ağı örülür gibi iha· 
lalı bir tarzda kaplandı .... Çünkii 
Con Dillinger çetesi, bu §ehirde 
ve bu §ehir civarında kendilerine 
taraftar olan bir ekseriyete daya· 
myordu ve hemen hemen bu mın· 
takanın tekmil yeraltı dünyası 
mensupları, kendilerine tabi idi 
yahud da onlara kartı sempati 
hissediyordu .. 

Sent Pole müntehi bütün ana 
caddeler ve yan sokaklar ve hat· 
ta en teferruatından sayılabilecek 
yoJJar, tarassud albna alrnmıttı ... 

Motosikletler, inkitasız bir su· 
rette gürültü, patırdı ederek bir 
aıağı, bir yukarı gidip geliyorlar· 
dı ... 

Bütün polislere, geceleyin, Cem 

Dillingerin simasr, topluca görü· 
nüşü lbütün teferruatiyle anlatı!
mtfh .. Kendilerine, şüpheli görii· 
nen her adam:r yakalamak, böyle 
görünen adamlardan birisini ra
hatsız etmemektense, fazla olarak 
birisini rahatsız etmek daha mu· 
vafılc olacağı §eklinde talimat 
verilmitti !. 
Öğlene doğru, beklenilen şey 

vukua geldi .. 
Ağır bir otomobil, gayet hızh 

ve şüphe uyandırıcı bir seyir ta· 
kip ederek, Şıppeva Falsden geç· 
ti. 

Bu otomobil, o kadar onune 
ardına bakmaksızın sürülüyordu, 
ki motosikletli zabıta memurları 
derhal takibe giriştiler ve tepe 
taklak olasıya bir hızla gittikleri 
halde, bir türlü yetişemediler. O· 
tomobilin kuyu gölgesinin yanı 
başlarından vızıltılı ses çıka -
rarak geçtiğini ancak seçe -
bilmişlerdi .... Bu suretle takihe 
gİrİ§meden kıymetli saniyeler 
geçti .. Fakat bu mahdut kaybedil· 
mi! saniyelere rağmen, nihayet o· 
tomobile yaklaşabilmiştiler. Buna 
rağmen de, bu otomobil, çılgınca· 
sına motosiklet sürmeğe ahtkın 
olan ve en süratli motosikletler 
üstünde oturan polislerin hızını, 

rihine geçmiş hayatından bir par
ça ... 

Fakat onun sakalı, yukarda da 
;Sylediğimiz gibi, ne mavi, ne si
yahtr. Kırmızı idi. 

Kiyotine ba§ınt verdiği zaman 
b'oynundan akan kanın rengine 
yakın bir kırmızı .. 

gölgede bırakıyordu. Böyle takip de inkitasız olarak alete ateıle 
maksatları için bilhassa yapılmış mukabele ettiler. O aralık yan 
olan motosikletler, aradaki yakin yolun batma gelmit bulunan 
mesafeyi muhafazada çok güçlük motosikletli polisler, bir elle mo· 
çekiyorlardı. Polislerin bütün gay · tosikleti kullanıyorlar, bir elle de 
retleri boşuna gidiyor, takip ettik· tabanca ateşliyorlardı... Polis o· 
leri otomobil, cadde üzerindeki tomobillerinden de otomatik tü
çılgmcasrna yarışta kendilerinden feklerin kurşunları §Üpheli otomo· 
ileride gidiyorduu. bil arkasından yağdırılarak, taki· 

Fakat, otomobil motosikletler· be devam! 
den daha hızlı gittiği ve motosik- Burada hakikatte olan, biteui, 
Jetler bir türlü yetişemediği halde, hiç bir cinai mevzulu film, bu de· 
başka bir çare bulundu .. Telefon, recede canlı olarak ortaya koy.ı· 
otomobilden daha faz)a sürat te· mazdı. Şüpheli otomobildekile:, 
min etti! fevkalade maharet gösteriyorlar-

Sent Povlde, bütün nöbetçi po· dı .. Kesenkes. 
liılerin kulübelerindeki telefonla- Zabıta memurlarının elinden 
rın zilleri çalındı ve birkaç daki- mutlaka kurtulmağa azmetmi§ler
ka sonra ağır birkaç polis otomo· di ! Süratlerini azaltmaksızın, tar· 
bili, !ehiri terk ederek şüpheli oto la üzerinden geçerek, ormanın ka
mobilin geleceği istikamete delice ranlığma dalan ~üpheli otomobil, 
sine bir hızla atıldı. Diğer taraf· ağaçlar arasında görünmez olarak 
tan tepeden tırnağa kadar silahlı kendisine emin bir melce bulmuş, 
polisler, gözlerini açmış, bütün demekti! 
ana yolu gözlüyorlardı... Fakat, polislerin motosikletleri, 

Uzun sürmeden, uzaktan bekle tarla yolunun kumluğuna saplan· 
diklerini kendilerine do~ gelir dı. Diğer taraftan, polis otomobtl-
gördüler ! leri keza! 

Zıplaya zıplaya gelen şüpheli Kıyasıya imha maksadiyle ta· 
otomobilden, etrafa boyuna kur . kibe devam etmemek icap ediyor· 
şun yağdırılıyordu. Bu otomobil du artık! Şüpheli otomobil, zabıta 
İçerisindekilerin, önleri~deki aaha memurlarının hışmından kurtul· 
yı serbest bulundurmak maksadiy- muştu, İ§te ! Kesenkes! 
le, her tarafa gelişi güzel ateş aç· 1ı;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;::;:( ~;;t ;;;;;rl;:;~w.~s;;;;;ı ;;;;' ·;;a;;r .;;;;;) , 
~ık.larına, yollarına engel olmak "'I 
ıstıyenleri korkutmak için böyle Bir Amerikan 1 

hareket ettiklerine delalet ediyot"" 

duvo1 üstünde, sağlı sonu bekliyen buluşu daha 
zabıta memurları, şüpheli otomo- * 
bilin hayli gerisinden de motosik· 
Jetlerin fener ıfıklarının noktalan- ı 
dığını seçtiler. 

• 

Doğrusu bu müthiı bir vaziyet
teydi! 

Sent Povlden hareket etmiş olan 
otomobiller, ,üpheli otomobile 
karşı çıktılar. Hastings gerisinde 
bir çarpıtma, içtinabı kabil olmı
yan bir hadiseydi! 

Birkaç saniye sonra, vaziyet 
belli ve iş halledilmiş olacaktı, mu 
hakkak! 

Şüpheli otomobil için, hiç bir 
kaçış yolu yoktu. Bütün yollar ı r 
kanmııtr. Sent Povlden gelen oto· Iş te size bir Amerikan buluşu! .. 
mobillerle gerinden gelen motosik Yi.izücülerin burnuna su girmesin 
Jetler arasında sıkışan otomobili~ diye, Amerikada icat edilmiş bir kıs· 
polislere teslim vaziyetinde kal:ı: k<'lç ... Aynı burun kıskacı Avustral· 
cağı tahmin ediliyordu! yada da kullanılmaktaır. Ru suretle 

Halbuki, fÜpheli otomobil bir· denize girildiği zaman buruna su 
denbire sağa doğruuu devriİiyof"" kaçmaktan gelen, burun ve kulak 
muşcasına gayet tehlikeli bir vazi· rahatsızlıklarının önüne geçilmiş o· 
yete geldikten ve handeyse dev· 1uyor. 
rilecekmiş İntibamı uyandırdık· -------------
tan sonra, yan sokaklardan birin· Birinci sınıf Operatör ~ 

de ;~~~ı:~~mobillerı, tüpheli oto- O ~~SA.!!h~ .J:~! dY.,~ R 
mobilin saptığı yolun başına gelin cP.rrahisi mütehassısı 
ce, ele geçirileceği sanılan otomo· Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
bilin en tehlikeli manevralarla bir Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
tarladan geçip yakın ormanın ka· estetik · "Yilz, meme, karm bu
ranlığına daldığım görüp t•tırdr nışuklukları,, Nisaiye ve doğum 
lar. Ancak bu kadar bir şey ıeç· mUtehassısı ~ 
meğe muvaffak olabildiler. o ka· Muayene: Sabahları M e re !I nen 
dar! 8 den 10 a kadar il U 

Şüpheli otomobilin arka pence· öğleden sonra UcretUdir 
resinden de, mitralyöz atefİ açıl- Beyoğlu , Parmakkapı, Rumeli Han 

mııtı ... Takip, bu usuretle büsbü- -- No. 1 Telefon: 44086 -
tün mü§küllettiriliyordu. Polisler 

MemUel!<et repcırit:a! Daıru: 
....., ..., -

Malatya istasyonu niçi• 
şehre uzak? 

istasyonun yerini tayin ederkJ: 
Kartacahların oyununu kullatıB~ 

bir belediye reisi 

Malatya is
tasyonun-

~ 
? 

1 

dan bir 
görUnUt 

__,- . . 
.~, 

Elazizden ayrılırken bir ahba
bıma, Malatyannı tadı ve kokusu 
nev'ine munhasır kayısılarından 
İstanbula bir iki sepet götürmek 
istediğimi söyledim. Bana: 

- Çok iyi olur, dedi, yalnız ka
yısıları burada hazırla .. Malatya
da belki alamazsın .. 

