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~e 1'eki1im1: ve Parti Genel 
Qf!kreteri B. Şiikrü Kaya 

rıNutuT~ söylerken ... 

ırma haftası 
"'Rlloktı 3 nell glln 
t-t~"&al arttırma ve ycrlimalı haftası 
'\a l!ıuı her tarafında devam etmektedir. 
ft lbi~tirniz mekteplerinin bir çoğun
~'"-illncreler verilmiş ve halkcvleri 
~kolları da muhtelif semtlerde 
'bıttcrcJcre İ§tirak ctmitti. Bu mü
~le perşembe vt cumartesi ak
~ bUtUn halkevlerinde birer mü
'f ' daha verilecek ve ayni ıckilde 
~ara devam olunı#.:aktır. 

~İlli kalkmma
flın blançosu 
&-. Yıl ekonomi 'e yerli malı haf· 

bir nutukla açarken Ba~,·ekil 
t4r '&..yar kendi telakkisine göre 

etıin manasını hatırlatmak ıu· 
•öze haf ladı. Zira, ekonomi 
ı halk için bir nevi ekonomik 

...... .... :ı. .... bl:ı .... ı ... ı .:ı-: ... ı .. _,,_ 
. · "l Ba) ar iae bu fiiknıe 
•r. Türk milleti 'bu bakımdan 
~k yük elmiştir. Vakia "Ak 
"-ra gün içindir", uBuğün<len 

düfün", "Para kazanmak nafi-
az kılmaktan hayırlıdır" gibi 

~•öılerini her vakit halk araam-
l'&t' etmek gene faydalıdır. Fa

~~nıi refah se,·iyeırini yükselt
' 'tın nıilletçe \'e Jıükiımetçe de
~'? faaliyetleri~ _hiç o~mazsa 
~ >t hır defa umumı hır hilinçosu· 
ıQ ~P!-'ak ta lazımdır. İşte Başve
~ ~ .Bayar bir hükumet reisi sı· 
~ ~Yle düşünmüş. ekonomi haf· 
~~~arken kendi görüşü ile mem· 
~ ıktısadi \'e mali \'aziyetini can 
~l~~tte hülisa etmiştir. 
~•I ~ayar bu lıülasayı yaparken 
~J ~~~ru gittiğinde, hani süratle 
~ ~~•gınde şiiplıe ohmyan iktisadi 
~İt 1 Vaıiyeti çok parlak sözler ile 
.ıti., tdehilir<li. O, hu yola gitme· 
~~· .B~tiin sözleri hep ölçülü ,.e 
ı...' ~•dır. Fakat hu ölçiilii ,.e 
\ı,~~i siizler en parlak edebi nu
~•tt ·~daha kunetli olmu~tur. Şu 
~~il• 'kı Celal Bayar iktısadi ,.e ma· 
~ l lıçosunun sadere rakamlar üze· 
~ ~llnU§hır. İktı adi \'e mali i§· 
~~it &özüne ''e şah adetine inanı"" ~tece rakamlardır, sadece ista· 
lt<t~ anılandır. 
~~, Celal Bayar, Türk milletine 
~ ~ık. "iktisat ediniz. Sarfiyatı
~ ~nç hududunu aşmayınız. 
1!" ıı demeyor; o memleket ef-
'.'lt.ı · llrrı. • • ~ dG tvesine: "Başk:a memleket-
~ 'l'~Ya buhranı henüz getmedi. 
li..~~I l.iı\ milleti tehlikeyi atlattı. 
s:~ ltı~f da ka1nıadr. Şu birkaç yıl i
~ i ' 1 

Yonlarla ifade edilecek eko
\ li,. ~tr. 935 senesinde 145 mil-
~ 9;7 •n ibaret olan lıarir.i ticare

~':'alı 1 seneııincle 185 milyona çık
"-.~• ardaki lıalkm me,·cluatr 935 
\ı'd e 198 milyon lira iken 937 
~ ... ~t e 230 milyonu buldu." gibi 
~"'·Çok müsbet ,.e canlı müjdeler 

~!\ \.. ... ..,,.,,~tek iyi hilir ki daha üt., beş 
~ .,_e ltternleketimizin harici ti· 

'°laeaeai aleyhimizdt: idi. 
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(Sonu 8a. 4 Bil. 1) 
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Dahiliye Vekilimizin konferansı 

Xeıgrat adreld: ırurftıi-: fsfan mıı 
Telef. 21.413 (Yn=ı ), 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para . 

1 Otobüs meselesinin 
mesele: --Dünyada harp na- doğurduğu 

ı .. k 1. k Ahmet Emin Yalma
ra arıyu se ır en na yollanan resmi 
AtatOtk TOrklyesl en saAlam bir b• •ht 
sulh,emnıyetve asayiş içindedir ır 1 arname ••• 

Ulusal artırma ve Yerli Malı haftası 
m'..inascbctiyle, Dahiliye Vekilimiz ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genci Sekre
teri B. Şükrü Kaya, dü~ akşam radyo
da bir söylev vermi§tir. 

Dahiliye Vekilimiz Sözlerine Şöyle 
Baılanntbr. 

YurtdaıJar, 

Ulusal ekonomi ve artırma kurumu
nun, sekiz yıldanbcri, memleketimizde 

yaşattığı ve ananelerimiz arasında yer 
alan tasarruf haftasının, elle tutulur, 
gözle görillür birçok faydalan oldu. 
Bize milli ekonomik hayatımızın dünü
nü anlamak, bugüniinll bilmek, yannı
ru görmek için maddi, müabet mevzu
lar hazırladı ve fıraatlar verdi. 

B. Şilkrli Kaya bundan sonra iktrsadi 
sahada da ıaltanat devrindeki geri ha

( Sonu Sa.~ Bü. 3) 

Bu ihtaı,name Vilayetten 
Müddeiumumiliğe gönderildi 
Avni Bayer adll bir zat Tan gazetesi 

Başmuharririne şöyle diyor: 
"Kardeşinin otobüslerlnden ol
mak şartııe otobüs işletme ruh

satı almak 
için verdl{llm 
''1000,, il rayı 

garı ver,, 
Dün İs~nhul veliliğine İstanbul 

altıncı noterliği vaaıtasiyle bir pro
testonaıne sureti tebliğ edilmiştir. 

J>rotestonameyi imzalayan Tcpeba
ıında dit tabibi Avni Bayer'dir; bu 
zat altıncı notere hitabmda bu protes· 
ıonamenin bir suretinin Tan g'lzetesf 
lıa§ muharriri Ahmet Emin Yalmana, 
bir suretinin de mahallin en yükeeJC 
mülkiye memuru olan valiye tebliğini 
bir suretinin kendisine verilmesini • 
lfU IW'ellll1Jl ue DeWJik dair.eai!ld.e 

.,.._......,.;__,..,.....,.. ______ ~;;;....;,.._..._-....,_.;.;......Ji.__,;-..--~....,...;.~-1' '(S(>nu Sa. ~ Sü. 1) 

. A "1tıipodaki siyasi temaslar -Ç-ln_s_u_ı_a_r_ı n_d_a_k ___ l__.h_A....ı.,d~ls ....... e-d--=-e~n-s_o_n-ra 

Belgrat Parisle Ro· 
mayı ·barışflracak mı? 
Yugoslavya Başveklll Delbos'a 
Romada görOştOklerını anıa·ttı 

Paris, 13 ( A.A.) - Bugünkü Pa- ı yadinoviçe 
0

böyle bir niyet atfetmek 
ris.gazetelni hep hariciye nıızırı Del- istiyor. Bunda biz hiçbir zarar gör
bosun Belgrach ziyl'retiyle meşgul of. müyoruz. Çünkü nktile La\'al ve 
maktadır. Barthou'nun İtalya ile Yugosla'\-yayı 

"Petit Parisien" diyor ki: banştırmak için sarfetmi§ olduklan 
"l\lusolini'nin Yugosl:l\'ya b:ı~\'eki- gayrete hir mukabele teşkil eder." 

lini Delbos nczdimle herhangi hir ta- Belgrat, 13 (.'\.A.) - Havas Ajan. 
' 'assut i~iyle tavzif ettiğini zannetmi· sınnı m•ılıabiri bildiriyor: 
yoruz. Esaııen Stoyadino\'İç, Delho~- İyi bir membadan öğrenildi;ine 
la dün yaptığı konu~malarıl:ı Roma ı· göre dünkü müJ~kat esnasında St~ya· 
I~ Pa~is. arasında ~a,·assutta b~lu_nmak dinoviç, Fransa hariciye nazırı Del
myetını katıyı•ıı ızlıar ctmemı;tır. hos·a Roma görü§meleri hakkında 

Vakıa bazı Yugoslav mahafili Sto- ınalüınnt venni§tİr. 

Flandin Berlinde 

Berline l'iden eski Fransız Baıvekili 
B. Flandin 

Bertin, 13 (A. A.) - Eski Fıansa 
başvekili B. Flandin, Kopenhağdaıı bu
raya gclmiıtir. Kendisi, birkaç gün hu
ıuıl ıurette burada kalacaktır. 

iki Nazınn Söylediği Nutuklar 

Delgrat, 13 (Husuat) - Fransız 
Hariciye Nazırı D. Delho~ dün §ehri
•nize gcfmit ve merasimle karşılan
nıı§tır. 

B. Df'lhos e\'veli ~ral naibi, sonra 
'"alide kraliçe taraf mdan kabnl edil .. 
tııişth. Gece Stoyadinovit tarafından 
ı;-ransıı Nazın ~er~fine bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Ba~,·ckii \'e Hariciye Nazın Dr. 
S:oyaclinı>Yjç hu rniinasehetle ~öyledi
ği hir nutukta hilha~~a demiştir ki: 

Memleketimizdeki kısa ikametini· 
zin bizleri birleştirmekte olan rabıta· 
ların münhasıran hissi mahiyette ol-

(Sonu Ba.f 8ü. 4) 

KATiL 
Bu sene Fransada büyjik Edebi Gon· 
kur mükafatını kazanan muharririn 
hikayesi hugiin l O uncu sayf am,eda ... 

. 

lngilterede. heyecan 
Amerlkadao Japonyaya şlddetll bir nota! 

Nankin tamami'e Japonlarda 
I 

Nan.kinde Japonlardan T.oçan lıalk ..• 

Londra 13 (A.A.) - Gazeteler aşikar bulunduğu yaztlmalitadır. 
Nankinde lngiliz gambotlannm uğ· AMERiKA ŞiDDETLi BiR NOT ı\ 
ramıı oldukları taarruz münaaebe- VERiYOR 
tile tiddetli yazılar yazmaktadırlar. Vaşington 13 (A.A.)" - Harici· 

lngiliz efkanumumiyeainde hü - ye nazırı B. Cordcll Hll, Panay ha
küm sürmekte olan heyecanı kayd- disesi ihakkmda Japonyaya verile· 
edilmekte, ancak herhalde Tokyo cek şiddetli protesto notasını hazır· 
hükumetinin mesut tutulmayacağı lamııtır • 
bir yanlıılık mevzubahs olduğunun (Sonu: Sa. 10 Sü. 5) 

Hatay seçiminde oyun yapmak için 

Türk düşmanları iş 
başına getiriliyor 

Fransız delegesi mütemadiyen 
bu gaye için çalışıyor 

lY azısı ~ 'ünCü(Je)" 
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Bir hiiyük adam daha kaybettik 

Dağıstanh Salih 
Orta A vrupanın ve Al

Yazan: Hakko SlQılha ~ezgin manyanın istedikleri 
Onu, ilk defa, lstanbul lisesinin 

muallimler odasında görmüştüm. 
Narin gövdesi, ince omuzları ve 
mahzun yüzile pek cana yakın bir 
adamdı. Yalnız baş bu durgun, bu 
çelimsiz vücuttan bambaşka bir 
şeydi. Geniş, yüksek alnında, ıztı
rap ile kudret birleşmişti. Çakır göz 
lerinin ateşini sanki hiç dinmez bir 
ruh fırtınası, üfleyip parlatıyordu. 

Bu tezat, daha ilk günde içimi 
sarmış, alelade bir adam karşısında 
bulunmadığıma beni inandırmıştı. 
Derin akan sulara benzer bir sessiz 
]iği vardı. Herkesi sabır ve nezaket 
le dinliyor, fakat az konuşuyordu. 

Böylece birkaç hafta geçti. Bir 
sabah, odaya girince onu bir tanı
dıkla konu§ur buldum. Ellerinde 
eski bir yazma kitap vardı. Bu ta
mdık, meşhur bir edebiyatçımızdı. 
Şark felsefesi ile garbın tefekkür 
sistemleri arasında mukayeseler yap 
masmı bilir, hele 'Tasavvuf,, un 
edebiyatımızdaki akislerini çok iyi 
tahlil ederdi. 

Ayrılırken, bana: 
- Ne mutlu ki berabersi'niz!. 
Dedi. Bu imrenişten bir şey anla-

mamıştım. 

- Kiminle! 
Diye sordum. 
- Dağıstanlı Salih le! 
Dedi ve sonra duruksadığımı gö

riince: 
- Gizli değil; fakat mahcup bir 

hazinedir. Onun sevgisini kazan 
çok istifade edersin. Bütün §ark 
ilimleri ve hele §ark edebiyatı için 
hüccettir! 

Nasihatını verdi. 
Ben de fırsatı kaçınnadnn. Not 

defterlerimi topladım. Okuyup an
layamadığım çetin metinleri çıkara
rak ona baı vurdum. Bunu yapar
ken de hiçbir mukaddemeye, hiçbir 
bahaneye lüzum görmcmi§tim. Sa
lıh e!endı, bu candan yaklcs§l§I ya-
dırgamadı. Başka hiç kimsede gör
medi~im bir tavazuhla: 

- Hele bir beraber okuyalım, 
belki bir aydınlığa varırız 1 

Dedi. 
ilk birkaç ay, yalnız başım sıkıl

dıkça rahatsız etmeğe katlanıyor
dum. Ama sonraları onun engin 
bilgisini, keskin, yırtıcı zekasını, 
üstün insanlığını kavrayınca, postu 
yanma serivermiştim. Derslerimizi 
bir güne koymuıtuk. Mektepte bir 
odaya çekilir, semavcrimizi yakar, 
dünyayı unuturduk. Sultan Seüm
deki, Çarşamba<laki evine yıllarca 
devam ettim. Onunla geçirdiğim 
hiçbir gün yoktu, ki yeni ve güzel 
şeyler öğrenmiş olmayayım. 

Bu evlere, meşhur Alman müs
teşrikleri de dadanmışlardı. Gelirler, 
kimi, "Nizami., nin Hamsesini ona 
şerhettirir, kimi "lbni Farid., in rü
bailerini tahlil ettirirdi. ~·) 

Salih efendi, §arkın üç dilinden 
başka, Türkçenin bütün şubelerin,i 
Rusçayı en mükemmel bir şekilde 
bilirdi. Nasıl öğrenmiş, eserleri na
sıl bulmuş, nasıl işlemişti.: Bunun 
cevabını hala da kendi kendime ver 
miş değilim. Fakat beni en çok şa
şırtan şey istikra ve terkiplerindeki 
büyüklüktü. Bütün ırmaklar nasıl 
denize dökülürse, bütün bilgiler de 
ondaki bu terkip ummanına akar; 
kollar, parçalar, ayrılıklar ortadan 
kalkarak, yekpare bir varlık olurdu. 

Ondaki hafıza, gelişi güzel bir 
mahfaza. değil, lbir alemdi. Bir sö
ziin manzum, mensur yirmi otu~ şa
hidini saymaqan vazifesini yaptığı
na inanmazdı. 

Coşkun bir kaynak, nasıl verdiği 
ıi hesaplanmazsa, o da dağıttığı feyiz 
cağlnynnmm akıp gitmesini öylece 
tabii bulurdu. Bu çağla)""anları, bir 
yazı hazinesinde biriktirmekten, sö
zü kalemle birlikte yürütmekten 
hoşlanmazdı. Bu, onun biricik suçu
dur. O kadar yalvardığım halde, 
Fuzuliye olsun bir erh yazdırama
dım. 

Her teklifimde, alnı buruşur, içli 
gülüşile yüzüme bakar: 

- Hele bugün dursun kuzum 1 

Derdi. Işte bu titizlik yüzünden, 
o, ancak yolu düşenlerin istifade et
tiği meçhul bir irfan çeşmesi halin
de kaldı, gitti. 

(Pariıuar) gazetesi Orta Avrupa- ~ 

Salih efendinin ilmi genişti, zev
ki derindi. Zekası cins ve üstündü. 
Fakat insanlığı, ahlakı, fazileti bun 
lardan da büyüktü. 

Darülfununda bir müderrislik 
boşalmış ve imtihan açılmıştı. Da
ğıstanlıya sual soranlardan biri: 

- Biz suolimi1.in şümul ve 
ehemmiyetini o cevap verdikten 
sonra anladık! 

Demiş bir başkası da: 
- Eğer "mah~eri,. imtihana 

girseydi, ancak bu kadar muvaf
fak olabilirdi! mütaleasmda bulun
muştu. 

Fakat hocam, bu yerin bir başka 
isteklisi daha olduğunu ogrenince 
yerini ona bırakıvermişti. 

Edime bozgunu sıralarında bir 
arkadaşı boşta kalmıştı. Hocamın 
bir hususi mektepte de dersi vardı. 
O dostuna: 

- Sen aç iken, benim iki yerden 
para almam ahlaksızlrk olur. Res
misini sana vermek elimde değil; 
fakat hususi mektebin müdürile 
konuştum. Bugünden sonra oraya 
sen gideceksin!. 

Demiş ve lokmasını vermi§ti. 
Bunlar, dile kolay ~eylerdir ama, 
hazan bütiin bir ömür içinde bir 
tekine rastlanmaz. 

• • • 
Dün, Edimekapı mezarlığına 

gömdüğümüz adam, işte böyle iki 
katlı bir büyüklüktü. Tanrının rah
meti, onun iki cihanda da yerden 
göğe kadar hakkıdır. Aziz ve mü
barek hocam, bu mükafatr, bütün 
ömrünce süren bir imtihanla kazan
mıştı. Arkasında yaşlı bir vatan bı
rnlLon hiiviilt- Pvlatlara ne mutlu!.. 

Avusturvıılı Profesör Gombloviç, ilirn 
odaınlnrınıı.

0 

yakışan bir ahlakla "Ben, yuı. 
nız Ögüst Kontlıın önce değil, tıalynn-

lorın Avnıpndn ilk içtimaiyntçı diye tanıt
mnğn çnlıştıklnrı "\'iko" dan da en-el, bir 
lslftm Miminin, sakin hlr dimağ ile içtlmai 
lıfıdiselcri tetkik ederek, derin fikirler or
taya lrnyduğunu göstermek istedim. 'lbni 
Haldun'' ün c eri, bizim Jıusün "Sosyolr. 
ji" dcdlftimiz ıc~dlr." demişti. Ne yazık 
ki "Salih" ten o kııdnr l slifoıle eden hu 
yabnncıların, biri ol-;un yazdığı esere o
nun adını sokmak cöınerlliğini, daha doğ
rıısu fnzilellnl gii-;lcrrııcdi. 

lngiltere Başvekilinin 
bir sözü 

İtalya Başvekili Mussolini, İtalya
nın Milletler Cemiyetinden çekildiğini 
ilan etmesi üzerine İngiltere, kendi im
paratorluk unsurlarına dayanabile.:eği
ni gösteren tezahüratta bulunmaktadır. 

İngiltere Başvekili Çemberlayn, son 
verdiği bir nutukta ezcümle demiştir ki: . 

"Büyük dominyonlanmızda, trpkı 

bizim yaptığımız şekilde hürriyet ve 
sulbü gaye edinen ve faşizmle k.>mu
nizmden asla müteessir olmamış bir de-

da Delbos'un ıon seyahatinden ve Al
manyarun müstemleke istemesinden 
bahsederek ıunlan yazıyor: 

Varşova, Delbos·a: 
- Müstemleke olmasa da işlerimi 

düzeltecek bir parça sermaye ... dedi. 
Bükreş de ayni şekilde: 
- Bereket versin Almanya benden 

petrol ve buğday alıyor. 
Prağ da şöyle diyor: 
- Şu silahlanma yok mu, insanı öy

le masrafa sokuyor ki 1 
Eskiden Fransız parası bize kuvvet

li dostluklar temin etmeğe yarardı. 
Fakat harp hazır paramızı batırdı, büh
ran da borcuna sadrk olmayanları ço
ğalttı. 

Bununla beraber Orta Av.upa mem
leketlerinin vaziyeti daha iyi. Looora
mn da bu sahada refaha ve sulha ede
cek büyük yardım imkanları var. 

Belçika Endiıe Ediyor 
Adolf Hitler müstemleke meseleıini 

or:aya atarken Almanyanın eski müs -
temlekeledni istediğini sarahaten hildir
medi. Lord Halifax'a: 

- Bize lazım olan, hiç olmazsa Al
manyanın harpten evvel elinde bulı•nan 
yerlere müsavi arazidir, dedi. 

Brükselde, Berlinin bu hususta itjmat 
vermek istemesine rağmen şunu tekrar 
ediyorlar: 

- "Hiç olmaua eski toplara mil· 
ıavi arazi"? 

Bundan, nasyonal sosyalizm mu-. 
hakkak Belçika Kongosunu düJilnüyor, 
manası çıkmaz da ne manası çıkar? 

lıte bunun için (Suar) gazetesi §Öy
le dert yanıyor: 

"Belçilcanın, deniz aıın arazisi için 
güvendiği iki itimat men'baı vardı, 

1 - Milletler Cemiyeti ..-e MiJlet
ler Cemiyetinin mütterek emniyet ni
z6mı; 

2 - Pariı ve Londra ile olan ıdn an-

1-·--·· 
Kendi anuıiyle ıiyasetiiıi Geğittirdi. 

4 

Ondan ıonra, ip üzerinde bulunuyor.,, 

Bulgaristanda 

Sürgün edilen 
Türkler 

Bulıaristandan aldığımız haberlere 
göre, Sofyada (Doğruyol) gazetesi sa-• hibi Bay Mehmet Celil altı ay müd-
detle Gabrovaya, Karnobat nılinev
ver Tiirklerinden sakin. Kotele, Filbe
li Tahsin oğlu Mehmet Kemal ile Tür
kiye gazeteleri bayii _Çavuşoğlu İrfan 
ba~a yerlere sürgüne gönderilmişler
dir. Eski mebuslardan Rusçuklu Dl'rviş 
Hafız Sadık da partizanlıktan dola\•ı Ku 
laya nefyedilmiıtir. 

mokrasi mevcud olduğunu görmekle 
gayet mesruruz. 

Diğer büY'Jk demokrasilerle teşriki
mesaimiz neticesinde dördüncü sınıf 
bir devlet iken bütün dünyanın birinci 
ırnrf devletleri arasın.da bir imparator
luğun merkezini teşkil ettiğimizi gö
rüyoruz ... 

GüHlecin oeşiHden: 

Yoksa muziPlik mi? 
Birkaç gün evvel alqam üıtü Kadıköy ile lıtanbul araıında 

İ§leyen Akay vapurlarından birinin orta kamara.ında §Öyle. bir 
konuımayı duyduk: 

- Aman kardeş, pencere!erin kenarına oturmıyalım. Orada 
alimallah kavruluruz!,, 

- Evet, biliyorum, kalorifer orada adamın bacaklarını ve 
baldırlarını yakıyor. Fakat ne çare! Hava lodoı! Bu havadt:ı pen
cere kenarına oturup denize bakmazsam fena olurum.,, 

Bu honu§madan ıonra iki arkacla1tan biri istemiyerek pen
cere kenarına oturdu; ötel~i de kar.apcnin ortaana doğru bir yere 
çekildi. 

Zannederim ki, bugünler-:le Akay vapurlarında bu türlü ko
nu1malan i~iten yolcular çoktur; ifitmiyenler de pencere kenar
larına oturdukları zaman insana vapurda yangın çıkıyor horkuau 
veren kalorifer aıca.l.ı.lığını ker.:J: vücutlarında tecrübe etmişlerdir. 

Acaba kamaraları uıtmak için yapılmıJ olan bu kalorifer ter
tibatının yolcuları rahatnz et nemeai için alınacak bir tedbir yok 
mudur? Yohıa kamaralarda halk tarafından en çok rağbet ecli
len yerlerin pencere kenarları olduğu görülüyor ela yolculara 
kar§ı kaloriler tertibatı ile bir nevi muziplik mi yapılıyor? 

HASAN KUMÇA YI 

AMERiKAN CUMHURREJSI 
DELiLER ARASINDA 

Amerikan Cumhurreisi B. Ruz
velt son günlerde hastalanmıştı; ve 
yakında ameliyat olacak. 

Fakat, Amerikan devlet adamı 
her şeyden fazla, hükumet işlerin
den uzak kalacağından müteessir. 
Diyormuş ki: 

- Harici siyaset geceleri uyku
mu kaçırıyor. Günde on iki saat dü
şündüğüm oluyor. 

Ruzvelt, bu işlerden ba§ alabildi
ği zaman ekseriya, bir sergiye gi
der, bir müesseseyi gezer. Geçenler 
de bir gün bir timarhaneyi ziyaret 
etmiş. Koğuşları gezerken gülme
ğe başlam~. 

. . di w b' k eınbal hllilr. ıçın ger ır azanç ın 
dedir. 

Şimdi bu hesapları yapIJ'İoo 
cek sene sergiyi tekra.~ .. a~_.,. 
açma.yalım mı diye duşunu>--- · 

FRANSADA SANAT 
DEVLETLEŞTiRiLECEK 1IJ! 

Fransada milli tiyatroJaı:m h,, 
metten aldığı tahsisat üzennde ~ 
him değişiklikler yapılmak~ 
Maarif nazırı B. Jean ZaY. 
bahsederek diyor ki: ~· 

"Hükumet istismarlara ~ 
kalamaz. Bugünkü iktısadi d_,: 
içinde, hükumet, bu ka~ ın~ 
lerin, bu kadar müzeleı:ın ~ 
gibi, bu işin mesuliyetinı de 
üzerine almak istiyor . ., "'-.. .,.., 

Sormuşlar: .. \ 
- Neye güldiinüz, efendim? .... 

Bir Fransız gazetesi bunw-

Cevap vermiş: \ 
- Yine böyle bir müesseseyi ge-

zerken başıma bir hadise gelmişti. 
Kapının önünde bir deli gördüm. 
Selam verdi. Ben de selam verdim. 
Sonra bana dediler ki: "Selam ve
rilecek adam değildi o: Arkanızı 
döner dönmez size dilini çıkardı!,. 

JSTOKHOLMDE VIT AMiN 
ZiYAFETi 

Her sene, Isveç akademisinin o 
yıl için verdiği mükafatları alanlar 
toplanırlar. Bugünlerde de, bu sene 
NObel mükafatım kazananlar ı~ve
çin merkezinde toplanmı§ bulunu
yorlar. 