Bu ahbabımı dinlemedim. En 
1 

leziz kayısılar Elazize de Malat
yadan geliyordu. Niçin Malatya
dan alamazdım . 

Tren imiz Malatyaya yaklaşır • 
ken kayıH kokuları gelmeğe baş -
lamıştı. Eski Malatyadan itibaren 
rastladığımız kayısı ağaçlarının 
meyvalarını taşıyamıyacak hale 
geldiklerini görüyorduk. 

Bir Malatyalı: 
- Bu sene kayısı çok boldur. 

Son senelerde bu kadar bolluk gö
rülmemişti; dedi. 

Tarlalara kurutulmak için seril
mit kayısılar, ağaçların dallarını 
kırılmaktan korumak için topla -
nan kayısılarmış. 

Eski Malatyada koıufarak tre
ne gelen çocuklar, küçük sepetler 
ve maşrapalarla getirdikleri kayı
sıları tayanı hayret derecede yük
sek bir fiyatla satıyorlar; beher 
kilosuna 15 - 20 kuruş istiyorlar
dı. Halbuki diğer vilayetlerde Ma 
latya kayısısının kilosu 10 kuruş
tu. Sebebini aordum: 

- Burası öyledir, dediler .. 
Çocuklar kayısıları satamadan 

döndüler. Bu, ver vakit böyle o
luyormuş. Satamazlar, fakat fi. 
yatları da kırmazlamıış. 

Malatyaya yaklatırken yolcular 

- Kimdir o belediye re~ 
- Vallahi bilmiyorurl1 

İstasyonun ~ehre bu kadttr 
olması onun yüzündenmİf" 

- Nasıl olur?.. f 
- Olmuş işte .. istasyon 

lırken Malatyalılar hükumete 
racaat etmişler .. Şehre ya1'111

0 
masını istemişler .. Bir heyet, } 
kit belediye reisi ile bera~fı 
karaya gitmiş .. Reis, BaşvP!I 
ze çıkmış, anlatmış. Başvelı' 
de, istasyonun şehre on, 011 

dakika mesafede olmasını 
fık bulmuş .. 

- Sonra ne olmuş? .• 
- Ne olacak, belediye r~İ~ ~ 

miş, Malatyada yepyeni bır /' 
mobile binmiş, eline saati ' 
sonra of öre: 

-Sür .... 
Demiş. 

Şoför de kendisini göslfe 
için sürmüs otomobili. se 
reisi harek~tinden on daki1'' 
ra şoföre: ,! 

- Dur .. demiş ve MalııtY 
da: ; 

- İstasyon burada yapıl• 
demiş. I 

Ben, Malatyanın bu sö1 j 

lerine inanmadım. Her hald~ 
yonun şehre uzak olmasıııf ,.rı t~ 
essür duyanların uydurdul< 
hikaye .. 

dan biri: 
- Bilhassa, dedi, 

Bu hikayeyi dinledikten e 
Kartacanın inşasındaki ıfl ~ 
efsaneyi hatırladım: sur J1 
Piğmalyon çok zengin ol• ,r 1 

lesi Sişc'yi öldürünce kııi't1"f ' 
çocuklardan Didona, kocasının bütürı d J1 

bir gemiye yükleterek sar ;, öte beri almayınız. 
- Niçin?. 
- Trahom çoktur. 
Tren istasyonda 45 dakika kal

dı. Dikkat ettim; çocukların he
men hepsinin gözleri trahomlu .. 

Bir Malatyalıya sordum: 
- Tren kalkıncıya kadar ıeh

re gidip gelebilir miyim. 
- Hayır, gidemezsiniz. Yalnız 

istasyon lokantasından bir yemek 
yiyebilirsiniz; biraz da Malatya 
havası alırsınız. 

Malatya}; bunları söyledikten 
sonra yüzüme baktı . Sonra kendi
si sordu: 

- istasyonun 5ehre uzak olma-
sı fena. değil mi?. 

- Elbelt~ fana .. 
- Niçin?. 
- Niçin olacak. UzRk olmasay-

dı. şehri göriir, biraz da kayısı a
lırdım .. 

Güldü: 
- Asıl bizim için fena.. Siz\n 

gibi günde yü7.lerce insan Malat
yayı göriirdü. ~ .. hir de fazla para 

d b .• ' kazanır ı, ta ıı ... 
Malatyalı bir daha yüzüme bak

tı. Sonra: 
- Ah belediye reisi .. diye söy· 

lendi: 

nus sahillerine kaçtı. B~r~ 1" 
kraldan, bir manda derıs• pid 
yer istedi. Kral razı o1.dU· 

11
,ti 

da manda derisini iplı~ . b" 
keserek muhim bir arazıY1bı'r' J 
ri ipliği ile çevreledi. işte 
sonra Kartaca dendi. -' 

Niyazı~ 

Günlü"' 

RADYO 
Programı 

Ogrc n~rl.) atı: 

Sa.at 12,30. Pllıkla Türk musıı-
11 

Hnvadls; J~,05. :Muhtclı! pJfılt 

14,00. Son. 

l\k un n~riyntı : 

Saat JS,30. Pllılda ılans nıu911' 11 (!dl ;ti 
A!ıikn av hatıraları, Sal~a Jtf". 

ogıJ tarafından; 20,00. Rl!at ve sJ 

tarafından Türk musikisi ''e hııl~ 
20,30. Ömer P.lzo. tarafından ;.rıı- ~ 

20,45 .. Safiye ve arkadıışlan tarafıJI f; 
musikisi ve halk şarkıları; csıııı.t 
21,15 ORKESTRA; 22,15 ;.jaflSsJ" 

haberleri ve ertesi ~unun proı;'f 

PIAkla sololar, opera \C operet 

23,00 SON, 
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Eski ıstanbul 
"'ko · "'"in <Jı •• •• 

1 

umunden evvel yazdığı makale 

~nı bir ilim doğuyor Tramvay derdi 
lstanbul kadar eski Sıs ·· .. -----

yuzundeı1 te l1Jike kal nıadı; 
Bir tarihte babalarımız tramvay 
içinde şemsiye açarak oturmuşlar 

yıldızla l k b'l .,;• r a '" onuşa ı ecegız 

{t •' 

ltar~ ......, 
te P<>k - -·-

~ 8C'Vdiği Tciiçiik 1w;ı 
lleJk· lcttra 
.. ı de. 
•c l'ad •tııa. " . ek ı/ıo, inaa nlıgı kurtaracak 0 • 

r. •dir? 8 n hayalını u:ıatabi-
. Şi~d· u, çok muhteıncl-
'llli~t •den ''I( .. 
t L e kuJJ uçük dalgalar'' he 
'lerıu anılı . &ah ı Pek a. Yo.r~ h~r ne ka·ı 

ıceı aıında. . z bılımhış bir tat-ı 
llile er "eriy ıae de, mükemmel 
~e; Uauı ın or •. Elektrodiatermi 
l\ıilt tlaa.lar Ucızeler göstermek
Şj 2Ör-ij~nk bıçaklar yerini 
il ~di d e tedir. 
l Jt de Yeni b' ·ı· ili ' Yohi 1.~ 1 ım doğuyor. 

da~~ l'a.kın yb~loJı adı veriliyor. 
"'"ll''f ır· 'd ı , l.l llı d' atı e, şimdiye 
t l'd e ıle · ~Q~ 1tıla.tacak~ı~en ~~yat sır· 
~ce~.tı uıat ' ~ımbılır, belki 

. ~4. ır. rnak ıhtimalini elde 

lld· 'tıat h 
• it k' lldut 
. ~lr. ı rad auzdur. Bunun i -
,.. er· Yonun m ht 1 "• d" ı de h u eme te -
te~11h iiıe u_dutsuz olacaktır ... 

d111t, ke1j rıne geniş bir dal -
.. Qunu Yarmaya muvaffak 

r.:1~: \' a.vn daha fazlasını ya -
ı ~ •ıa.Je al Yavaş esirin m • ni
lli Ctıda ge t~rek dalga teşkila-
'"-~ l~ e ıreceğiz. 
.. ~ ed k rad tlL ehil' Yonun sahasına 

" ltı •Yor R d ll\t ... ,erhaı ·
1 

a yo:ıtelefon 
·• ·~. e o d T 1 . 

""' 1tıciai ol u. e evızyou 
r l_n1....._ 

1 
acaktır. 

• "'1 -.ııa ar d 
~Utıla b urmadan ilerli -
J n rad eraber televizyonun 
i..:.deceği yb~ gibi, herkesin is· 
'ki ek in"' ır .. tarza gireceğinı 
i 'k~'eler ~mkun değildir. Bir

lfl\tj:r fady akın istikbalde şim· 
ili h l'on ın ° merkezleri yerine 
d,lldYa] ed~rkeılerinin geçece· 
~ 1klarınlYorlar. Bu noktad1 
di l'ıne \t •

1 
?annediyorum. 