Bu toplantıda, nobel mükafatını 
fizik, kimya, içtimaiyat ve edebi:v;at 
sanasında alanlar dunyanm dort 
kBşesinden geierek, birbirlerlle ta
nışmış olur ve beraber yemek yer
ler. 

Bu ziya[ et, o aene tıpta ve kim
yada kimler kazandı ise onların ha
kimiyeti altındadır. Mesela bu se
neki ziyafette hep vitaminli madde 
ler yenecek. Çünkü sene tıp ve 
kimya mükafatları insanın hayatını 
gençleştiren maddeler üzerinde tet
kikat yapmış alimlere verildi. 

KARISININ OLUSUNU 
CAMEKANDA SAKLIYOR 

F ransanm Kan şehrinde garip l 
bir Baron varmış: Kansile beraber 
mesut bir hayat yaşadığı köşkünde 
yine, şimdi ölmüş bulunan karısile 
beraber yaşıyormuş ! 

Baron, karısı öldüğü zaman, onu 
köşkünün bahçesine gömmek mii
saadesini alıyor. Bunun üzerine, 
Baronesi mumyalatıyor, camdan bir 
tabut yaptırıp içine koyuyor ve bah 
çede derin bir laht kazdırarak oraya 
bırakıyor. 

Sonra lahdm üzerine büyük bir 
abide diktiriyor. Fakat bu abide as
lında binadır ve içinde asansör var
dır. Baron, karısını görmek istediği 
zaman bu asansörle, - hayır, kendi
si aşağıya inmiyor, kansını yukarı
ya çıkarıyor. Bu suretle, bahçede 
karısile beraber yine eski günlerini 
yaşıyormuş .. 

P ARiS SERGiSi ZARARINA MI 
KAPANDI? 

Paris sergisi geçen ayın sonunda 
kapandı. Evvelden de tahmin olun
duğu gibi, sergi kar değil, zarar et
miştir: Yapılan hesaplara göre, ser
~in in masrafı 1 milyar 144 milyon 
franktır. Buna mukabil elde edilen 
hasılat ancak 160 milyonu bulmuş
tur. 

Bu hesapça arada bir milyar 280 
milyon frank açrk var. Fakat, bu 
açığın görünüşte bu kadar olduğu
nu söylüyorlar: Çünkü. bir kere, 
sergi şehirde yiyip içerek 4 milyar 
frank kadar bir para bırakmıştır. 

Bundan başka, sergi münasebeti
le yapılan bazı eğlence yerleri şehir 

ederken : ,O-. 
.. Acaba müstakil sanatnl, ~ 

mu geldi i Onun yerine bıt ; 
"devlet sanatı,, mı konacak?,. 
yor ve ilave ediyor; . . Jpl' 

Hayır; nazır, bu eıözlerının ~ 
rabileceği endişelere mahal ~ 
mek için şunlan ilave .e ';;;ı,t 
"Mesele hiçbir şekilde ~Y:,S fi' 
devletleştirmek ve sanatı sıY 
yaçlara uydurmak değildir.,, 

GECE YARISINDAN 
SONRA TiYATRO 

Gelecek ay Pariste yeni bit' 
başlryor: Gece yansı tiyatro; f'. 

Bu tiyatroda temsillere g r;JI 
rısmda, yani gece saat 12 d~~ 
nacak. Nisbeten kısa ve çab ~-

- rcketli • oivpsler erl".iLm:J ~ 
Uy~n~ perde arası venffnj ., "'r 
saat devam edecek ve saat "' 
tecek. 

Böyle gece yarısı tiyatro .. 
' mağa acaba niçin lüzum g 

ler? Tiyatro müdürü bunıı 
izah ediyor: tlJI!.. 

-- Bu suretle, gece 12 ·ye.~ ~ 
diğer tiyatrolarda çalışan e~ 1 ).,i' 
törleri eahnemize toplawa _ ~ 
olacak. .5~ 

F ransanın en büyük ar~~ 
görmek için de elbette uy 
feda edecek insanlar vardır! 

Fransada 
sıg_,naklar 

dd' lnglltereden ol 1' 
ğundan daha fBı 

imiş ~ 
İngiltere parlamentosunun ~u ~ 

kar azalarından mürekkep bıt ,:_ 
dahiliye nezaretine muracaat:11Uc:~ 
İngiltere hükumetinin, hava ..,e ~ 
rma kar§ı sığınaklar yapnıa.1' ıuııcll 
leri icabında tahliye etmek Y

0 ~ 
dığı tedbirler etrafın.da b~zı 
mütalealar ileri süreceklerdıt· ··'-

go ..M"' 
Bu İngiliz mebuslarının buıuıı-:-_... 

göre Fransada, İngiltcrede dır \'•.:;, 
fundan daha çok sığınak var . t,_,~ 
Jike anlarında büyük şehir~;:sir ~ 
etmek hususunda daha ııı ıarı ~wlJ 
hazırlamıştır. İngiliz ınebu5u.1<Cııfl~ 
mesele üzerinde İngiltere l1 dİ~ ...... 
de Fransa hükiımeti kadar ""\il; 

•J<tC il 

clavranmasx etrafında tazY1 

ı.:aklardır. 

Kırkçeşme sıı~ 
K k Yarıll P' 

ır ÇC§me suyu )tesile' il" 
itibaren şehir dışın~n ı,atJ ıfl J/I' 
Bu yüzden camilerın ve ·fü•ot 
ı;eselerin suları yarın kesı ~ 
mektir. di ref 7_ 

Bazı hamamcılar bele. ~11 t "" 

etmişlerdi. Sular jdares~;·b1' d' ~ 
latlı bir tarife ile su ,,erı 1'"1"8 

nm bu suretle ortadan 
haber verilmektedir .. 
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-
Bir mecmuanın 

masalı 
ŞEHiR HABERLERi 1 

;!1111111111111 ıı ıuıımı ı ııııı 1111111111111ııı111111111ıııınıı111111111111111 ılj 
~ = 
( 300 lamba J ·sorsa komiseri P.yango talihli-

{n iyisi şu olacak 1 "Ağac,, ı 
dan,, ı bırakıp bir zerzevatçı 

1 nerelere i Ankaradan leri kim~er? 
1 i 

\ dikilmeli? l döndü 

dükkanı açmak 
s -
\ On bet güne kadar latanbu· İ 
~ l un muhtelif yerlerine 300 lim- \ 
\ ba daha dikileceği söyleniyor. Bu f 
İ limbalann hangi semtlerin hangi \ 

\ taraflarına dikileceğini henüz t 
Altın dUşmekte 

de vam ediyor 
~ait~ 
·-~ . ~rnıış, bir yokmuş .. Evvel 
~t r ıçınde, kalbur saman içinde, 
~;sam, Hidi musikişinas kap
~i k aktö~'. ku~ağa edi~ iken 
~lf ısa_. dumenı uzun bır şair 
\, d:: Günün birinde bu küreği 
~. ~ltıeni uzun şair akla yelken 
' b· lanbuldaki Ankara cadde-

ır ( w 

~r· a~aç) dikmiş .. Zaten öte-'Lk ~agaç) (tohum) gibi bah
~r 1!1erine pek meraklı olan 
ıı_~&acmı oraya diktikten son 
~ ~ 1§ ki, bu zavallı genç, gür

\>e ·~·.bütün yapılan zirai dik
~Jl 1 

1!_mamlara rağmen gittikçe 
~ ~umrahlayacağı yerde gün 
~ '-~uodurlaşmaya, saranp sol
. de "Uflaınıı ve nihayet günün 
~ b·' tıpkı sam yeli vurmuş za
~i. ;ı körpe fidan gibi damarlann 
%~'klerındeki bütün usaresini 
'-&>Jiı,. P olduğu yerde kupkuru 
~ ~rrni§ .. 

~~ta~ §air, bu kısacık ve pek fı
~te~ lr, masalı, geçen gün bir 
"e ~ın sütunlarında uzun uzadı
'~ ana yakıla anlatıp duruyor 
~genç, gürbüz, sevgili ağacının 
~ <lsından dolayı bakınız kim

\'c nelerden ~ikayet ecliyor-
1 

~ ~ğaca hizmet eden yanaş
'ıı.. hi~etlcrindcki kusurların 
2' " 
tkJ ~&açtan para ile meyve yi-
3 ;tın" kayıtsızlrklanndan .. 
'-... ~gacın meyvelerini çarııya, 

l_ .. '\t" .. 1 
I~ k!'""''" "" ~... ···-°' '-'··--Od ımselerin mal eehibine 

~. emekteki gayrctajzliklerin -
·~ . 

b;_>\ §aır, darılma ama, senin kı
"f l tarafın yalnız küreğin değil-
~ 

~ 0 • zamanlar, bir bat müvez
'~tı <!kı adile bir bayiin dediği gibi 
~ (~tup da ağaç yerine oracı
~ti al ) - bu, adına magazin de
't. d'kca bulaca bir mecmua adı 

nı Türkçeye çevirdiler. Bu kitap, 
şimdi Ankara yokuşundaki came
kanları süsliyen kitapların arasında 
boyuna gelen geçenin yüzüne gü
liip duruyor. Bizim adı, sanı lazrm 
olmayan ahbaplardan biri bu kita-

bı, hele bu kitabın o pek göze çar
pan adım gördükçe buna pek imre
niyor, adeta ağzmm suları akıyor. 

Fakat içindekilerin nemene şey
ler olduğunu bilmediği için bir tür
lü yarım papele de kıyıp onu ala
mıyor. Lakin her akşam oradan ge
lip geçtikçe gözleri hep o kitabın üs
tünde .. 

Uzatmayalım, nihayet bir akşam 
bana soruyor: 

- Yahu, bu gece yarısı itirafları 
nasıl şey, bari dişe dokunur bir şey 
mi? Adına b:lkılırsa.. Hani.. ha .. 

Bizim ahbabın edebi seviyesini 
bildiğim için ben de diyorum ki: 

- Alayım deme.. Sana yara
maz, mevzu çok derin, çok ağır 
dır .. Sen onu baştan aşağı okumak 
değil, hatta on sayfasına dayana
mazsın, çünkü anlayamazsın 1 

Bunun üzerine: 
- Adı bana pek merak ridu, 

nedir şunun mevzuu, kısaca anlat 
Allah aşkına ! 

Diye ısrar ediyor. Ben de kısaca, 
ama pek mi pek kısa anlatıyorum. 
Beriki dudak bükerek gülüm~iyor: 

-Saçmal 
Sonra hikayenin kahramanı (Sa

lamin) in müessese patronunun ku
lak memesine karşı duymuş oldu-
~u uLua.ı~ !!U uQ4.1•'-Jl: .• .... ı...L&uo_, .... 

kalkıııyor: 
- O bir §ey mi bet Sen bizim 

Fatihli deli Tahiri bilirsin değil mi) 
bu köpoğlu, Umumi Harpte lzmir 
trarnvaylannın birinde elindeki cı
gara ile bir madamın ensesini yak
mı§tı .. Yaz günü tramvayda uyuk
layan yaşlı bir madamın ensesinde 
bir tahta kurusu geziyormuş, deli 
Tahir de o gün fitil gibi sarhoşmuş. 
Tahta kurusunu karının ensesinde 

bilmiyor uz. Fakat, biz burada 
İstanbul ıehrinin lambaya en çok . 
ihtiyacı olan yerlerini ipretleye- \ 

-· ~ 
«g~: 1 

1 - Beyoğlu Aynabçeımedm j 
Kaıımpafaya iner. eski mezarlık : 

1 
ortasınclaki yokuş. (Hiç değilse \ 
üç tane) i 

2 - Edimekapı ile Otakçı· \ 

-·-~ lar karakolu arasına (H iç değilse ~ 
sekiz tane). Burası son zamanda~ 

==-:=_~ gündüz ve gece lstanbulun en iı- ~ 
lek caddelerinden biri halini aldı- ~ 

~=~
-= __ !== ğı halde serviler a rasmda zifiri ~ 

karanlıktan gözgözü görmez. He- ~ 
Je yağmurda, çamurda adım at- ~ 

_ mak kabil değildir. Ayni zaman. ~ 
§ da bu anacadde tehirle tehir dı- ~ 
~ ıarıaını bağlayan en mühim yol· ~ 
~ lardan biridir. 1 E : = 
f 3 - Topkapı • Edimekapı nü· ~ 
~ mune asfalt yolu en apiı (on ~ 
i lamba) • '§ 
~ lıtanbula yeniden 300 lamba § 
~ konacağını duyan bu semt yol- ~ 
§ culannın dilekleri üzerine biz ~ 
j bunları burada itaretledik. Bele- § 
~ diyenin de halkın bu çok haklı di- ~ 
~ leklerini yerine getireceğini te- ~ 
§ menni ederiz. ~ 
~ Dün idaremize gelen iki zat ~ 
'§ Çarıamba, Sultanselim, Drai- ~ 
~ man, Fethiye, Fener ahalisi na- g 
~ mına Belediyeden ıunu rica etti- ~ 
~ler: g 
€ Bu semtte berıün Fat ihe aidip ~ 
~ aı~cu 'D11 .. h:u tcu.I• ınaan varau. f 
~ Bu semt niçin otobüse kavuıtu· ~ 

~ rulmuyor.. Fatihe kadar itleye- g 
§ cek yeni otobüslerin hiç olm:ızaa ~ 
~ Çarıamba karakoluna kadar gel- g 
~ mesi bu semtlerin yüzlerce yolcu- ~ 
~ sunu ve yüzlerce mektepliyi kıım g 
ff yağmur ve çamurdan k urtaracak- ~ 
~ br. Belediye bizim bu ricamızı i 
j yaparsa bu semtleri ihya etmiı o- i 
~ lur. j 
~ıııııı111111ııııııı111111tıııı111111ıııııı111111ıııııı1111ııuı1111111 11111111~ 

Bir haf tadanberi Ankarada bulu 
nan şehrimiz bdrsa komiseri Ihsan 
Rifat dün lstanbula dönmüştür. 

Bay Ihsan Rifat, Ankarada mali
ye vekili Fuat Ağralının başkanlığı 
altında toplanmış olan komisyona 
iştirak etmek üzere gitmiş bulunu
yordu. 

Oğrendiğimize göre, komisyon 
asıl kazanç vergisinin cibayeti hak
kında yapılacak bazı tadilat üzerin
de görüşmüş, bu hususta bazı ka
rarlar ittihaz etmiştir. 

Birkaç güne kadar bu kararın 
resmi bir tebliğ ile halka bildirilece 
ği umulmaktadır. 

Komisyon bundan başka esham 
ve tahvilat hakkında hazrrlanmış 
olan istatistik malumatı tetkik et
miştir. Bu arada altm meselesi ile 
de meşgul olduğu söylenmektedir. 

Dün altın borsa haricinde yine 2 
kuru§ daha düşmüş, 1070 de açıl
mış 1 068 de kapanmıştır. 

Birkaç gün evvel görülen büyük 
sukutlar yavaş yavaş azalmaktadır. 
Bu da altının tabii fiyatına doğru 
gitmekte olduğuna delil sayılmak
tadır. 

Dün birinci tertip Türk borcu 
tahvilleri 14,55 den muamele gör
müş, ikinci ve üçüncü tertip Türk 
borcu tahvilleri üzerine hiç muame
le olmamı§tır. 

Bundan başka Ergani tahvilleri 
95 den, Arslan çimento tahvilleri 
99J15 den muamele görmüş, bir 
lngiliz lirasına Merkez bankası ta
rahndat\ 26'.:> kuru§ kıymet teebit 
edilmiştir. 

Portakal ihracatını 
kontrol için 

~ r-./ rncdik? 
~ Ccip Fazıl, ah, §akayı bıraka- gorunce .. 

\ Qc 8.enirıle biraz ciddi konuşa
' ıJhı.ıti &el de biraz beni dinle: 

Esnaf cemiyeti 
bütçeleri 

Birçok ihracat maddelerimizde 
tatbik edilen standardizasyonda çok 
iyi neticeler alındığı göz önünde tu
tan lktısat Vekaletinin hububatımı
zı da standardize etmeğe karar ver
diğini yazmıştık. 

~ Ço~'. ağaç, fide.. Bunlar, as-
~tafı hıyi, çok güzel §eyler ama 
~k·ep fos! Çünkü yine senin 
~.'\it h 1 bayiin söylediği gibi 
t.4,~Üz böyle ıeylerle kafa 
.. ~~ •._böyle §eylere göz nuru 

işte yavrum Necip, sana söyliye
ceğim şimdilik bu kadar. 

Aklın varsa tohumu, ağacı, fida
nı bırak da işlek bir yerde bir zerze
vş.tçı dükkanı açı 

istersen gel bu işi birlikte ortak
lama yapalım 1 

Oaman Cemal Kaygılı 

Şehrimiz esnaf cemiyetleri bu yıl 
ilk olarak bütün bütçeleri heyeti 
umumiyeye arzetmeğe karar ver
miştir. 

Bu hususta İstanbul ihracat kon
trol dairesi lstanbul piyasasında ba
zı tetkikat yaparken, diğer taraftan 
Iktısat Vekaleti de hububat ve li
mon portakal ihracatını kontrol 
edecek elemanlar yetiştirmek üzere 
üniversite ve yüksek iktısat mekte
bi mezunları arasında bir kurs aç
mağa karar vermiştir. ~ • böyle şeylerle gönül oya

\~~ kalabalıkça bir zümre yok! 
~tıtundura boyacısının en koyu, Haliçte deniz hazası 
l'ıtaj yıu ıhir argo ile ağız dalaşı
~~ ~c değil de hatta manzum 
~~ ccmuana koyabiliyor mu-

Şimdiye kadar her cemiyetin büt
çesi kendi idare heyeti tarafından 
hazırlanır. Ticaret odasına verilirdi. 
Bu defa her cemiyet idare heyeti 
hazırladığı bütçeyi kendi heyeti 
umumiyesine arzedecek, bu husuta 
heyeti umumiyeye izahat verecek
tir. Bu suretle her cemiyet heyeti 
umumiyesi de hazırlanmış olan ken 
di bütcesi hakkında daha etraflı ma
hima~ sahip olacaktır. 

Kursa iştirak etmek istiyenlerin 
doğrudan doğruya lktısat Vekaleti
ne müracaatları icap etmektedir. 

t~~()~ • 
~lt .. an pıyasayı adam akıllı 

\t 'cl'll~undür. Lakin bunda bile 
ı~ ~d· 1, ipham tarafına kaçm3.-

'r/seyi tam bir açıklıkla, her 
~~ '<lYabileceği bir tarzda an- 1 

~ fatttır ! 
~ at0t~~veleri, aş:ılan, tramvay 
~ ~ ~sl~ri: vapurları, bunlar
\~~~ kYlı yüksek sayılan yerlere 
~i'"· abart, göreceksin ki se

\.ı'ttt~ ~n feylerle yüzde, kaç 
t.~I\ .~~lı .. Bunları sen pekala, 

t 
1~1 b'ldi"• h ld Sı ~tıka ı gm a e tutarda ne 

~İtı ra yokuşunda (ağaç) 
\)er· c kalkışırsın? Ve ne diye 
~~ı-ıı)ne.. ~cnnan dinlemez aşk 

herk ısımli bir roman yazıp 
~'~ Cse seve seve, doya doya 
~~ b rn) 

~~)~tada küçük bir hikaye 
~... da dinle· 
~ ··ı D . 
l ~•tu uhamel denilen ve senin 

\ ~•tun Peyami Sa fanın giyaben 
t ~li\~ olduğu anlaşılan tıknaz

~ i~ t\t\ Çehreli, zeki bakışlı met
ti\fla 9) Yazıcısının (Gece yan

ft adlı küçük bir romanı-

Dün Haliçte bir deniz kazası ol
muştur. 

Kağıthaneden kırmızı toprak yiik 
lü olduğu halde hareket eden 9 ton
luk Yıldırım motörü taş isekele 
mevkiinde sahile düşmüş, bir taşa 
çarp:uak motörün dibi delinmiştir. 

Motör kaptanı, motörü güçhal 
ile Eyübe kadar getirmeğe muvaf
fak olmuş ise de sah:b yanaştıra
mamış, biraz sonra Eyüp iskelesi 
öniinde motör fazla su aldığından 
batmıştır. 

Ticaret odası esnaf şubesi müdür 
H.iğü bu hususta vilayete müracaat 
etmiş, cemiyetlerin heyeti umumi
yelerini toplamak için yer istemiş 
Beyoğlu Cumhuriyet Halk partisi 
salonu ile Eminönü Halkevi konfe-

rans salonu münasip görülmüştür. 
1 ikincikanundan itibaren her iki 

sabah Emin ön Ü Halkevinde, öğle
den sonra da Beyoğlu C. H. P. sa
lanunda bir toplantı yapılması ka-
rarlaımıştır. • 

Bunun için program hazrrlanarak 
biitün esnafa tebliğ edilecek, ve her 
gün iki cemiyet heyeti umumiycs 
tl)planarak esnaf biitçeleri hakkın
da kendilerine izahat verilecektif. 

, ---------------------------------------....... ------------~, 
Bütün Balkanları alakadar edecel{ 

şayanıdikkat bir eser 

SMANOFLAR 
v azan : Kenan Hulusi 

Tayyare piyangosu talihlileri 
birer birer meydana çıkmaktadır. 
Bu arada 40,000 lira kazanan talih 
}ilerden birinin Bursada Ahmet Ve
fik paşa hastahanesinde çalışan mü
temet Rifat diğerinin Sivas Uçbey
ler mahal esinde arabacı Hasan ol
duğu anlaşılmıştır. 

1 5000 lira kazanan talihliler 
Ankarada bayan Nimet, Beyoğlu 
Yenişehir hamamında Dikran, Si
vas Sular başında bayan Fatma 
12000 lira kazananlar Nişantaşı 
Halas apartımanında bayan R ubi 
10000 lira kazananlar Galata kibrit 
fabrikasında 18 memur, Beşiktaş 
Haşim bey apartımanında bayan 
Emine, Lüleburgazda Hidayet Ga
lip; Ankara Balık pazan sokağında 
bay Hasandır. 
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Birmingam sanayi 
sergisine çağıı ıltiık 

Dün şehrimiz Ticaret odasına 
Londra Ticaret odasından bir mek
tup gelmi§, Birminghamda birer sa
nayi sergisi açılacağı bildirilmiştir. 

Verilen malumata göre, 21 şubat 
ta açılıp 4 marta kadar devam ede
cek olan sergilerin birincisinin lüks 
salon C§Yası, spor malzemesj, ikin
cisinde ise mensucat ve ağır sanayi 
teşhir edilecektir. 

Sergi komitesi memleketimizde 
bu sergilere davet ettiğinden dün 
keyfiyet alakadarlara bildirilmiştir. 

Geçit yerleri 
Köprü üzerinde ve Karaköyde 

olduğu gibi yakında Beyoğlu tara
fında da birçok taraflarda geçit yer 
leri yapılacaktır. Ancak bir çivi elli 
kuruşa çıktığından çivi yerine bqş
ka bır şektl duşunuımeım:t.Ji,. 

Geçit yerlerinin asfalt yapılması 
veya boya ile işaretlenmesi düşünül 
mektedir. 

Beyoğlu tarafında nerelerde ge
çit yeri yapılacağı tamamen tesbit 
edilmiştir. 
Yakında lstanbul tarafında da 

yerlerin tesbitine başlanacaktır. 

Bir falcı mahhemeye 
veı ildi 

Emniyet müdürlüğü kadın komi
serlerinden Nimet ve Fahrünnisa 
birkaç gün evvel, Beyoğlunda Çöp
lükçeşme~e kahve falına bakan 
Sürpik isminde bir kadını yakalamış 
lardır. 

Bu iki memur Sürpiğin evine gi
derek fala baktırmak istediklerini 
söylemişler ve tam fala bakılırken 
Fahrünnisa bir bahane ile dışarı çı
kıp sivil memurları içeri almıştır. 

Cürmü meşhut yapıldıktan sonra 
Sürpik mahkemeye v~r~lr:ıiş ve_ bu.ı 
radaki ifadesinde kendisının katıyen 
fala bakmadığını söylemiştir. 

Müddeiumumi suçlunun tecziye
sini istemiştir. Mahkeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 
Emniyet n" üdiirlüğü 

taşındı 
şubeleri dün Sanasaryan hanına ta
şınmışlardır. Bu arada eski borsa 
binasında bulunan emniyet altıncı 
şube müdüriyeti de yeni binanın en 
üst katma çıkmıştır. m 

Beledlye reisi muavini 
Ankaraya gidiyor 

Belediye reis muavini bay Ek
rem Sevencan bu akşam Ankaraya 
gidecektir. Reis muavini Ankarada 
belediye işlerini takip edecektir. 