1 e •tıtın 
tic.,d

1
"e leıekk·~ ayrı ayrı his -

il f r. Sa ulleri de başka 
\te~~l, iıtina ~alırsa, tele"'izyo· 
' h~'ktirın~ı.1 pek kötü netice· 

le 'tler kona~ . ır ev kad.nı, rad-
~t k ki.iz elı dinlerken ev işle· 

hi 1'dy
0 

e kr ınetgul olabilir 
, .. '-hnee . ani üzerine akse

'k 1'ı~l'ni ~ı takip etmek icap 
~l il 1dir? l'zda hareket edebi
l!! J bö 

ı ~il Yle a ~h. ned· anmıyonım · hatta 
il •c t'• ıyo ' •·t~ ı ()be~· rurn ki aile ocağı -

:~:l Q\t ''()t'iıne k 1 • a.i • .0YJnuş olduğu -
1 ~ '\•'\.,_,<\ mı SIQema" bizi pet< 

1
Uçuk.n edecektir. 

~ ''Vlc dalgaların 
·~-.~tUıı aıadellklerı 
.. tı, en . .. ~ "a ııyad fl ·~lld !tırın 

1 
e alaka uyan-

~~li e l'a.p1ı" ar küçük dalgalar 
li e d,rek kı•Yor. Birkaç sene -

~t\ll~u ~-lar ';.dalgalar mr·- . 
~ ~i., 

1 
tılar: ıye İzah ediliyo:. 

~flitıuıu'h' dah·İ·ncak görülebi -
Sı'ı'''l'dl'or. 8 1 ınde bulunacağı 

dtıı rr ~ unların ad k" .. ,. cııı . "-at'" . ı uçul'. 
dil t8r 1 hır surette an-
trec ... ~· bu dalgaların u

'"'• d . enız sathından 

üç yüz kilometre yüksekliğe kadar 
çıkıyor. 

- Gaf va1mıa.k hıumsmıd.a büyük bir 

isti.d.adı var .. 
- Allah oıuı istidat verdiği kadar 

bix do aabır verseydi 1w iyi olttrdıı! 

Şimdiki radyolar on metreden 
yirmi beş bin metreye kadar de • 
ğişen uzunluktaki dalgalar üze -
rinde çalışmaktadır. Eğer bir rnet· 
reden on metreye kadar uzunluk
taki dalgalardan tamarniyle istifa
de ile onları kontrol altına alrnıya 
muvaffak olursak, yeni ihtioır.aller· 
le dolu bir alem keşfetmit olaca- --------------

ğız. 
Pek kısa dalgalara dair y~pı~an 

araştırmalar, pek meraklı hadıse· 
leri bir hakikat olarak rneydana 
çıkarmıştır. Yüksek istimalli kısa 
dalgaların, alelade dalgalardan 
büsbütün başka bir tabiatte oldu· 
ğu anlatıldı. Bunlar, bugün kullan 
dığımız dalgaları karııtırall ve p~
razit namını alan hava ve elektrık 
tesiratından hariç bulunu>:or. • 

Mağaza teqllıçm - Hey! .. Tram,-aycı! GönnUyor musun~. 
Tramnycı - Ne yapalım!' Ylnnl dört aaatta ) ımm okkıı nrpo. ile tı.'81enen bto) gtr 

nerede ot buluna eaJctmr. Bllf& çıka blllr ml.)lmT Balu~ana .. Araba-31 bile 3oldan çı 
Mühendislerin bildirdıklerıne 

göre 20 ve 50 santimetrelik dal· 
gala~, sahaları dahilindeki k~~; 
bir hayvanı meseli bir fareyı 0 

• 

dürebiliyor.' Bu prensip üzerinde 
gidilecek olursa mabut "Öliinı 
şu~' na varılmıt olur. Ben, ~sa~ 
hiç bir zaman böyle bir hidııeyı 
görmüş değilim. Aksine ?l~rak tU· 
nu kabul etmekteyim kı ınsam;ı 
vücudu, görünmez dalgalar dedı
ğimiz dalgaları geçirmekle yalnız 
ısınmış oluyor. 
KUçUk dalgaların gemi· 

clllia• hl2metl 
Son defa Elettra ismindeki ya

tımla seyahat ediyordum. Pek ka· 

- Giı:xıl di§l.eri 1ıar .• 
- K<>Oa8ı fena ad.anı dcğtl ki.. 
Kavga edip di§lcrini gösteremedik.

ten sonra no yapayım öyle d.i§leri.. 

-
lın bir ais içinde idik. Küçük dal
galar sayesinde hiç bir çarpıtma 
tehlikesine maruz değildik. Hatti 
manevrayr jdare eden kaptan, ge
minin dibindeki kamaruında bu
lunuyordu. Hazırladığım bir alet
le gemiler, en kalın sislerde bile 
yollarını takip edecek ve hiç bir 
tehlikeye düşmeden girilmesi en ~ 
müşkül limanlara girebilecekler· ... 

dir. 
VdC:ız arasında muhabere 

Daha kuvvetli arattırmalarla 
küçük dalgaların fevkalade bir 
tatbik yolu bulunacaktır. Diğer 
yıldızlarla bilhassa Merih ile ko
nutmamn kabil olup olımadığı ara· 
da sırada sorulmaktadır. Küçük 
dalgalar belki bunu da ihtimal da
hiline koyacaktır. 
Eğer Merihte bulunanların bi -

zim kadar zeki olduklarını farze -
dersek - ki bundan tüphe ebne -
ye hakkımız yoktur - az veya 
çok czak bir istikbalde onlara 
mesajler gönderecek ve cevapla· 
rını alacağız. 

Bence, bugünkü malUnı& -
tımıza göre, Merihlilerle.görii~ek 
meselesi; aletlerimizin iktidarına 
taalluk eden bir 1eydir. Yı!dızlar 
aras1 muhaberenin bütün sırrı da 
bundadır. 

Mühendislere tavsiyem budur: 

- Bura1JJrilaki otellerde yemekler 
iyi m4 (J(X1ba, 

- sam.em oollahi. Ben yalnız ektMk 
Zerin 1otJbuklarını 1/iyomm. 

-

Bir takım hayallerle vakit geçire· 
cek yerde, ellerinde bulunan ilet· 
leri tanzim ile kuvvet kaybetmel~
rine mani olarak bugün hizme~~
mizde bulunanlardan daha az bu· 
yük; fakat daha ziyade hassa• bir 
hale getirsinler. Bu yolda yürür-
seler, radyonun huduttuz sahasın•ı - iyi anlamadım: 
gittikçe büyütmüt olacaklardır. ip merdiven mi istediniz, ip mi iste· 

Ayni zamanda radyo e"'ren~e! diniz, ·merdiven mi istedirıi::, yoksa 
sulhün başlıca aletlerindeı1 hırını hem 1p hem merdiven mi istedini::t .. 
teşkil edecektir. Bütün milleti~ : --------------

Jcarddar .. 
llk defa 184 2 de Lauha adlı bir 

Fransız tarafından Nevyork ıehrinde 
yapılan elektrikli tramvay, 1854 
de Pariııte, 1883 de Ame -
rikanın diğer yerlerinde 189 3 de 
Marsilyada. 1869 da da yani icadın 
dan yirmi yedi yıl sonra lstanbulda 

tesis edlidi. 
Balkan harbi esnasında tramvay 

heygirlerinin orduya alınması yüzün 
den İstanbul halkı bir sene tramvay 
sız kalmı§tı. 

Bundan sonra Silahtaragadaki e -
lektrik fabrikası ilkönce Kabataşta 
kurduğu küçük fabrika ile Tünel -
Şi§lİ a1"8.sında tramvay işletmeğe ba§ 
ladr. Daha sonra Karaköy - Orta· 
köy arasında işletildi. 

"' ,,. =i-

Tramvaylar beygirli iken hay .. 
vanlar daima bakımsız oluyordu. Ne 
dense bu, o vaktin gazetelerinde de 
vamlı bir ıikayet mevzuu olmuştur. 
Mizah gazeteleri, tramvay beygirleri 
ne grevler yaptırırlar, mitingler kur 
dururlar ve daima tikayet ettirirler -

di. 
Ath tramvay yerini elektrikliye 

bırakırken o vaktin gazetesinde ( 30 
nisan 191 O Hayal) şöyle bir fıkra 
çıkmıştı: 

"Şişli tramvayı galatadan tedricen 
yükselerek mütadı veçhile reftarı atı 
liyle tırmanıyor, zavallı beygirlerin 
müteakiben yedikleri kırbaç daraba-

t · yolcuların kulaklannı hıra§ide, kalp 
]erini rencide ede ede güya yol alı • 
yordu. Yolun uzunluğundan mı de
sek, yoksa müteaffin vagonun bo -
ğucu havasından mı disek esnemeğe 
baılayan iki arkadattan biri biıden 
uyanır gibi bir hal alarak arkadqr • 

na: 
- Sana söylemeğe unuttum, 

tramvaylar yakında elektrikle cer o· 

lunacakmıf .. 
Dedi. Öteki hiç ehemmiyet vermi 

yerek mukabele etti: 
- Onu çoktanberi işitiyoruz .. 
- Ama bu haber öyle değil. Bu 

defa it ciddidir .. 
- Eğer bu havadisi bana inansın 

diye söylüyorsan zahmetine acırım .. 
- Yok canım bu defa iş başka tür 

lü, tramvayın beygirleri çıkacak, elek 
trik istimal olunacak .. 

- Eyvah 1 Beygirler ötedenberi 
bir arpa yüzüne haıı..ret iken kadro ha 
ricinde kalırlarsa halleri ne olur? .. 