Vali ve belediye reisi bay Muhid 
din Ustündağ bir müddet sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Nedim hakkında konferans 
Edip ve muharrir bay Halid F ah

ri Ozansoy bu akşam saat on sekiz 
buçukta Beyoğlu Halkevinde 

0

'Ne
dim,. hakkında bir konferans vere-
cektir, · 

1 
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~ - KURUN 1~ BIRINCIKANUN 1937ı 

Otobüs meselesinin 
doğurduğu mesele : 

Ahmet Emin Yalma
na yollanan resmi 

bir ihtarname ••• 

ı Dahilige Vekili- 1 Hatay seçiminde oyun yapmaK ftfrı 
mizin nutku T •• k d •• 1 İŞ 

. .. (Üsııar.afılincide) ur uşman arı 
~:~~:~:~m~~c::~:;~t;~ b;ej~~7~~ başı na getı• rı· ı ı·yor 
kurtuldugunu, bugunku refahlı hale .de 
müşküller önünde yılm<ı.mak, mütema· 
diyen çalışmak sayesinde ulaştığımızı ~ d J • ••ı diye 
söylemiş ve bugünkü mesut ve canlı ransız e egesı mu ema 
hayatımızı şöyle ifade etmiıtir: b • • / 

Son asırlnrda mevcudiyeti ihmal edi· ll gaye lÇln ÇQ lŞlgOY 
len Türk devleti beceriksizlikle yeni İskenderun. 13 (Husu i) _ lla- l cınurlit 
itlere ve yeni hayata kabiliyetsizliği j. makt:ıılır. Çünkü Jll 

1
111 h~I j)e 

le itham edilen Türk milleti, bugiin bu tayda yeni rejimin ilani drılapsiyle diye kadar Tiirk nley ı~~r d:n 
(U3tyanı birincide) §ahitlerinin kim olduğunu Eıöyleme· inkilip ve cumhuriyet &ayesinde fab- memnuniyet izhar eden \'e Tiirklcrin ret kazauını~lar Ye bu }U~· 

faklanmasr..ıı istemektedir. mi:.tir.1 rikalar kuruyor dem:ryollan döıeyor lehinde olduğunu miiteaddit misal- lerini rnnlıafaza etmişlere ır. Ct 
İmza snlıibi, im prote ıonamr ·inde Şu halde. hirkaç gündür sürüp ge- i•letiyor tünel ~çıyor. top tüfek tay: · lerJe gri !ermiş olan Hum katolik ca· Garouun emrile f illetler r111 

· " ' ' ' ' · d S G • · ı · b rneınıı Tan gazetesirun son zamanlarda ileri- len \'e tnhkiki için müfettiş gönderil- yare yapıyor, kağıt, cam, kumaı fgbri· :mıa.m an ampnt, aro nun <!ntfl)' e tı murahhasları da u • t" 
ye siirdüğii otol>ü dedikodusundan me i İstanbul Vali ~·e Belediye reisin- kaları kuruyor, kısaca her medeni ve İ· :işinden çıkarılmıştır. ı ·afımlan iğfal edilrı~ek i~.ıenr~:ıe 
bahsederek kendi aclmı dn bu ııe§rİ· <'e Dahiliye Vekiilctinclm istenilen o- teri ~emiye~in muht~ç oldu~u f~kir ve Antakya, 13 ( lf u uı:i) - Antah:ı j zı .. yerl~r<l? Tiirklerın 'furk ;Ur 
yat salıa-ma atmış hulunuyorA Avni tobiis mesele ine bu prote to ile yeni teknık tezgııhlan erimnıharbıyesınc ka· kaymakamlığına Kmklı:m knymaka- kar cdılmı§, hazr yerlerde 
Bayer, kendisinin otomobil amatörü bir s:ıfha katılıyor demektir. mandanlanna ve ordusuna malik bulu· mı Selalıaddin, Kırklınn kavmakam- dilekleri heyet uznsına l~u. rn 
olduğunu, İstanlınlda otol1üs isletmek Şiııuli otohiis ıne~clc i ne olac<ık? nuyor. Tarihin en eski devirlerinden- lığına Reyhaniyc nahiye • mi.iıliirü rm tazyiki i)e arıettır:ıl~ 
istediğini, belediyeden ru1IEat nlma ı Ondan çıkan hn mesele ne ~eki) ala• beri &ima ynp~cı, ~u~cu :'e ~nİ· Ziihtü, Uı-vhanİH nalıivc miidiirJü· Tfükl~r Jınkkmıla hu karlar d~]a 
için Bay Alımet Emini ta\•sit etti• cnk? !e! yaratıcısı hı~ ~ult~r. mdleb olmak ğüne de H~cılar ·nahiyesi mfülürii Ilü- ve sarılı Yaziyet altı~ ı~e~tl .. b 
ğini ' ' C hn iş için kendi ine llin lira Oknyııculanımz ~iplıesiz hunu utidat ve ananesını tarıhınde ve kanın.- sameUİn tnyjn olumnuştur. lrn~ınıı gclirilme1erjnın Jnuh: 
verdiğini, ayni zamanda işleteceği 0 • merak Nlecı•klcr<lir ,.c hu merak pek da taf~Y~" ,:rürk ulusu ~tatürk devrin· Rn yeni tayinler Gnro'nuıı eınriyle tedikleri gibi jdnre etrnek j~ıJJ 
tobüsle:-i Bav Ahmet Eminin alfıkn- yerindcılir. de tarihı mısyonuna tekrar başlamıftır: yapılmı:ı.tır. Bu tn);ulerin mahiyeti ~ncla ~iiplıe yoktur. Bu ısyın 
dar ohlıığu Jiistik §irketi vasıta;; iyle lfo:. h:ızı ınlınıinlerı1e lmlunahm: l~aa~ığı~, sul~ün, kültürün ve mede- Garonun Türkler n)eyhinrfo aldığı vn· ;.eıi J~nlk arasında fena tesir 
almasının şart ko,ttltlu~ımu, foknt tn· Dahiliye Vckiilcli tetkik, tahkik, nıyetın hızmctinde bulunmak. ziycti biraz daha \'ıtzuhla ort<ıya koy· rnıştır. 
'\'assut l>edeli nlınclı~ı halde ruh atın lefti~··· Hangi şekilde olursa olsun, o- Siyasetimizle Bütün Dünya 

ÖğünmclidirA M · ııA k 1 k ahnmadığmı söylemektedir. A\"TIİ Ha- tohiiı: meselesi olarak ortaya atılan 1 1 ~ ın ma- Avrupadakı· 
• t t lt·~· · .:ı ı· ) Küre üzerinde yer yer İ&İtilen lıarp yer, bundan sonrn Ray Ahmet Emine 11eşrıyn ın ezanımun c ıı:;ı ın< ıa arın :ı; 

. l naralan, tehditleri ve hatta top ve tü- b ı 
giderek işinin ne oJıluğuııu sorduğu '!:)İiziinii nıcyc anıı tıkarmnk iı;in res- nın ançosu /ı f 
7.aman ı:ncn yarın ncı;riyat yaparak mi nr:ışlımtalar<la bulunndur un, Be· fek sesleri kanlı Çarpıtma \'e :muharebe siyasıA temas a 

1 ] • ]> • • ı haberleri, sulha, refaha susamı.l muzla· a 
b ı I · 1 d··k w. ı et ı~·c teı~ı, nınun sonu alınmcTVa ı> ( styanı birincide) .•• ı u mese e erı or aya o ect'gıın, on- / ·ı rip be§criyct kütlelerinin ruh ve Yİc• • ·ncio"' 
(lan Eonra Jıep~i düzelecek·, sizin ı·ulı- karlar hckleyccdctir. llarirten <' .. ok mal alıyor, az satıvor- (Üstyanı bırs _. M danını tahriş, hayat ve istikbalini ted· ~ J • ~ 
fiatnameniz <le o sırada nlmır" cev<ı· Fakat. Alıuıet Emin Yalman, Vali bi~ edukcn Atatürk Türkiyesi en sağ· duk. Aradaki ruilyonlnrca farkı <la al- madığı kanaatine ,·asıl o1scığıı1 
Jıile karsıla;tığım söylemekte Ye Jıfilii Ye Belediye Reisinin söylediği iddia- lam bir sulh, emniyet ve İll§a havası tın, yalıut kıymetli eşya "ererek ödü- eminim. b~ 
ruhsatnnme-i almınadrgmdnn bahse- smda bulunduğu süz kar§ısımla mah- içinde kendisini dinamik ve verimli bir yorcluk. Bu gidj~ milli iktı~at nokta· Mcmlcketlerimiz arasında ~ 
clerck Bay .Alıınet Eminin yirmi el ört kemeye p;idecck mi? inta faaliyetine vakfetrni§ bulunuyor. smdan memleketi iflasa doğru sürük- J O sene cn·el nkıedilm!J olu~e, 
f:aat zarfında 1m hin lirayı inde etme- T~ Iıaşmulıarriri, Validen jznhat Bununla yalnız biz değil bütün inu.n· Jeyordu. Bir kere Cumhuriyet hükfi- den beş sene için temdit etnı. ;prf 
sini istemekte, para geri verilmediği l>eklcınckteydi: lık övünınclidir. meti miBi iktısaf hareketiyle hu telı- bahi bulunduğum dostluk "'15 ı ~1/1.. 
takdircle malıkcmcye rııiirncaat etle· - Ahmet Emin, o yazıyı yazmak Memleketin Refahı Gittikçe Artıyor likeli lıarekcti durdurdu. Harici tica· zası esnasında, esasen mevoaı fJI/!!; 
rek lınkkmr arıyacnğmı ilfivc etmek· i~in kaç para nldı? Dahiliye Vekilimiz bundan sonra retinıizde müvazene yapmakla mem· vaziyetin resmen ifadesind.eıt iilf.:. 
tedir. Yolunda bir söz söylen eliğini iddia memleketimizdeki hayat seviyesinin lcket lıesabına biiyük bir muvaff akı· bir ~ey eleği! idi. Fransa ıle ıf 

D 1 . eaerek.· gu .. n gittikre '-1:.ikseldigyini, mcmleke· yet elde etmiş olduk. la\~a ar" ında dostane ve r11Ptı. 
iin a tmcı noter vasıtasilc l>öyle ~ ' B J .. 

bir prote toname çekildiğini ve bir -Ya tekzip, ya mahkeme! tin her gün dcmiryolu, elektrik, sulama el Fakat Celal kayar, rakamla ishal ıriki me ai arzusu, harici siya!e 
· • d h 1 ı Der ,.ibi görünmekte,,·di. gibi yeni refah vasıtasına kavuştuğunu, e iyor ki milli i · tısat yolundaki mu· esas hattıdır. 

suretının e oto İtS i: eriyle ııHika ı ~ J vaff akıyeıimiz burada kalmamı§tır. 
makam olmak itih<lriyle 1 tanhul Vn· Ilugi.in Validen cevap bekleyen ecdadımızdan anane olarak kalan cınt, ihracatımız ithalatı son üç sene için- Delbos'un Cevabı J"aİI' 
1. B ] .ı• • ı·W• d ·1 .1·""· n1e lekdn"m B A . . ı b' ok gibi mmi sporların gittikre rağbet rı•IP,; 1 ''c c eaıyc reıs ıgıne gön crı uıgı- :. uzı ay '\'Ilı ımza ı ır :ı de 40 milyon a~nıı~tır. Fransız Hariciye Nazın ,·e t/.,.t 
nl. J I t h" lı · · · 'r ilıtamam~ il~ J.:11 .... ıJ ... şmıs L 11Jrı•·onız. bulduğu, bu suretle milli bünyemizin •T ,.,-• .ı\ ... 

13 >er 8 ınca 11° nın 8rTJrlIDIZ a• •" .. n -' rnnıl~D e~a miihiın nlJ)n ı;04>y \.0 .AntA ~tnv.at1İr11~._.;,. ... •·• • > •itt·~ it... 
ı . n ı rı· ll T' n 'btarnanıc ''Bı0r J0 " akt 0

" n . t" t sıuıı. ıı ... c.ıo.ııa. ı-ı- ı...ı l--.3-d-- -:.::r•- k kk.. ı;~ ı ' ' " ne o ırc \,;ioi 1\IuLiadju ~::ıtün nn 1 ~ • ı cıs ına }lan alarc a ıal a ait mevduatın artı· umetine teşe ur etmı~, • ı 
·_1 ..., tt" ·ı · · mit ve bizim terakkimizin beşer aile- ku tifll 
uagı görmüş ''c kendisinden bu hu· e m ını§tır. ı:ııdır ki hu arh~ın miktarı da rrene son Fransa dostJulrnnun v\"e. J .... sinin r~fah ve saadetine ele yardımı o- ı; • " "' 1 J1P"" 
susta izalıat istemiştir. l\Julıiddin Üs- .A,•ni Bayer, hin lirayı almasa ve- ü~ sene jrinde 32 ınil.rnnn bulmnj- rüz ettirmiş ve son seya ıntı 

lacağını işaret ederek sözlerini ~öyle Y ı; 
tün~a~ mulınıTirimize şu sözleri söy- ya sulh olmasn, veya sulh olmasa da bitirmiştir:. tur. Sonra gene hu iiç sene içinde Er- sederck demiştir ki: . ftfl 
lem ıştır: kimse kendisini ma1ıkeıneye gitmek Yurtdaılanm, ~ani bakır madeni ile Sivas - Erzurum Lelıistanı ve Kii~ük 1uJi aJll 
"- Döyle lıir protcslonnnıe aldım, için zorlayamaz. Lakin Alımcı Emin hatları için hiikfnnctc;e clalıili istikraz iki devletini ziyaretime inziıtl .. ~ 

v I b Şu ku.a müphade ve mukayeaeden sh ttv 
nıuktc7.asmın ifa 1 zımnında miiddei· ı aman u protesto kar~ı ında lakayt yapılmış ve yekfınu itibariyle yirmi ,.e Avrupn istikrarının e!n bt•~ 

k 1 h 1 • çıkan neticenin verdiği sevinçle bugün d 
ıımmniliğe tevdi ettim." a a i ir mı? çocuklanmıza luızırlııdığınuz daha ~ beş, otuz milyonu bulan hiitün hu is- rından ihirini t~kil e en ırıii ır• 

Gene bir mnlıarririmiz, otobüs me· Bunu zannetmeyiz. Kalmadı, malı· daha aydın yanclann imanı ile hayra· tikraılar hep bankalarclaki milli eer- mü~tcrek emniyetimiz ,.~ ,,sJJl~JJ 
clesi içine bafkn }Jir mesele kalan bu kemeye gitti. mmızı kut1anm. maye yığınlarından alınmıştır. ref ahmıula beraber aynı fil 

Jı .. ber knJ?ı~mcta ııe diyeceğini öğren- Gidilecek yer ceza mahkemesi ola- Demek oluyor ki yalna şu son üç Jıiçbir fikri muzmer olrnıık~tı 111 

ıoek iizere Tan gazete.si idarehanesi· caktır. Fakat ne diyecek? k yıl ic;inde ın~mleket her tiirlii masraf. memleketlerle ele mevcut 
0 ·~iltt 

ne telefon ederek n. Alımct Emin Yal ' :Karcle~iııin otohiislerinden olmak Bu sene i larmı kendi el etneği, yani umumi is- tediğimiz sulh için sizinkl~ ~:r. 
1 · k 11artilc Beledivcden otobüs icıletme tihsnl ile kar,.ılamı~tu; fazla olarak rcket etmek hususunda 1 M 

mana görüşme i temi tir; Bny Alı- ı; J ~ t h ·ı ""'"t :ı ~ Jl!l!"..ıi 
met Emin Yalman telefona gelince, ruhsntiyesi almak için bir iş akti" ka· a Si a ta kazancından bir kısmı hankalardn. delilidir. . ~u1"e 
,..eren konusma, ~ö~·Je olmustur: nuıı nazarında bir suç mudur ki hu· bir kısmı ela devlet şimendif erlerinde Fran a, milletlerin istıkla ,.,, 
"' =- .. :ı. J • nun isnadı bir ceza takibine esas ol- Ankara, 13 (Telefonla) - Ba§veki- olmak üzere 60 milyon kndnr artını§· riyetine mütekahilen hü~~t ;ı-

- Bugün size l>ir protestoname sun. lin dünkü nutkunda işaret ett:ği gibi, tır. ei dahilinde umumi bir Jn 18 

tebliğ eclildiği s(;y]eoiyor. Valöa şantaj matlmat kanunun· mali yılın ilk altı ayında devlet tahsila· Gt'ne Celiil Bayarm şözlerinden ln§ma arzu etmektedir. 