Yine bu gazete "Sakın inanmayı -
nız ! ,, başl\~I altında yazdığı fıkralar 
arasında şunu da ilave ediyordu: 

ah 
lerını tarafta da biribirini daha iyi anla-

rin edebi ve artistik • eser ·ıtetl :z;aru· mak, daha iyi tanımak arzuları u-
"Tramvay arabacıları hayvanlara 

yanıyor. biraz merhamet eder derlerse inan-neşretmekfe bütün mı er 1 1 
ri olarak fikri ve hissi bir Y~ a~~ 
ma içinde bulunacaklardır. usı· 
ki sayesinde, muhto01if mer:1le~et· 
1.,.rİ1'\ vollla"~Mlat"ı hudutların dv
kind"" bir birleame y•P"'~kta ır-

lıte bu suretle evrensel bir kar- mavınız.,, 

.k parçn-
1ııı':". Bit' mP~lekette 1111'~' 1 

1 b
. , 1 dı~er ın~nı-

J., .. , c:a an ır ıt"arn "· ~ d k' 
lek"'tte onu ,u,,nvc"ler ariftsın_ ~. 1' h' ) t{OnU • 
r.crrıo';t.ti. muhl' 1,b,.t ıs er · "k" 
1 

• b' 'b. . b .. "lıyor ve her ı ı 
erı ırı 1rıne ... 5 

detlik doğacak Vf' bizi bütün na- Başka bir gazete de "tramvaylar· 
muılu insanların idealini, enenıel da nezafet, ~irket memurlarında ne
ıulhe götürecektir. zaket var,, derlerse inanmayınız di -
Dünyanın bütün alimlerinin gay yordu. 

retleri bu nihai gayeye matuf bu 
lunuyor. Çünkü alirnler bili1orlarl lstanbul halkının ath tramvaydan 
ki hııkiki terakki ancak sulh için- çektikleri çoktur. 
de olabilir. t 305 yılı ikincİtC§rini, lstanbulun 

korkunç aylarından biri idi. Günler
ce yağan si.irekli ynğmur, her tarafı 
kasıp kavuruyor, semt semt evler çö 
küyordu. Bu günlerde atlı tram. 
vayların halini anlatan bir gazete şun 
ları yaz.ıyor: "Yağmurdan sakınmalC 
için açılan şemsiyeler tersine dönüp 
sahibini yerden yere çarpıyor. Bu a· 
rada bazı kimseler sokak kenarların 
dan akan sulara, yer yer biriken gol 
lcre yuvarlanıyor. 

Bunları gör~nler, kendilerinin de 
başlarına geleceğini di.işiinmeden is· 
temiyerek kahkahalarla gülüyor, ça
murlara l:.'irışanlarm elinden tutup 
kaldırmıyorlar. Fakat bugi.inlerde gü 
]ünecek d"ha miihim §eyler vardır, 
ki bunlar da Galata ile Şişli arasında 
işleyen tramvay arabalarında oluyor 
Eski arabaların üstlerine açılan de -
likler, bir türlü kapatılmadığından 
müşteriler, şakır şakır akan yağmur .. 
lardan sakınmak için tramvay içinde 
.şemsiye açmak mecburiyetinde kalı • 
yorlar. 

Tramvay biletçileri, yağmurdan 
sakınmak için acılan şemsiyelere ses 
bile çıkaramıyorlar. Ama bunun ce 
zasmı da tramvayda bulunan şemsi 
yesizler görüyor. Açılan şemsiyeler 
den akan sular, diğer yolcuların en· 
selerinden gilip paçalarından akı -
yor. Geçen gün şemsiyesiz bir yolcu 
nun sabrı tükenerek yanındaki semsi 

J
• :ı: 

ye ıye çattı: 
- Be adam sen şirketten de in • 

saffızsın .. 
Dedi. 
Şemsiyeli hiç aldırmadı bile·,, 
Bu havadisi yazan o vaktin gaze

tesi kendi mi.italeasını da ıöyle yazı -
yor: 

"Kış münasebetile Dersaadetin 
bir çok mağazaları Avrupedan mah 
susen yağmurluklar ı;etirtmiş olduk
larından trall)VBY idaresi araba için -
de şemsiye açılmakla hasıl olan man 
zarai garabetten ha7.zediyorsa, daha 
tuhaf bir manzara hasıl olmak üzere 
arabalara giydirilmek üzere bu mağa 
zalann birine yağmurluk sipariş et • 
mesi münasip görülmü§tÜr.,, 

Tramvaydan şikayet edenler hif; 
şüphe yoktur, ki tramvaycıdan da şi· 
kayet etmişlerdir. işte buna da bir 
misal. (40 yıl önce çıkan 99 numara 
lı Sabah gazetesinden). 

"Evvelki gün sabah saat üçte tram 
vay şirketinin Aksaray hattında işle 
yen 28 numaralı arabasına bindim. 
Arabanın içinde bulunan altı yedi ki 
şinin oturmayıp ayakta durdukları • 
nı görünce: 

- Herhalde araba daha kalkma • 
yacak .. diye düşündüm ve orada bu 
lunanlara sordum: I 

- Bu araba gitmiyece kmi ki a· 
yakta duruyorsunuz? 

Biri şu karşılığı verdi: 
- Hasta olmak isterseniz oturabi 

lirsinizL 
Peykelere ''acaba bir hastalık mik 

(LUtf cn say/ ayı çeviriniz) 
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s il\\ 
1.6 ilf ----

?ol iste 

Yağmurdan kaçarken 
Toprak altında kalarak 

yaralandllar 
Orta.köyde oturan Nazmi ile Mah

mut adında iki arkadaş dün gece Flor
yada yağan yağmurdan kendilerini 
muhafaza için cadde üzerindeki bir 
toprak oytıJ?.tusuna girmişler, bir mild. 
det sonra toprak Üzerlerine yıkılmış, 

yağmurdan kaçan biçare iki arkadaş 
bu. suretle arkalarından ve ba§lann .. 
dan ~larunışlardır. 

Dünkü Profesyonel Güneşlercde 

Naz.mi ve Mahmut hastahaneye kal
dmlmı§lardır. 

u iyim a pel i11 
icada tuşla yendi 

METRES!Nt TEHDİT EDEN - Un
gada.: ottitart Gnnik adında bir işçi red 
cevabı aldığı için dün Beyazıt meyda.. 
nından g~rken metresinin yolunu 
kesml§, ve belinde taşıdığı büyük bir 
bıçağı ç.elCerek kendisitıl ölümle teh
dit etmi§tir. Kadın bu tecavüz üzerine 
polise müracaat etmiştir. 

Tekirdağlı ile Vandervand bir saatlik çetin bir. 
gürıeşten sonra berabere kaldtlar 

Onıı1k hakkında kanuni takibat ya. 
pılmaktadır~ 

HIRSIZ BlR K:CZ - Fatihte Haydar 
bey oadttes1nds oturan Ril§tU adında 
biri polise mUr.acaat ederek terzi olan 
Cideli Feride namında bir kızın evine 
gelerek bazı iç çamaşırları ile muhte. 
lif kıymette bir dizi altın çaldığım id
dia etmiştir. 

Fail yakalanmış, cumhuriyet müd
deiumumiliğine teslim edilmiştir. 

E'.L1Nt MAK!NEYE KAPTIRDI -
Fmdltlıda !maye fabrikasında işçiler.. 
den Tahslıı elini maklııeye kaptırmış, 
avucundan ağır surette yaralanıp faz
la kan döktUğünden Beyoğlu hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

DÖR1'üNeü KATTAN AŞACI _ 
Küçlik Hendekte Elyazar oğlu 16 ya. 
şında Jozef dördüncü katta. oynarken 
penceredn aşağı düşmüş, vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır. surette yara
lanmış, Beyoğlu hastahanesine kaldı
rılmı~tır. 

MOTOSİKLET VURDU - Dün Sin. 
ger. kumpanyası memurlarından B. 
Flak, Büyükdere fidanlık bahçesi önün 
~n motosikletle son süraUe geçerken 
nıoto.:;ikletin tekerlekleri kayınışttr. 
Flak, motosiklette bulunan ka.rısile be;. 
raber yolun kenarında bir çimenliğe 
düşmil§ olduklarından hafi.fı surette 
yar.alanmışlardır. 

Vlndsor dukasının karde,ı 
de Vlyanada 

Paris, 8 (Hususi) - İngiliz 
Kralının: kardeti Kent dukuı ile 
ka.rı11, Avrupada.ki seyahatlanna 
devam ederek, Viyanaya varmış
lardır. 

Kent dukau ve düşes, Vindsor 
dukası ve karıaı Venedikten Viya 
na civarında bulunan kötklerine 
geldikleri zaman kendilerini ziya
ret edeceklerdir. 
Almanyada halka gaz 

maskesi dai:iıblıyor 

Berlin, 8 (Hususi) - Hazırla~ 
nan zehirli gaz maskeleri yakında 
halka dağıtılacaktır 

Bu maskeler evvela, en çok teh· 
likede bulunan Jehir ahalisine 
verilecek. Bu ,ehirler Berlinle 
Hamburgdur. 
Zagrebde garson grevi 

Zagreb, 8 (A. A.) - Kahve ve. 
lokantalar müstahdemini, ücretl~ 
rinin arttırılm~ımı istemek için 
grev yapmı!lardır. 

robu mu var? .. ,. diye baktım. Bir 
şey1er gözükmüyordu. 

Biraz sonra anlasıldı. Meğer ahır 
cı efendi 1 Peykelerf temizle~ken sün 
geri hiç sıkmadan simsiyah murdar 
suları peykelerin üzerine akıtmı§ ve 
yer yer: gölcükl~r hasıl olmuş. 

Biz bunları konuşurken arabanın 
kadınlar tarafından bir:. 

Sahada on 
D1ınkü profesyonel ~ müsabaka. 

ları Taksim sta.dy,omunda: büyük öir 
seyirci kütlesi önünde yapıldı. 

Saat H den itibaren stadY,om tr.:d
rici bir surette dolmağa ~Jamış ,.e 
güreşlere bir saat kala stadyomun ka
pısı bir mahşer haline gelmişti, 

llk müsabakalara başlanırlten tri. 
bünler ve balkon tamamen dolmuş 

tribünlerin önündeki parmaklıklar da. 
halk üç sıra olarak yer almış bulunu
yorlar ve antre kısmında da muazzam 
bir kalabalık nazarı dikkati celbediyor 
du. 

Bu müddet zarfında stadyomun ka· 
pısmda mahşeri kalabalık gittikçe faz.. 
lalaşmış ve gişelerde bilet kalmamıştı. 

Bu vaziyet karşısında. stadyom ida
recileri kapJlan kapamak mecburiye
tinde kalmışlardı. Sahada on bine ya. 
kın bir seyirci ~Utlesi bulunuyordu. 

İlk karşılaşmayı, güreşlere ilave ola 
rak Bursalı Selim ve Hasan adındaki 
iki küçük kardeş yaptılar. Henüz 9 
yaşında olan Hasan bundan ev;vel yap
tıkları karşılaşmada kendisinden 3 
yaş büyük olan ağabeysini tuşla yen
mişti. Bu sefer de hakim bir güreşten 
sonra. yine Hasan 5 dakikada tuşla ga. 
lip geldi. Bu iki küçük pehlivanın kar
§tlaşnıasını halk büyük bir alaka ile 
seyretti. 

İkinci karşılaşma. küçük orta; birin
cisi Slileyınan ile İdi'is arasında ya. 
pıldı. Karşılaşma 15 dakikalık profes 
yonel gUreşti. 

Süleyman haklın bir güreşten sonra 
beş dakikada tuşla hasmını mağllıP. 
etti. 

Saat 17 de evvela Mülayimle Kam
pel on dakikalık bir fasıladan sonra 
da Tekirdağlı ve Vandarvald ringe çık
tılar. Ve halka takdim edildiler .. 

Dünkü güreşler için haftalardan.beri 
şöyle bir dedikodu cereyan ediyordtL 
Aynı gWıde Tekirdağlı ve Müla~ 
hasımlarile gAreştikten sonra kar.ş.tlık
h tutuş,acaklardL Bu vaziyet bit: hayli 
münakaşaya sebebiyet vermişti. 

Tekirdağlı bu karşılaşma için ~le 
diyordu.: 

"Ecnebilerle karşılaştıktan sonra 
aynı günde k~ılıklı tutuşur. ve yeni
lene kadar güreşiriz.,, 

Mülayim de bu fikri esas itibarile 
kabul etmekle beraber şu noktaya iti
raz ediyordu: 

"Ya .. Tekirdağlı ile evvela güreşe. 
yim veyahut bu karşılaşmayı gelecek 
hafta yaparım. Çünkü, ben hasmımla 
1 saat güreşir, Tekirdağlı 10 dakika 
güreşirse veyahut bu söylediğim şekil 
Tekirdağlıya tecelli ederse, aynı gün
de ikimizin yapacağı güreş çok gayri 
nizami olur.,. 

Nihayet uzun bir müzakereden son
ra hak"m heyeti. Tekirdağlı • Mülayim 
karşıla~masının gelecek hafta yapıl

masına karar Yerdi Ye saat 15,15 de 
Mülayim Kampel arasındaki güreş 

haşladı. 

Kcı'lt.,'ıd.a.Zı ~, Millar1im 98 kiw .. - Ah .. Sesi duyduk. Başımızı çe 
virice kur§uni feraceli eUi beş altmış 
hk bit ihtiyar söyleniyordu: Uk dakikadan itibaren merakla ta. 

- lllahi trambaycı.. Gözci.iğün kip edilen bu karşılaşmada Mülayim, 
kör olsun emi ?. hasmmı tuşla mağlüp etti. 

Kadıncağız bunları söylc::dikten Mülayimle gür~en Kanadalı muhak 
!oma fcraces"nin eteklerini kaldımmı kak ki teknik bir güreşçi. fakat Müla
·entarisjni sıkarak şarıl şan! kirli 'yimin daha kuvvetli olduğu ilk dakik:ı. 
sulan akıtmağa başladı ., , 1 dan itibaren göze çarpıyordu. 

İşte eski tramvay dertlerinden bir Son karşılaşma Tekirdağlı ile Van-
kaçı... dervald arasında.. Orta. hakemi bay 

Niyazi Ahmed Cemal.. 

bine yakın segiıci bulunuyoıdu 

A~·lık 
S aylık 
1 aylık 
YdWı 

l\'kmJt'kt-f • 

klndto 

u.~ 

260 

·~ 900 

H~mtekt't 

dısında 

·~' fl~ 
t·n Kr, 
~o IE'r.t 

llij)Q &J"'f 

Tatiteamcıcı Salka.n bfrligı tçtn ıyda ohn 
ı.uru_ş dUşUHir. Poua birllğtue g:_trmly"ID 

yerlere ayda yetmı~ ~r ku~ 
unımedillr. 

rttrld)'tııOkl ~r PQt!t.a mer~alnde 
IHTRUNa •boo• vavıq 

Adrea değiştirme Uc~ 25 kuru~tur 

....,..,........------~___,/ 
Grac Mut 

( 7 inci sayıf adaJS ,~ 
tesiri hançeresinde göründ~ 
fih yine yeni konturatıar 
tan geri ka.lmadı. 

Bu defa doktorlar, sesini .. 
kaybedeceği tehdidile ket?~ 
hata sevkettiler, hatta hSJlçt ı; 
küçük bir ameliyat ~pıldt· 
tın verdiği iyi neticeden ~ 
artist §İmdiye kadar m,i!li ~ 
temiz v~ pütiWilı bir :seele f ~ 
Sir~na kaptldı. Blr giiil 
hat etmiyordu.. Bir Avrupl'o ~ 
Çiü.rak LOndtada, Oslôyd&t 
det Kopenhagı;ia., BUJ<re§U : 
da. söylediği ı:;a.rkıla.r tasa~ ol 
muvaffakiyetler temin etU.

1
., 

isleri kendisini kabul eyltd 
Fakat; btmdan birkaç hıftı 

Grac Moore birdenöir~ k~f 
nu§maz oldu. Fena b1r ~ 

mu~ ve sesi Umttsi1Jik 'V~ 
de b:>zulmuştu. Pek tel!§ . t 
gibi idi. Bununla. beraber nU 
hütlerini reddetti. 

Dramın son perdem ı arl~ 
ilk g1rdiği günler. giöi bÜ)~jV 
ymı'yet içinde yapayalnız! •. 
saya geleooğini bildirdi. G•ll 
perde Fransada kapanmı~ 0!

3 

/ 

ölüm tehH~~ 
içinde miyiı 

J ( Ust yCJııı 

AçlıK , 

... 
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l>evıet Demlryolları 9 ocu işletme 
latanbuıa DlrektUrlüğUodcn: 

tıh1ı . a l'an ı- - t et 11ilSbaıan d . ·. \.Unın ve Ankarada Ulus gazetelerinin lD, 21. 23, 2o a-
llled· •· n a ılan cd'l · ı · ı r 16/ ıgınden 24 

1 mış o an 150 ton çimento eksiltmesine talıp ~ ıu 
Biçili ıı@.nlar 

& . 81937 tarihi 90 ~umaralı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan eksıltmc 
Uıı 8aat 15,3o ~e m~sad~ pazartesi gil nüne talik edilmiştir. Taliplerin aynı 

a Sırkccıdc n işletme komisyonuna müracatları Han olunur. 

----------- ( 4971) 

ıa ııw Nafıa Vekiletinden 
:~lrne korni:yı 1937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme ek-

ır•:ı. onu O{loıa d 19200 . k etre 
80 - 1 40 adet5() "'.°ın a hra muhammen bedeJJi 130 adet ta ·eom 
ad adet 10 rn l'k m.lık 40 adet 30 m.liklOO adet 20 m.lik 60 adet 20 m.lik saplı 

Kirahyoruz 
satıyaruz 

31 - BULUNMAZ /t'IRSA'l' Şışli 

ile Bomonti arasında çok itınalı yapıl
mış sekiz odalı modern ve kı.ibik kıirgir 
e\' satılıktır. 

72 - ACELE SATILIK HA.NE - işleri yapar kendisinin ağırlığı 2500 
Aksarny Langa Sepetçi caddesi 59 kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fı
No. Jı hane, kfırgir bina 6 odalı, sanııç, yatı 450 liradır. 
kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 
vardır. { V. P. 1645) 

Müracaat ayni yer 

73 - TJEYOCLU Cl!JETINDE -ı 
60 - 70 bin lira arasında konforlü satı· 
lık apartıman aranıyor. 