Bny Ahmet E · N t d b" f k b tanın miktarı 142.252.583 lirayı bul f 1 l.atl rnın - e pro e to- a ır suçtur; a at u da kötü öğrcniyoru7. ki bir tara tan ıalk kiit- Niimnyi§tC ôlen V c Yara . 

namesi? neşriyat yapmak tchdidile olur ve pa· muştur. leleri höyle umumi istilı. alinclen ya· ııı •1 

Muharririmiz - Diı:ri 1\'nıi Bn,,·er ra telıdit P.•!ilenden alınır. Bu vazi- Bu miktarın 132.540.192 lirası haliye rm irin mih.1onlnr ile ifade edilen ih· Fransız Hnriciye Nazırıtl ~ ~~ .1 • b k h ~ · ·· eh · I d.. sabah • tarafından !;t>kilen protestonamc. yelle bu da yok!.. tahsilatı 9.712.391 lırası sa 1 a ta si- tiyat payları ayırırken di~eı taraftan ti munas etıy e un · ·ııiJJ 
Ray Alımet Emin - Evet. l>ir yenle:ı para al:p bir ,,.ere lıU- l!tıdır. 1936 senesi altı aylık tahailatI· devlet te kendi bütçesinden nıemle- ııümayi§Jer esnar.ında bir kışı)•Jl 

- ' · • altı lık .. ·· h" k ki · · de yarı ., "'f t • • • cum, !ı.ıuı; 1 l1ücnm haklı da ol•a, na nazaran 1937 senesının ay ketin imarına gene mih•onlar vermiş· •m ve ır aç şının ·..i te.rı 
.u u ıarrırıınız - Ru lın usta iza· "' 6 ı· f J • H ] bı.~ ,-

1 • meslek bakınımd:ın bir cı"navettı"r: laA. tahsil&t miktarı 12.44S.4S ıra azla bu- tı"r·. v .... Jnız lle:1 c;, cnclik sannvi progra- avas Ajansının mu ıa 
ıat vermenjzi rica cdiyonız; Telefon- / • 1

" • ' 

(fa mı Hitf edereiniz, hir arkadaşımız kin ceza kanunu bunu suç sayar mı lunmaktadır. mmın tatbiki için muhtelif fabrikala· mekte<lir. . 
1 

iki "1
1
. 

oraya gelsin mi? ki böyle hir hareketin isnat ve iması Bu tahsilatın varidat nevileri itibari· ra sarf edilen paraların yekunu 90 mil Yugoslav makanı a.rı, ektedir 

B h.ir hakaret dava ını ileriye ,.ötiirebil- le miktar lan §Unlardır: yon lira.vı bulmuştur. Öniimfü:cleki tevkif edildiğini bildırrn 
ay Ahmet Emin, hu yoldn cliyc· " 

ccklerini ya kendi gazele ine sakin- Em. Hayvan sayım vergisi: 13.344.086 iiç sene içerisinde tatbik olunmak ü-
mak, yalınt Jıer neden c bize .. öylerne· Kazanç: 13.188.104; Gilmrük: 23 mil· zere de 1·~ milyon liralık bir maden Romanya 

Cumhuriyet miiddciumumisi, vili- yon 285.999; Muamele: 13.683.155; işletme pliinı hnzırlnnmaktaclır. 
mek istemi' olacak, yalıut dnlıa (iyle- yet makamının ıttılaı kendisine lıava· lstihlak: 10.669.388; damga ve harç- f:te ekonomi ,.e nrtmna lıaftası- l or 
necek sHzleri hu protestonun (lo~nr· le ettiği hu prott>..sto suretini okuyun- lar: s.961.143: İnhisarlar 20.532.796; nm hu sene bize iigretti~i milli kal- O mıy ~ _....sa 
ması tabii olan şa kınlık irinc)e knrnr- en ne yapmıflır, yahut ne yapar? Buhran ve muvazene, hava kuvvetlerine krnma hu lcvlıa içinde pek açık görül· Bükreş, 13 (Husnsı) d• ~ 
laştıramamrş bulunacak ki bunu: Onu dün genç vakte ka<lar öğrene- yardım ve tayyare vergisi: 27.835.741; nıektedir. Türkiye ~ibi hir memle· tataresko Bükreş radyo~~uıııcıiD 

- Hayır, hayır! <liye karşılamış medik. Buğday koruma vergisi: 3.821.191; ket iı;in bunrlan daha kuvvetli bir iyi- hir nutuk söyliyerck hiik ıauı>11 
Ye telefonun guya yanında ba~kalım Ve bizce nsıl meraklı safha; hu sair varidat 10.051.208. YekOn: 142 lik delili buluna bilir mi? dört senelik faaliyetini 

811 

ve mesela bir meşveret meclisi varmış oJncaktır. milyon 252.583. ASIM US programını çizmiştir. 1sJS1~ 
da oradan söylenen bir ha:,;ka söze ce- Şimdiki hükumetin an! pıı# 
, ·ap veriliyormuş ~ek1ini1e nakleıti;";i nat etmediğine dair köY1~,.8p '< 
1 "iT T H ı:ı ııi Maniu'nun iddiasına .c 51·ııi 111 ayır· nyır !" kelimelerinden hçe ııı 

SAKARYA 
son siyasi buhranın t_arı .... yaı•~.J 

sonra telefon muhaveresi kc ilmi tir. B ak ş a · d ıc n.... sfJ""J 
Fakat ()teki taraftan kerı<lisile ko· ~. u m s J nema Sin a • mı§ ve kralın tnmnnıı 1d guıııJ 

hince hareket etnıi§ o 1l ~ 
nu.sahilenlerin naklettiğine göre Bay miştir. d~~r 

Yalm:m gazeteciliğe a,·detilc heraher, HEN RY BAT Ai L LE'ı n ç ALI KUŞU Bnjvekil Romanya~~· jdd1
'"' 

eski ticaret i~leriııin hep ini bıraktı· h h ~ doğru gittiği hakkındR1'1 yııd• ~1 11' 
ğrnı ve im protestoya imza koyun zatı meş ur şa eseri gülünç bulmuş ve Ro~111:aıörtilırır 
da hiç tanmıadığını söylemekte imi§... delilerle hndalalann dık. 

Bay Avniye gelince: Diin hir mu- BUtUn dünyada tanınmış ve sevilmiş itimin ilk lraesldlr. iiinehileccğini eöyleıni~tır· 

Iİarririmizbuzntıdagürmii~\'eyoJla- Başrollerde:HUGUETfE DUFLOSve ateşin aşıkJEAN PIERRE AUMONf ı- A ol' 
clığı re-mi ihtarnamenin mahiyetini 1 KURUN bOTl17 ıltl 
kendi nğzından dinlemek i teıniştir. lilıll•lh•t•lr•a•s•l•ı •v•eı gayet ,uh bir a,k romanı... Ço~' gUzel ve çok bUyUk bir film... il a B ıd"" 
Bu zat tebliğd~ki jfadelerini tekrnr - Yerlerlnlzl evvelden aldırınlZ. Telefon: 41341 - J nuz ve abone 
ctu1i~ Ye "fabitlerim nr" demişse de 1 



SIV ASTOPOL~ 
önünde ••• -

T.rrtk• Nu1R•r••• ; •• 
•T•rca .... ve lktlltaa 11.edlı ........._du.-

d ü l m ec i d, serefraz 
Qllda bir senede 288,000 kese 
CQnmıştı. Bunun 125,000 bini 

beşinci kadınındı 
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=Günlük~ Memlekette glJıdQklerlm: 
ADYO · -·· ·-

tl-~~!!~~ı:;; s.ı. · Hopahların dertleri 
ÜAle neşriyatı: Saat 12,SO Plfıkla Türk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13.05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 MuhteliC pH\k neşriyalı. 14 
Son. 

Akşam neşriyah: Saat 18,30 Sekizin
ci Tasarruf ,.e Yerli Malı hartası, konfr. 
rnns: Kurunı idare heyetinden Muhlis Et
lıe. 19 Konferans: Çocuk terbiyesi, Ali Ka
rni Ak~·iiz torafınrlan. 19,30 Konferans: 
'ah~·n Saim UzanoiUu tarafından (Çocuk
larda korku). 19,55 Borsa haberleri. 20 
klasik Tftrk musikisi: Okuyan: Nuri Hıı. 
lil, keman Re~t, kemence Kemal Niyazi, 
l:ınbur Dürrü, nısfiye Selılhallin, ut Sedat. 
kanun Yt'sihe. 20,30 Hava raporu. 20,33 Ö
mer J~ı7a tarafından nrapça söylev. 20,45 
\'edin Rız:ı ,.e ıırkad:ışlnrı tarafından Türk 
musikisi ,.e halk şarkıları. (S. A.). 21,15 
Orkestra: ı - Rosslnl: Wllhelm Tell unr
fiir. 2 - Yedbıl: Valse trlste. 3 - Verdi: 
Travlata fantezi. 4 -\. Rermann: Zigoyner 

· v:ıber. 5 - Albenlı: Granada. 8 - Defoıı
ı;e: Serenada. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 
Plükla sololar, opera ve operet parçası. 22, 
:.O Son haberlrr vr f'rtesl JC(lnlln programı. 
23 Son. 

Milyonlarca kilo fındık köylüyü 
hersene borca sokuyor 

YAZA.N: Niyazi Ahmet 

·~ Çnrulı viliiyetinin Hopa kazası, 
Karatlerıiz sahillerimizdeki en son 
kaza merkezidir. Baiıı lıulutlarm ara· 
sında kaybolan Sultanselim dağmm 
eteğinde yeşillikler ara ından deniz 
kıyıtoına fırlamı~ bu ~irin merkezdeki 
umrau f aali)eti, &on senelerde tam 
hızını ahnı~tır. Y ıHarca haknn~ız bir 
halde kalan Hopa, Hopa - llo~ka yo
lu yaınldıktan Sonra iç viliyet1erle 
miivasalHı temin edilmi§ ve hu, ka
za merkezinin faalireti de kat kat art· 
mıştır. 

min ettiği için fiyatın ynbelmedıü 
bek1e<liği müddetçe dükkinlardan 
birçok eıra satm alır. Fakat fmd.S 
fiyatlan yübeJecek yerde düıer, en 
"Sonunda mevcut f mdık, borçlan bile 

Tiitk ordusu Soluuna girerken 

Serefraz, Ahclülmeci· 
~ hir hale getinniıti. Bu 
~ "ğini yapıyor, padiıabı, 
~ ederek her harekette hu· 
lk•t bir türlü hiç kimse ta

. tftalandm1amıyordu. 

. · .• Y ıldrz köşkünde oturur 
~de küçfik çesli diye manıf 

ıle ze,kisefa eürer ,.e Ah-
" İ tediği kadar para te
f:f'• Para Ca,·(1et pa~anm tabiri 

'Yesi kahil olmıyacak bo~ 

.... 'tkanı Küçük Fesli diye a· 
·••ıe . ... d t. Ilı oglannıı ortadan kıl rr-
~y .... -v1 v.ıanmalıc iativor. fa· 

Y•pmağa mu,·affak olaııu· 

~refraz istediği adamdan 
'•her zaman intikam alma· 

~ t olac.ak kudrette idi. 
~ etli bir gün Beyoğlunda 
~ otunıyordu. Kapınm ö

\ S:ir Hın·at, Ermeniye iıa· N llra yaklaşarak tabanca
~ • llavaya bir el ateı ettik· 
~liyle ıetre ve tokasına do
:"11~ hunu görenler şaşırdılar. 
, t dan ne yapacaklarını bilet' '1tat Küçük Feslinin Seref-
~.ttıaceraıınnı bilmeyen yok· 
t,.,._ 4eyi Küçük Fesli payına 
'ti adılar. 
~ •tdan hiri : R"'-' ! dedi. Artık ltıtanbul tıa· 
~u. Huradan kaçmahım. & ni aldın. yarın ıeni par-

~esHnin aile8i de bundan 
•
1 
dn 'Ve çocuğu a1arak Ada-

. er. 
• ~anı, bir ay fııtanbulda 
~'Fakat hir ay sonra tf'krar 

~~l'efraz il" buhı§mağa, o • 
~Yapınağa baıladı. 

llaeri Beşiktaştaki evine 
~lbryıkh iki zorba ile kar
~ın hiri: 
'~an oğlin ! Yaman it it

ıı de yamanm it İl!leris. 
~ . 
>ttı~i.rden kamalarını sıymp 

~· llın üzerine atıldılar ve 

atctığu birkaç gün ya§adık
~i tn·. Fakat iııkındal dC\·am 

•11 ~here. Fransa, Rusya 
w~e •rzıhaller vererek çocuk 
'~' Y larafmdan öldiirüldü
~~ ~ettiler. 
"-.,~Sele ltapabldı ,.e bugiin 
~ ~ hnlunuvor. Buraya Cev 

't.ı," ~ref raz.;. yaptıklan maııı 
~ ~~Yle yazdıp birkaç satı· 
~"n: 
~ thların bu rezaletleri mil
~11t;il>i ar ,.e hacalet ol

hır sene zarf mda ettik· 
288 hin keseye baliğ o-
~ Yirmi be§ bin keaeıi 

'1i}_. nıdı. İtte hu haller 
-11ı ın6vahhiren gördtlğil 

müşk.ülilr maliyf'ye hir ınf'hde ve 
mf'Dfe olmuştur.9' 

fJcrefrazm yaptıkları ı;:oktur. Bura· 
va Ahdü1mecidin hu kadın vüzünden 
~e hale dü~tiiğilnü gi)steren ·hir misal 
dalıa vereceğiz: 

~f c-·idin 2iizel hir lıam;eri ,·ardı . 
mr gün neden@e sapının kınlnıı§ ol
duğunu ır;ördü. Saraya hizmet eden 
J>uzoğlu B@iosu çağırarak: 

- Boğot ! Çahnk hu lıançerin ıa
pmı yaptır. Çiinkü benim beşinci ka
dına emniyetim yoktur. O hir kafire 
feydir. Onun için kamayı ta~ıyon1m. 
dedi. 

B9ioı: 
- t:f endım, o dagdan ~f'lm\~, ,._ 

fendimizin akte ilf' getirtti~i bir ca
riyedir. Niçin ııize hain olsun? Hf"m 
kimin ne haddine ~ize suikast eyl~in. 
Siz padi~ahnmza hi!; böyle fey hatıra 
gelir mi? 

Ab,fti1mecit, kızmıttı: 
-- Sen de mi o hain ka•lınm tarar

tan~ın, diye hağmlı. 
Bo~os kt>ndiııini alakadar etmeyen 

bir mtsf'1e 67.f'rinde padi~aha revap 
\'erdi~inP hin dda pişman olarak tf"h· l 
likeyi atlnttt ,.(' df'rhal hançeri yaptı- ! 
rıp Ahdiilmecide getirili. 

Mecit han<;eri ~)riince ıııevin~le göz 
leri p:ırladr, hf'men Ser,.(rar.m odası· 
na ~itti: 

- Sen ne kitfir~in ! Deli Ro~os hi
le hn~n ~ldi. Rir han(erim vardı. 
Onu ıhp ııhTiltti. Be-§İnd kadına f'rn• 

nh·et olmaz, ffeyf1 hana nHihat etti. 
·serefraz çok"lmmaz bir kadmdı. 

Mecidi hiru okşryarak kolavca adat• 
tı ve hiddetini teskin ettikten sonra o 
~ece yapa4'a~ maıraflar ic:in havli de 
para koparmağa munffak oldu. 
Bo~. bir ~n Ma~lak 1·olunda Se

refraz ile karşıla~b. Serefraz: 
- Boğ011 efendi! dedi, kamayı iyi 

sivri ittin mi? Y a1r;· hunu ivi ~I ki, 
bu senin yanma kaJmaz. O sivri u· 
cunu bir ,nln kalbinin üstünde hisııe
deeeksin. 

Sereframı aöaü yerini bulmadı. 1..a 
nllı Boğos kamanın 11h·ri ucunu kal· 
hinin üerinde derhal hiNetmışti. 
Çünkü Boğos o günden itibaren de-
lirmiı bulunuyordu. . 

( ArTııan 11t1r) 

Sulh muahedesi 
Yirmi befinci madde - Zikrolu• 

nan divanlann beyan edecekleri ef
kar komisyon taraf mdan m8talea kı· 
imara bade kendi mfltaleat ,.e tet• 
kikab mahauıaamm neticesi merkez 
meeliai mOUleme olan (Pariı) e arz· 
<•hmacaktD'. Devleti methua ile bu 
bapta huıl olacsiJ ittihatJ ahir ( Pa
riıı) tc dü,·eli 11tuahedft canibinden 
tanzim bhuacak muka,·efoi mahm· 
11 ile tekit ve teyit olarak. 

Yim1i ahmct ml'dde - Beylikl .. r
de emniyeti dahiliye n hudndiyeııin 
muhaf ua•t zunnmda bir ku'1'·ei as• 

Limanda 
Bt;GCN K ... LKACAK VAPURLAR 

.~aat Vapurun adı Gllll61 yol 
12 Güneysu Karadeniz 
!l.:rn Kocaeli İzmit 
R.30 • Bursa Mudanya 

2fl Saadet Bandırma 
19 Antalya Karabisı 
Hl Çanakkale Mersin 

l~ .20 

fi.30 
17 

(;F.J.ECEK YAPlJRr.AR 
Anbra Karadeniz 
Bandırma Bartın 

Saadet Bandırma 
Tan·ır İmroz 

lıtanbul Beledl11ell 
Sehlr Tl11Glrolan 

Saat 20,30 da 
CTU RANDOT) 
Masal 5 perde 

Yazın: Karlo Goul 
Tilrkt"esi: Salt Ali 

SEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
~u ıece saat 20,30 da 
:an'atklr Naşit ve arka
clRşlan, KilcGk Semih• 

ve Mişel Tariyetest 
(Kı\YSRI GI 1.1.ERI) Vodvll 3 perde 

ERTUGRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Rakırk6y (Mlltlyadl) 
sinemasında 

IJO~A'lı'!IA GECESi 
Vodvll 3 Perde. 

Yazan: Reşat Nuri 
Yarın ıece: Osküdar 
(Hale) sinemasında 

-keriye tertibi karargir olmu!lur. Te-
cavüzatı e~nf'bh·enin reri için d~·1e
ti aliye ile bilittif ak memlek.eteynin 
fevkalade olarak ittihaz edecekleri 
rshabı mr.J:ıf aaya hiç bir t11r;1ft1'n 
mümanaat ,.e taarruz olunmıyacak • 
hr. 

Yinni yedinci madde - .l\f emle
keteynde dahilen bir rahatsızlık zu
hur edecek veyahut uayiti dahili ha
lel pezir olacak olduğu halde emniyet 
,.e rahıtai memeleketin muhafaza ve 
tahkimine lazım olan esbap ve teda
biri saltanatı seniye dfü·eli sairei müt· 
tehitlc ile hilmiizakere icra eyliyecek
t.İr. İşbu de,·letler ile bir ka
rar hasıl olmaksızm harben ta
\'at1suta mürat'aat olunmıyat'aktır. 

Yirmin sf'kizinci madde - Sırp 
beyliği dahi hundan böyle düveli mu· 
alıedenin kefaleti müıtcrt"keleri tah
tmda bulunacak olan huknk ,.e mua· 
fiyatını te~is n tayin cyliyen hututu 
hümayun mu<'ibince ealtanatı seniye
ye tah'iyctinde devam eyliyecektir. 
Binaenaleyh zikrolunan beylik idarei 
rnüstakilesiyle umanı mezbebiye ve 
kanuniye ,., ticaret ve .ıeyri ıefain 
tıerhesti!!ini muhafua edf'l'ektir. 

Yinni dokusunca madde - Salta• 
natı seniytnin aaakiri müıtahf asa i
kam..,i hukuku bundan evvelki ni• 
nrnnamelerde metrut bulundu~ veç 
hile ipka olunmu,tur ve düveli mu· 
ahede ile evelemirde bir ittifak ha· 
nl olmaknzm Sırbistanda hiç bir 
\'f!fiatatı müsliha ,·uknbulmıyıcak· 
tır. 

Hopanm yegane ihraç maddesi 
fındıktır. Gec;en sene bu ka.a mer
kezi iJef.orçka kazasında :iki bin bek· 
tardan fazla bir arazide yeniden im· 
hkhklar meydana getirilmi :.;r. 

Hopa kaza ınm merkez nahiye~:-
ıle 4782, Arhavi nahiyesinde 72~ 
Yiçe nahiye inde 27700 dönüm fm· 
dıklık me\•cuttnr. 

Dikildikten he~ eene sonra mahml 
veren f md1k llopa kaza11ında senede 
iki, iki buçuk milyon kilo mahsul 
,·ermektedir. Bn miktarm birkaç ıe
.ne ,1onra h'1 milyonu bulacağı tali • 
min edilmektedir. Yalnız fmdık mfi&
tahsilleri, fmdık ağaçlarmı Uyılu 
nçhile he~lememe"k:tedirler. Bu suret 
lef mdık ağaçlan gittikçe zayıflamak· 
tadır. Bunun sebeplerini tetkik 
ettim. 

Kazanın ,.e bütün köylünün yega• 
ne para getirecek varidat membaı o
lan fındık. maalesef son senelerde 
halka katiyen umduğunu vermemek· 
teclir. Hopa kiiyliileri ile kısa bir te
mas neti<·eııintle edindiğim malumat; 
iicil tedbirlere ihtiyaç hissettirecek 
mahiyettedir. 

Vaziyet §odur: Köylü fmdığmı is· 
tihsal ettikten sonra kövlerden tehire 
getirmekte Ye satmak . istemektedir. 
Fakat fmdık fiyatlan biç bir zaman 
miistakar değildir. Alrcdar daima: 

-Galiba, bu sene fındık palıaWa· 
nacak .. diye propaganda yapmakta
dırlar. 

Bunu doyan köylüler de fm~ el· 
den çıkarmamak için ıatmamakta, 
mahsullerini herhangi bir dükUna 
rehin makamında bırakarak ihtiyaç
ları olan etyayı bu dükkanlardan al
maktn•hrlar. 

Ki>ylü, parayı yalnn fmdıktan te-

ödem es. I 

Bir köylü şunlan syledi: 1 
- Basan, bu sene f mda para et

mivecek, falan, filin, memlelietler 
fm.dık almryorlarımt- Avrupanm si• 
yasi nziyeti bozuktur; ıeklinde, bir 
ıayia çıkannz, kimsenin elinde sata: 
cak f mdık kalmayınca da fiyatlar~ 
selir. 

fıte Karadenizin çal11Jtm 1'öylflleri 
nin hayab ve dertleri .• Onun içindir, 
ki köylü ııon teneJerde fmdı~tan 11~ 
ğumağa haılam11trr. Bu ııene hirçolt 
köylülerin vaziyeti bu merliezdedir, 
Yüzlerce kilo dUkkilnlara rehin bmt
kdarak e§Ya vesaire satm almmıı, fa
kat fmdık liyatlan diltftk olduğu için 
kö~lfl borca ~rmi§tir. . 

İkttsat VekAletinin alacağı tedbir
ler; Hopa ve civan halkını hu dert• 
lerden kurtarabilir. Fakir halk lm• 
clıimı hakametin telbit .Weceği Eb-at
la, tflcearlarm oyuncağı olmadan sa
tabileceğine kanaat getirirse ziraate 
elveritli olımym araziler çolt yakın 
bir atide muazzam f mdıli bağlıklan 
ile besenebilir ve bugünkünden ut, 
kat !azla istihsal yapılabilir. 

Niyazi ~hmet 

Naklige ücretleri 
Vallnln riyasetinde 
gizden geçiriliyor 

Vali ve belediye reisi bay Muhid 
din Uıtündağm riyasetinde dün be
lediye iktıaat müdürü bay Aann 
Siireyya, liman reisi bay Raufi 
Manyas, mezbaha müdürü bay Ni
hat, lıtıuaplar firketi müdürü baY. 
Ahmet Kara toplanarak et fiyatlan"' 
nm ucuzlatılmau meselesi göriifül
miiftür. 

Komisyon liman, nhtmı, vapur 
ve motör, bamyon nakliye ücretleri 
ni gözden aeçirmektedir. Bunlar 
üzerinde tenzilit yapılmak imk&n
lan aranmaktadır. Tetkikat rapor 
halinde tetıbit edilecek, et fiyatlan
nm indirilip indirilemiyeceği mey• 
dana çıkacaktır. 

Umumi Harpte Alman oRluauna 'liumanC!anlılt e<ıen Jeld maretai 
Makenzen acksen )'B§ma girmiftir. Bu miina-tle maret;ahn kötkl 
önünde Alman milli tnarfI çalmıyor. . . 
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Eğlenceli köşe: 

Hafızanızı imti
handan geçirin 

"Hafızanız kuv· 
\'etli mi?" Bunu 
anlamak için size 
hazt tecriibeler yap 
rnnnızı tavsiye et
miştik. Bunlardan 
;;ayıları iyi mnhaf a· 
ı:a eden hafızalar 
hakkındaki tecrü· 
heyi de bugün ,·e· 
riyoruz. · 

Yapacağınız §ey fU: . 
'.A ~agıdaki rakamları dört kere oku· 

yacaksımr.. Sonra, ayrıca verdiğimiz 
liste içinde hu rakamlar var mı yok 
mu diye bakacaksınız. Onlar ara~mda 
ilk okuduklarınızın beşini bulamaz· 
sanız Jıaf rzamz orta seviyeden n§Db'l, 
hepsini bulursanız lıaf ıznnız çok kuv
' etli demektir. 

Evvelu okuyacağımı: rakamlar şun
lar: 

2616 - 9•181 - 12·13 - 4;~87 -
J 343 - 2661 - 2556 - 3669. 

Bunlan dört kere sıra ile okuduk· 
tan sonra gazetenin burasını kapatın 
ve §U rakamlar içinde bunları arayın. 
Bakalım kaç tane_ini yukarda okudu- ı 
ğunm:iı Jıatırbyacaksmız: 

a596 - 3696 - 1334 
1837 - 2616- 9481 
16Cı'> - 4387 - 2661 
:243 - 9418 - 2956 

:Z596 - 9681 - 2316 
1443 - 1343 - 4287 
4738 - 6261 - 2143 

TUrk - Yunan hududunda 
yakalanacak kaçakçllar 

Birincikanunun dördünden itiba
ren meriyet mevkiine konulan 
Türk - Yunan gümrük muhafaza 
anlnşmasından başka gerek Türk 
hududunda, gerek Yunan hududun 
da yakalanacak kaçakçılar hakkında 
di'\ bir talimatname hazırlanması 
nıuvaM~ görülmüş, faaliyete geçil
miştir. 