Müteferrik 

40- MUHASiP-Ticari muha ebe 
mali'ımatı olan bir genç her türlü ya
zı ve muhasebe işler·inde çalışmak üze
re iş arayor. 

et alet §e~~i sa~Iı çelik şerit metre, 15 takım çelik şerit tamir paftası 60 
:et.re ~o: 70 Yesı 3 adet prizma 15 adet plannımetre No: 2. 5 adctplannı·. 
l~el, 50 adet 51 adet Regla kalküJ 19 takım simplcgraf 39 takım münha~~ 

._l' kaPalı J>eruı cedveli, 50 adet Yerdan cedve:Ji ,.e 50 adet Trase do 
~ 2.arf usulile eksiltmeye konmuştur. 

.}4 - DEVREN BAT//;/K Bakknl 
\ 'e aşçı dükkanı muhitinde işçisi fazla 
,.c bir aileyi geçindirecek kadar müş
tc>risi olan bakkal ve aşçı dUkklnı 

devren satılıktır. • 
G9 - SATILIK ARSA - Sıındiye 

caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda beş 46 - RUSÇA TERCÜME - Mti 
kemmel Rusça bilen \'e tercUmanlığın 
yapabilır, bir müessesede tercümanlık 
ve tercih edilecek eserler ıçin ış arı 

yor. 

l.cıne ınu::;~ -~.e buna m_ütefer:i diğer evrak parasız olarak Ankarada mal· 
lfuvakk 8'tinden verılecektır. 

at te · 

yüz m,.,tre. 
j5 - KIRA.UK l'B SA1'/UK lkr Gi - SATILIK AnSA - Ayaspaşa· 

türlü konförü huvi hane Ayaspaşa da denize haıls'z nezaretli arsalar sa-

--------------

Itesrn· mmat 1440 liradır. 
~e•~ 1 gaı.et · ı d · t' 
)e . ~niş ol e~ın I 1 I 1937 tarrih ve 3645 numaralı ııushasrıt a m 1

• 

Gümüşsuyu civarında denize nawrctli tılıktır. 
kargir 6 odalı ayrıca sineklere karşı -------- ------ --------------

111 "eya an talımatname dairesinde vekaletten veya salahiyetli nıakaından 
fi:ı. evvelce al .. . . at 11:siltrne . ınmıa ?1utcahhıdlık vesikası ibrazı . .. .. 

li e kad Ye gır~ceklerın teklif zarflarını 13 eylfıl 1937 pazartesi gunu sa· 

1'1Qa:eı ar koınısYon reisliğine vermeleri lizımdır. (2259) (45!141 

er Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
~aMlc:a1c i . Riyasetinden : / 

tc.J kafesli hava gazli, elektrik, terkos. i J - UCUZ SATILIK YALI _ Os
lelcfon, garaj ve ayrıca mutfak ve c;a- ltüdar paşa J'manı rıhtım boyunda rıh
ın~ırlık , alaturka ve alafranga banyo tınıda banyo yeri. büyük bahçe, yedi 
tuvalet. s ekiz yi.iz metre murabbaı ha· oda müceddet yalı 
vuzlu ve akar sulu denize nazareti çı- - - ------ -----
~ek bahçe.sini ha ,.i müceddet hane 
heın 45 liraya kiralık \e hem de satı
Jrktır. 

Satın ahyoruz 

i4 - SA7'/Lll\ MAÖAZA ARA/\'1-
l'OR - 1stanbul Sultanhamam Tahta-

J,1 - INGILIZOE1 FRANSIZCA 
DERSLER - Tecrübeli bir profcsor 
tarafından ikmale kalanları ve kollcj
lere girmek istiyenleri iyi hazırlıyor. 
Ders vermek için sayfiyeye, e\·e ve 
her yere gider. J<'iyatıar müsait 

llıabiı •• tı·Şın cinsi Ke"ı·r Muv"kkat te- Eksı'Jtmcnin nerede "e --,-9-------N-E--B--.. - .. -I --d-
h :s • ı - SATIL//\. TIA ' - uvu' C· kale \'e civarında sekiz bin lira arasın-

1\ bedeli minat mikdarı hangi tarih ve saatte rede 6 odalı hane maktuan 1600 liraya da satılık kargir mag-azası 

10 - TERCÜME VE DERS - Bir 
Türk genci İngilizce ve Fransızca ter
cüme yapar ve ders verir, evlere gıder. 

%· L ' • Cd' ısta, ıra K. Lira K. yapılacagı. satılıktır. Birinci katı tuğladandır. ___________ .......... __ _ 
ılccclı: Yonu ittihaz l 1786 66 88~ 00 Asarıatika Müzeleri 1 ANO 53 - KARLI BiR iŞ - İşin ehli ve 

ıı:ıütchassısı olan bir sanatkar tarafın-
150000 liralık bir kapitale ihtiyaç var
dan çok mühim ve çok karlı bir is içııı 
dır. 

l'l'ıet Olan S "T 75 - SATILIK P Y - Zim-
t;ıllıj "1tdrcsc .. ultanah. Genci Direktörlüğün. 50 - KARTALDA ARSALAR - 2, merman markalı çift bir Alman piya. 

r~h sının esaslı d~ 16 8/937 tarihin- 4, 8, dönümlük arsalar satılıktır. nosu satılıktır. Tnksim Tarlabaşı Yağ-
de pazartesi günü sa'lt 5ı _ BOSTANCIDA _ 268 arşın hane sokak No. 35. {V. P. 1654) 

Ar~· ıs de • s t 1 k keşif :rl\> ista . . .• . a ı ı arsa. 
ıh >'iptı syonu ıttıhaz edilecek ola,1 Sultanahmct medresesinde bermucwı -------------

aıc rıJacak ı · f ı · J 56 (j "' ·t - t k " ecliie . esası tamırat yukarrL.t yazılı gün ve saatte kapalı zar usu ıy ı: - KADIK Y .;ıı a yogu çu par 
.rcııı Ccktır K ·ı ı ·· k · k b 1 k ' k '• Ctirı h.. • cıı ve ıartnamc ile yapılacak tamiratı mahal en gorme ıste yo U§unda 8 oda bir nnyo c e trı , 
Iı O ••ıı.ızele M' - h b' k 1800 d · 00" I' r ımarlıgına talip ola:ı !arın da teklif mektupları ve en ;ı z a\·agazi, terkos suyu, ır uyu 
ıı~1- ıralık b · b · • · d ı · arşı ı b h d 1 k J la "'ll lll .. u ışe cnzcr ış yaptık Jarına dair Nafia Vekalctın en a mış o•. n meyva ı a çe o a ar a am s ı., 

d rrıı, ha"· ı.ıt~ahhitlik ve Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuz. Çamlıca Fenerbahçcyi görür fe 
~t L l IIluh"' 1•· d "Otni ur u zarflarını 16 _ s _ 93 7 tarih pazartesi günü saat 13,30 a ka. e manzarayı ha\'İ. 

vk:ı ıa· 

8Yon · . 
rıyasctınc tevdi eylemeleri. ( 4 793) 

Otı 
ısrrUk Muhafaza Genel Komutanlığı 

ı:a,~çi:~bu.ı Satınalma Komisyonundan: 
2 
~alnba gü~eıun kapalıfZal'fla eksil lınesine istekli ç1kmadığından ll.8-93'i 

dı ....... 'l'as tu saat 15 de pazarJrğı ya pı1acaktır. 
r. Goruıeıb~l~nan tutarı (8165) liradır. 3 - Şartname ,.c evsaf komisyonda 
~ ı ır. 

llıekt ...... lstekfilcr· · · at 1.ıpJarı ın ılk temınat olarak f 13 liralık vrzne makbuzu ~·eya bankc. 
gulllrüğ'·vc ~anuni vesilrnlariyle birlikte o gün saat 15 de Galata Eski itha

u b nasındaki Komutanlık satınalma komisyonuna geiıneleri. 
(45J5) 

48 - SATILIK MÜFREZ A. ns A-
LAR - Büyükderede ifraz edilm 
küsur parça arsa satılıktır. 

iş 

57 - SATILIK EV - Tra bya 

40 

da 
denize nazır iskeleden beş dakik 
mılen kargir 12 odalı ve bahçeli 
pek çok ucuz fiyatla satılıktır. 

a. k fi.-
bir ev 

58 - DEl'REN KiRALIK V 
SATILIK KAHVE - Beyoğlu ls 
caddesinin en işlek yerinde 24 
üstleri camlı ve 72 sandalyesi bul 
bir kahve kiralık veya satılıktır. 

EYA 
tikıaı 

masa 
un an 

ATI-
•yine 
ikon, 

is arayanlar -34 - GENÇ BiR BAYAN -
. Orta okuldan mezun genç bir 

bayan iş arayor. Muhasebe. Riyaziye 
'e daktilo işleri yapabilir 

61 - iKMALE KALAN TALEBE
LERE - Türkçe, felsefe, edebiyat \e 
Almanca dersleri mektep programla
rına göre verilir. İkmalde sene kaybet
mek tehlikesi kalmaz. 

S5 - BiR BAYAN iŞ ARAJ'OR -
20 yaşında bir bayan yazı ve hesap 
işleri arıyor. 

~·' - iŞ ARAYOR - Orta tahsilli 
ve Bulgarcarlan tercümeye muktedir 
bır Bay iş arıyor 

işçi arayanlar 
66 - HiZMETÇi ARANIYOR -

Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka· 
dma ihtiyaç var 

------
Satı ilk eşya ------

55 - SATILIK PRES (BASK!) 
MAKiNESi - Demir ve madeni eşya 

64 - PANSiYON ARANIYOR -
Hiç kimsem yok, e'·ladı olmıyan yük
sek bir aile nezdinde evlat gibi baka
cak müşfik bir anne himayesinde pan
siyon kalmak istiyorum. 
(V. P. 1638). 

68 - TERCÜME iŞLERi - Mual
lim mektebi ve lise mezunu Fransız
ca tercüme işleri musahhih ''e müter
cimlik arıyo 

---------~---.......... ~ 
39 - iŞ ARAYOR - Orta mektep

ten mezun bir Türk gencı 20 - 30 li
ra ücretle bir tıcari müessesede çalış
mak isteyor. ltıbari kefalet verebılır. 

~)(13 ~~helik rnuhan1m k. 8"0 ı· l k.. .. ·· K d d ~'! voyu d .. en ırası ... ıra o an oprunun a ıköy iskelcsın e 
tıag Sorıııtıan ka duk~an teslim etrihinden itibaren 938 veya 9~9 seneleri ma
tta ll'ıeai Lev . adar kıraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şııı t· 

ç v 

59 - ARNA VUTKÖYÜNDE S 
LIK EV - Kanlıcadan Bcylerbc 
kadar Boğaza nazır iki büyük ba 
terkos. elektrik. hamam, sarnı 

tulumba tertibatı, tahtaları geçme 
prları mavun, camları buzlu içi 
yağlı boya, bahçrs;nde her türlü a 
ve çiçekler, muşamba döşeli yed 
dalı acele satı 1ıktır. .Şişli, Ayasp 
Taksim, Cihangir taraflarında apar 
manı olanlarla değişmek ve vaziy 
göre fiyat farkı vermek mümkünd 

Bunları almak ,.eya satmak istiycnlerin ve bu işlerle alakadar olanların 
nkara caddesınde V AKIT yurdunda V AKIT Propoganda Servisıne bizzat 
r telefon veyahud bir mektupla müracatlarında biltiln bu işlerinde muvaffak 

e A. 

• ka b' • 1 

~ ltıektu azırn rnüdürlüğünde crörülcbilir. İstekli olanlar 6:3 liralık ilk temi 
lıltınınaf veya rnakbuzu i1e 20 r-8/ 937cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 

1 ol dış 
abilirlcr. Posta kutusu: 743, Telefon 24370 

ğaç 

ıdırıar. (B) (4930) 
i o 

Olan "-nkara I3 
aşa 

tı· 
~lı 660ooo eledyesi için memba su kablarında kullanılmak üzere lüzumu 
~a kaP.suıı ~anc su kapsülü ve diğer levazım açık eksiltmeye konulmuştur. 
~l'lll'ıesi fsta erın hepsine 1065 lira bedel tahmin olunmuştur. Nümuncsile şart
~;. lı kanu nb~ı Belediyesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 1stekli!er 24~ 
b1/

0er 2o/dct :azılı vesika ve 79 liralık ilk teminat makbuz veya mrktubılc 

ete 
ür. 

//(/ GO - SATILIK VE KIRAUK 
1/ANE - Balat çarşısına iki dak 
mesafede Kesme kaya mahallesi 
tekke karşısında ikişer odalı iki h 
satılık ve)a kiııalıktır. Görmek i 
yenler pazar günlcı·i saat 12 ye 
dar 4 numaralı haneye müracaat c 

Ubtna1ıd 8 93, cuma günii saat 14 de İstanbul &lediyc,;:i Daimi Encümende 
ika 

~. Irlar ( .., 
nde 

"J.tla · A.} (19.;,6) anc 
l llrı 

60() Cinsi IJİI' met l'C8İn in m11hrım 111c11 bedeli 
stl-

9Qo ?rıetrc 
1ncc bez 

kalın bez 

ka· 

l:?o ,, 32 kuruş de-

30 " bilirler. (V. P . 1622). 

b b" " renkli bez ·•s 
ili Uşk·· u " 

~Ull~an ~nler evi kreş çocukları i~in lüzumu olan yukarda miktarları yazılı 
ıh· ti2 - SATILIK ARSıt - Sultam 

me<l civarında Kadırgada I\adırga 
manı caddesi üzrı inde arkası Kadıı 
bostanı \"e devaire yakiııliğı olan 
içinde evlik taşı Vt:' seçme ağnçları b 
hımın 312 arşın arsa satrhktır. 

li-
lır durıu~fü z açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunesilc şartnamesi uvazı~ 
ı.. a 2ı. ncte ...... "1 b ' . 1 . 90 1 ı'ka ve <>Ô 

·ga 
\'e 
u-

~ '' ku "'oru c ıJ.r steklıler 24 No. lı kanunda yazı ı ,·es 
~i;.. ruşıuk 'Jk · 9.)- ~rşcm 

""tÜ s ı teminat ınakb:.ız veya mektubile beraber 1!' S " 1 P· • 
aat J4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1$79) 

.,,_ --------~---~ 
y-

N 
6,1 - SATIUK ARSA - Aksara 

ik l ~~SiJt 3 f J a ve k afetinde 0 da Molla Gürani mahallesinde Te\•f 
e 

• 

ata.~ ltıeye k ·cul Fikret sokağında tram\'ay caddesin 
r.. lıkıa on ulan iş: Çarsanıba ovasında H&mzalı ve ch•arıııc.Jn nıc\ 40 metre mesafede 223 metre murab-
'\~ . tın k s - . 
2 §ıf bede)' urutulması ve Aptal ırmagı tebdili mecra amelıyatı. bir arsa satılıktır. 

~a.c-' tkın 1 
114121 lira 85 kuruştur. 5 d 

ı ~ıa. Vek·\~e: 12 -- 8. 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 1. e fi5 - DEVREN SA1'/Lll\ BEIWER 

"' 
3 l'f tısu~ etı Sular umum müdürlüğii su cks itme komisyonu odasında kapa- DÜKJ(A/\'l - Beyoğlu civarında faz 

l\eı ....... 18~~1~ Yapılacaktır. . . . . la iş yapan kadın ve erkeğe mnhsıı~ 
'tıı eartıta ..... lıler: Eksiltme şartnamesi. mukavele projesi. bayındırlık ışlc~ 1• ge. berber diikkanı içinde bulunan eşyalar 

ar lJ ~esi f - . . . 5 ı· b del mukabılındel d) . ki . ı b ~ ll'lurn · .. e~ı şartname \'e proJeyı ıra 71 kuruş e ve ı permenan . saç ~n ncsı : C' ır· 
\ r 'tk . Mudurlüğündcıı alabılirler. . likte ta.5raya gıdecegımden ucuz sa· 

tl'ıe . Stltrn • . . k şluk temınat 
tıe \' sı ve 5o eye gırebilmeıc için isteklılcrın 6956 lıra ıo uru 

1 
b't·ra· - tılıktır. 

ın. bin r . . . 1 h"d d' • ffakiyet e 1 1 ıgı ---------------<!~;.,"il )(nı.· ıralık nafıa su ışlcrım taa l u e ıp mu\a . N r· ~,. KASIJJPA·<:.ADA _ ])o<Yru vol 
"et ~ı1su.1 . . f • k b'l' . idu~una riaır a ıa ıu - ~ o " 

lııt ?lden ış erını ba~armakat" ennı ·a 1 ıyctı 0 "' da Tahtnkadı sokak 3 No. lı ahşap. 
1ıtıe ~~lilerin ~ın~ış müte:ıhhidlik vesikası ibraz etmesı. ttcn bır saat C\ vr· dbrt oda, iki sofn. iki hala bir hamam. 
~ır. ~ 8.dar S 

1 
klıf mektuplarını ikinci maddede yazılı .saa , . 1cıcrı lazım- bahce 1100 Jira~·a satılıktır. 

'da u ar Umum Miıdürlüğünc makbuz mukabilınde \Cl n ~ • ( \'. I'. 1655) 
olan eeikmeler kabul edilmez. (4276) 

VAK iT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

1 _ Mobilya. eşya vesaırc satmak ve

almak ıstıyenler, ya 

2 - Katip, ınuhasıp, hizmetçi. aşçı. işçi 

iyenlcr ve bu hizmetlere talıp olan· 

r. 
ist 
la 

3 
~a 

- Kiralık ... ::ıİık c·ı. apartıman, dük 
n, mağaza arayanlar . Kiralamak. ki· 
ya vermek Almak veya satmak is · 

enler. 
ra 
tiy 
4 - Ders vermek "'Ya almak iıtiyen 

ler 
5 

lct 

- Otomobil almak satmak veya iş 

mck istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tam:r 

cttı rmck istiycnler . 
'l - Tcrcün.e ettirmek veya tercüme 

!er yapmak istiyenler 
Bu hizmeUcrıni kolaylıkla ve cm~l

yetle çarçabuk görebılmcleı ı ırın 

(V .AKIT PROPAGANDA SERl'IS/) 
ndc bu işlerle meşgul olmak uzerc bır 
büro ,-ucuda getirmiştir. 

Bir Telefon 
Bır mektup 

Bir Kart 
Bir a".lam göndererek 
veya bizzat gelerek ıcrvİ!İmi:le 

temas etmelidirleı. 

Vakit Propağanda Servi11 
Vakit Yurdu ~nkara Cad. lıtanbul 

Poıta kutuıu 743 Telefon 2437(1 
Telııraf: Propa&anda Vakii 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 

B üyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
E 

ı 

undan başka : 15.CCO, 
kramiye:erle ( 2P.COO 

12.COCl, 10.000, liralık 

iki ac.' e. 
ve 

mükafat 
10 COO) liralık 
vardır. 



~---• Türk Maarif Cemiyeti 
___ , 

sind 
iZ 

id sa isesı 
' 

Orta ve lise kısımlarına 20/ Ağustos;937 den itibaren talebe kabu· 
itine başl:rnacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
name mektep idaresinden istenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 
lisesi direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) .............................. , 
Kayseri Vilayeti Daimi Encümen 

Başkanlığından: 
Vilayet merkezinde • • . . • . daki arsada yaptırılacak {995577) liu 

( 42) kuruş keşif bedelli memleket hasta hanesi inşaatı kapalı zarf usuli ile eksilt. 
meye çıkarılmıştır. 

Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartname si, hususi şartname, metraj defteri, kc. 

şif hülasası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat planları, ön ve arka ve yan ve 
polikilnik cepheleri ve ıakuli makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şo. 
se ve kargir inşaata ait fenni şartname. 

Eksiltme 23 • 8 • 93 7 tarihine müu dif pazartesi günü saat 15 ıde vilayet dai. 
mi encümeni odasında yapılacaktır. 

htekliler bu işe ait evrakı her gün daimi encümen odasında görebilirler. Ek. 
siltmeye :ştirak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat belgesi. ilan. 
dan sonra alınmış Ticaret Odası vesik.1 sı, Nafia Vekaletinder. alınmış müteah. 
hitlik vesikası, vilayet nafia müdürlüğü'l den alınmış ehliyetname, inşaatın başlan. 
gıcmdan sonuna kadar diplomalı bir mühendis veya bir mimar istihdam edeceği. 
ne dair noterlikten tasdikli belgeyi ver mel eri şarttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
edilmiş vesikalarında verilmesi lazımdır. 

istekliler kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kal1ar 
makbuz mukabilinde encümen başkanlığı na vermelidirler. Zarfların yukarıda ya. 
zıh saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli teahhütlil mektup şeklinde gönderi'
mesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

-.. .., '\ J 

~·f:>?.vlet Demırgolları ve Limanları iş/Ptme 
:~-·\· ~:: :~: .. ' · Umum idaresi ilanları 

..... 1 ...... ' • • 

Muhammen bedeli 5207 lira 60 kuruş olan 166 takım ustunç takımı ile 
8 kalem tıbbi alet 16 / 8 / 937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
bin"tı dahilindeki satmalma komisyonu tarafından kapalı zarfla satın alına
caktır. Bu işe girmek istiyenlerin 390 lira 57 kuruşluk muvakkat teminat ve 
~·anunun tayin ettiği vesaikle birlikte resmi gazetenin 7 / 5 / 937 gün ve 
:~::?97 veya 1 / 7 / 937 gün 3645 NO. lı nushalarında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınan vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kaılar 
Baydarpaşada komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 
komisyondan parasız olarak dağıtıl maktadır. (4647). 

Muhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve ebatta 14990 
n.det galvanize saç 17/9/937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İfie girmek istiyenlerin (1498,43) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
ı•un tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 / 5/ 936 gün ve 3297 veya 1/7 / 937 
1'. ve 36·15 No. lı nüshalarında intisar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lazımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tescl'üm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 4807) 

Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan halk tica
ret biletlerinin i"şarı ahire kadar Sirkeci - Edirne arasında muteber olnladığı 
ilan olunur. (2559). 

İsmi, muhammen bedeli ve muvakkıt teminatı aşağıda yazılı muhtelif cins 
amyantlar, linoleum!ar 26 _ 8 _ 1937 perşembe günü saat 15 den itibaren ve ayrı 
ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idaıe binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek :steyenlerin hizalarıııda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayi.ı e!tiği vesikaları, resmi' gazetenin 7 - 5 - 1936 g. ve 3927 veya 1 _ 7 _ 193' 

T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dıiresin:ie alınmış ve. 
ı::ikıı ve tekliflerini ayııi gün saat 14 de kadar komisyon reisiığine verme!eri U!. 
Z\mciır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaradı malzeme dairesinden. Haydarpa~ada 

tcselliim ve sevk şefliğinden dağıtılmak .adır. ( 4922) 
ismi Muhammen bedel 

rfuşamba ve Linoleum 19382,50 Lira 
Amyant ve Klingirit 9204,7 5 

Muvakkat temİnJt 
1453,69 Lira 

690.36 .. 

12 - KURUN 9 ACUST~ 

• • 

JE.VINME:&< 
• 
1.l'TE:QJE:N 

YEili WALLAI 
PAZARLARINDAN AL 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Müstakil jandarma taburu ihtiyacı için satın almtnası gerek yiyecek, yem, yakacak isim, miktar, alırıl ~ 
ilk teminat ve ihale tarihleri aşağıda gösterilmi~tir. Bunlara ait şartnameler parasız olarak komisyondan a1ı11sb ~ 

2 - Eksiltmesine girmek istiycnlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartnamelerinde yazılı belge ve ilk teminat ~.tf 
buz veya banka mektubu içinde bulunduracakları teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel komisyo113 

meleri ve açık eksiltnıe için aynı \•esika ve teminatı saatinde komisyona ibrazetmeleri. (2571) (4.992) 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli ilk teminat Eksiltme usulü ihale tarihi giln saot 

Sığır eti 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 

Sade 

Beyaz peynir 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Çay 
Kırmızı biber 
Bulgur 
Kuru üzüm 

Arpa 

Kuru ot 
Saman 

Odun 

kilo Kurll~ Um K. 

15000 den 25000 kadar 27 506 25 

1500 " 701 1000 " 
1000 ,, 2500 •• a6> 247 50 

2000 " 3000 " 45) 

4000 " 

JOOO ,, 
3000 ,, 

6000 ,, 90) 4U 00 

8000 " 
700 ,. 

1500 .. 
1500 " 
2500 .. 

40 " 
400 " 

7000 " 
2000 ., 

1200 •• 
6000 " 

12000 " 
1000 " 
2000 •• 

3000 " 
5000 " 

60 " 
500 " 

12000 .. 
3000 .• 

15aco ,, 100000 ,,.-

30000 ,, 50000 .. 
30COO ,, 50000 ,, 

125000 140000 ., 

40) 
18) 
161 
15) 
15) 
15) 

5) 492 
360) 

50) 
101 
25) 

4,5) 337 

3·5) 187 
1,5) 

2,5 262 

45 

50 

50 

50 

T i F O Bi L 
Cr , iHSArt SAMI 

lfapalı zarf 25 81 937 çarşamba 10 

Açık eksiltme 25 8 937 çarşamba 15 

IJ ,, 26/ 8, 937 perşembe 10 

Kapalı zarf 26/ 81937 -,; perşembe 1~ 

açık eksiltme 27 8 937 cunıa ıo 

Açık " 
27 8 937 cuma ;ı.6 

,, .. 2818 937 cumaresi 

Dc·Jlet demiryolları şebekesi üzerinde tatbik edilmekte olan D. D. 74 , l"ifo ' 'e pam•lo ha~ıalıldarın:ı ıutu 
numaralı fidan ve fide tarit:esi 15 ağus tos !)37 tarih.nden itibaren A\TUpa hat- nıamao: ıçin agı 7dın alın'lrı •ilo h:1p 

Göz Hekimi 
Dı . Şükrü Ertall 

«ıRtJN doktoru "°' Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. l 
tına da teşmil edilmiştir. ı :m.fır l liç rııh.ıı.;ı7.1 ıl: ,·c-rmrz. 1 ~er 

Fa1la tafsilat için istasyonlara mü racant edilmePdir. (2603) (5~51) kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
-----------------------------------------------------------------------------------------~ ............ .. ..... ıı 

Darpha n e ve llamga Matbaası ~1 ----Mild fi r ı üğünden : s AF O 
Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilıni§ olan sikke çelikleri ile ka· 

tod bakırının kleringe tabi memleketlermalı olması ve bunun vesaik ile isbat Sayfiyede okunacak !,"Üzel 

NecaetUn Atasagu 1 (Cağaloflu Eczanesi ~ 

Her gürı 16,30 dan 20 ye kada 1 '•••••T•e•le•fo• n.- 2112•5•6•6• ......... 
Lalelide Tayyare apartımanlarında dairr 

ı numara 3 de hastalarını kabul eder 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 

muayene parasızdır. 

1 

A. Dod~ . H. Rifat 

bir roman 
cdilmeei meşruttur. · ,ıtilllllllıı:ıuuııtılllllMlllli•ııı~ıtıııuuıııııHllllllHU11tı"'"'"'ltt1u .. VAKiT Kit· bevi . 100 kuruş •ım un• '"' Keyfiyet ilaveten ilan olunur. (5050) ._ _ _____ ________ ! 

Sahibi: Asım Uı 

Neşriyat Direktörü: R. A. SefCJ 

••• 

c· 