Oğrendiğimize öre, hazırlanan 

talimatnamede kaçakçının yakalan
masından sonra yapılacak bütün 
muameleler madde madde tasdik 
edilmel: tedir. 

ruz. 
ı,te Cumhuriyetin büyük ba 
•orrlanndan biri. 

Ulusal Ekonomi 
'Arttırma kunımu 

Ve 

Küçük bayanlara 
GUzel el ı,ıerl 

Bura.da küçük bir bayan arkadaşınızı 
güzel bir şapka ile görüyorsunuz. Fa· 
kat klskanmağa hakkınız yok 1 Şa,E.kası· 
ne bu güzelliği o kendisi vermiş: Ba
kın şapkanın önüne işleyip koyduğu 
çiçek ve yaprakların nasıl yapılacağını 

resmin alt tarafındaki şekille gösteri

ydr. 
Bunlan siz de i§ler ve şapkanızı ken

diniz süsliyebilirsiniz. 

Ekalliyet vatandaşları 
Resmi ilkokullarda nasıl 

yetişiyor/ar? 

llkoku1larıo hedeflerinden biri! Türk dlllnl 
çocuklara tam manasile kavratmak!. . 

Resmi ilkokullara ekalliyet vatandaşla 
rmın da kabul edilmesi kültür hayatın
da yeni bir çığır açmıştır. Bu usulün 
tatbik edilmeğe başladrğr günden itiba
ren mııhtelif semtlerdeki Rum, Musevi 
ve Ermeni vatandaşlar kendi çocuk • 
lanna Türk kültürü vermek ve tam bir 
Tilrk vatandaşı yetiştirmek gayesiyle 
yavrularını resmi ilkokullara vermekte
dirler. Bu vaziyet bu yıl çok iyi neti· 
celer venni§, birçok semtlerdeki okul· 
lann talebe mevcuduna ve kayıt vazi
yetlerine bakıldığı takdirde ekseriyeti· 
nin ekalliyet vatandaşları olduğu gö -
rülmü§tı:ir. 

Bu yıl Türk okullarına kabul edi • 
len Rum, Museyi ve Ermeni Türk va
tandaşlarının sayısı yüzde 30 - 32 nis
betindedir. 

İlk yıllarda bu nisbet yüzde 10 ve 12 
idi. Miktar gün geçtikçe artmaktadır. 

Son ekalliyet okullarının vaziyetine 
gelince; talebelerini resmi ilkokula gö
re yeti§tirmek maksadiyle bütün ders
leri Türkçe vermek arzusunu göster· 
mişlerdir. Bu arzulan alakadarlar ta
rafından da memnuniyetle kabul edil
mi§tir. 

İlkokulun yeni m:ifredat programı • 
nın prensip ve hedeflerine bir gözatıla
cak olursa §U noktalar göze çarpar: 

A - İlkokul milli bir eğitim .kuru
mudur. İçindeki çocuklar milli val'Jığın 
birer uzvu olduğu gibi ileride d~ milli 
ödevleri başaracak, milli ülküleri ta
hakkuk ettirecek birer Türk vatanda§ı 
olarak yetiştirilecektir. 

Çd.:uklara Türk dilindeki kelimele • 
rin manalarını, doğru yazılı§ ve okunu
şu talebenin en çok kullandığı kelime -
lerden ba§layarak öğretmek sureı~yle 

on1ann kelime hazinelerini zenginlejtir
mek; 

C - Dilimizin tabi olduğu esaslı ka
ideleri· sezdirip şuurlandırmak suretiy· 
le Türk dilini kullanışta güven kazan· 
dırmaktrr. 

Biz, resmi ilkokullarda yetiştirilen 
Rum, Musevi ve Ermeni vatandaşları
nın tamamiyle yetiştiklerini görmek 
üzere bir okulda tetkikler yapmağ:ı ka· 
rar verdik.. Okuyucularımızla birlikte 
şimdi !stanbulun en modern okut:arı
nrn birinde bunu göreceğiz. 

• • • 
Beyoğlu 11 nci okul binası .. Şişhane 

karakolundan Kasımpaşaya doğru inen 
tepenin en güzel bir yerinde, son sis-

f ikriniz.t işletin 
Kaç paraları var ? 

Galip arkada~ı Hasana dedi ki: 
- Sende 5 kuruş ala'.;ağtm var. Onu 

verirsen sendeki paranın beş misli pa· 
ram olacak. 

Hasan da dedi ki: 
- Onun için, bilakis senin bana 1\ ku

rut daha vermen lazım. O zaman iki
mizdeki para da ayni olacak? 

Acaba hepsinde kaçar parça varmış? 
(Düıünün, hesab edin; bulamazsa· 

nız, yarm cevabını yazacağız, öğrenir
ıiniz.) 

Yıldızlar arasında 
seyahat 
* 
* * 
* 

Bu yıldızları biribirine bağlamak i
çin dört düz çizgi kullan~.:aksın.:: ve 
bu hatlar biribirinio üstt:l_nden ancaic bir 
yerde geçecek. 

Bunu nasıl yapabilirsiniz? 
(Uğraıın, yapamazsanız, yarın bura· 

da yapılnpı teklini ıörecekıiniz.) 

tem ilkokul teçhizatına göre haz:ılan· 
mı~ bir bina. 

Okulun başöğretmeni Bay Ethem 
bizi karşılayor. Ders vaktine tam beş 
dakika var. Bu müddet zarfında ok-JJun 
talebe vaziyeti hakkında bazı şeyler öğ-

renmek üzere konuşuyoruz. 

"- 744 talebemiz var, diyor; uunun 
353 ü Musevi vatandaşı; 391 ide 'fürk. 

••- Sınıflara göre bu mevcut n~ va· 
ziyettedir? 
"- Şimdilik ilk sınıflarda eks('ıiyet 

Musevi vatandaşıdır. İkinci devrede 
tedd.:en çoğalmaktadır.,, 

Okulun ders zili çalmıştı. Talebeler 
öğretmenleriyle birlikte sınıflara giti
yorlar. 

Birinci Sınıf ta 

Okulun birinci sınıfı .... Mevcut ol • 
(iukça kalabalık ... Öğretmen alfabe der· 
si ile meşgul 1 Talebenin biri tahtada ya
zılı duran şu cümleleri okUyor: 

'Altan, o ata atla. O ata :nal al. On 
elma al .. ,, 

Yedi yaşlarında olduğu tahmin edilen 
bu yavru, bütün gayretiyle bunu oku
maya çalışıyor. · 

Başöğretmen bu çocuğun bir Musevi 
vatandaşı olduğunu söylüyor. Hayret 1 
Çoçuk tam manasiyle kelimenin şive
sini ve hct.:esini vererek muntazam ve 
pürüzsüz okuyordu. Sınıf öğretmeni 
çocukların tam yeti_ştiğini anlattı. 

••- Biz, birinci sınıf talebesini 1üz
go:.in konuşturma esasları üzerinde ça
lışıyoruz. Talebe, hem konuşuyor hem 
de tahta üzerinde yazılan kelimeleri o
kuyor. Ayni zamanda bunları basit ve 
seviyeleriyle uygun bir şekilde cümle
ler yapıyorlar. Bundan maksat kelime 
öğretmek ve konuşmayı kolaylaştırmak
tır. Eşyayı öğretmek meselesinde öğret
menler çok zahmet çekiyorlar. Meseli 
kürek dediğiniz vakitte küreğin ne ol· 
duğunu bilmeyor. Bunu anlatmak için 
de re1lme ihtiyaç hasıl oluyor. Çok defa 
resimle de eşyaları öğretemiyoruz. 

Birinci sınıf mükaleme sınıfıdır. Şi

ve bozukluklarını bu suretle talebe i
kinci sınıfa geçd.:eği vakte kadar dü • 

zeltmiş ve Türkçeyi öğrenmiş olacak-
tır. 

Beıinci Sınıfta 

Beşinci sınıfların birindeyiz. Tarih 
dersi var. Öğretmen talc.beylc "'Doğu 
A vrupasında TürkJer,, bahsini yoklama 
ediyor. Tahta başında haritanın örblln
de bir çocuk var adı Samuel 1 Anlatı -
yor: 
"- Doğu Avrupasındaki Türkler; 

Hazarlar, Kıpçaklar, Bulgarlar, Peçe • 
nekler ... 
"-Hazarları anlatınız? 

Talebe çok düzgün hiç şive bozuk· 
luğu yapmadan Hazarları mükemmelen 
ve temiz bir Türkçe ile anlaKı. 

öğretmenlerin talebeyi yetiştirmek 
hususundaki çatışmalanru burada mem· 
nuniyetle kaydetmekten geçemiyc'.:e· 
ğim. Ayni zamanda talebeler de ken
dilerine dü~en vazifeyi daha doğrusu 
çalışmayı, büyük bir istekle başarma_ -
ya çalJlıyorlar. 

H. Bedrettin Ülgen 

Meclisin dünkü 
toplantısında 

Encümen azaları seçlldl 
Ankara, 13 (Hususi) - Met.:lisito bu

günkü toplantısında merakibi bahriye· 
den alınacak rüsum hakkındaki kanu-
""- -L 1 .. •-··- 1..:,_!ı..--:,-ı •- r - - s- ..ı--

trO umum müdürlüğü t~kilat ve va
zifeleri hakkındaki kanuna bir muvak· 
kat madde ilavesine dair kanun layı
hasının geri verilmesi hakkındaki Baş
vekalet tezkereleri okunmuıı, Adliye, 
Bütçe, Dahiliye, Maliye, Sıhhat ve İçti
mai muavenet, Ziraat encümenlerinde 
boş olan azahklara se5im ve ihtiyat za
bitleri ve ih>:yat askeri memurları ka
nunun üçüncü maddesine bir fıkra ila
vesine dair kanunun değiştirilmesi hak· 
kındaki kanun layıhasinın birinci müza· 
keresi yapılmıştır. 

Siyasi müsteşarhklardan istifa et
miş olanlarla yeni mebuslar bugün Mec
liste bo~ olan er.ı.:ümen azahklarına şu 
şekilde seçilmişler~ir: . . .. _ 

Adliye encümenıne: Necıbalı Kuçu-

ka • Denizli • Selah Yargı • Kocaeli • 
Ali Rıza Türel • Konya • Bütçe erıcü
menine: Faik Baysal· Kayseri - Vedi.el 
Uzgören _ Kütahya - Muttalib Öker • 
Malatya _ Rıza Erten - Mardin - Sırrı 
Day • Trabzon • . Dahiliye encümeni· 

ne: Or. Gl. Ali Said Akbaytuğan - Ko
ı.::aeli - Maliye Encümenine: Necati 
Güneri - Zonguldak • Sıhhat ve İçti
mai muavenet encümenine: D.r. Hüsa
mettin :Ural - Bayazıd - Dr. Mustafa 
Cintekin. Çorum - Ziraat encümenine: 
Tahsin Co§kun - Kastamonu - seçilmiş· 

lerdir. 

Amerika Almanyanın 
müstemleke talebini 
dikkatle ·ıahip ediyor 

Nevyorktan bildiriliyor: 
Amerika hükmeti, Harbi Umumiden 

sonra Almanyarun Versay muahedesi i
le kaybettiği müstemlekelerin kendisi-
ne geri verilmesi mevzuu üzerinde İn
giltere ve Fransa hükumetlerinin müş
tereken Almanya hükumeti ile yaptı-

ğı müzakereleri yakın.dan takip etmek· 
tedir •• Zira, bu mesele etrafında Ame
rika hükumetinin de fikri alınması 

hususunda israr edecektir. 

Amerika 'hakOmeti, manda altında bu 
lunan toprakların vaziyeti etrafında 
herhangi bir değişikliğin tahakkuku i
çin Amerikanın fikri alınmasını lüzumlu 
telakki etmektedir. 

!NE.~~.~ 
RUSYADAKtçocUK 

TtY ATROLARI . atrosu 'fi! 
Rus yada 104 çocuk tıyd a3 1i 

· ler e;} dır. Bunlann 71 i şehır dil uz 
Yardır. Bu tiyatrolar zo il e 

· teınl 
muhtelif çocuk piyestcrı. ?.{ol)'tf' 
tedirler. Kogo1, Ostrofsld, . Jclaaikl 
deron gibi yerli ve ecneb~ Çc' · 
eserleri çok beğenilmektedir· ·.nır!Jf· 

k sevıı
kukla tiyatrolarını da ço 
FRAVUNUN MEZARINDA 
NELER BULUNMUŞ . 1ct6t~ 

. .. h esi dıre~·~~ 
İskenderıye muze an ~,..., 

Fravun Toton Kamenin .... tt~ 
• • nı:;r · 

bulunan eşyanın listesını 
1 
r.{ısır~ 

tir. 1sadan on dört asır e;e ·yete 
deniyetinin, şimdiki ıne enı efY'ıfjl' 
h 1 d .. .. •.3u~ı bu usus ar a usl'iln oıru tt- jJ 
laşrlınıştır. . ikndetl d 

Meselft, kozmetik ~ıınd yJİ'' ,rr 
üstündür. Mezarda butuna~i;§ alet• • .! 
smda kemana benzeyen ııı•~ _ 
tan oyun aletleri, ustura, et acefb1 

al dan ııı kıymetli taştan ve trr. 

ler vardır. 

iNSANLARIN lDARE ~ 
ETMIYECECl VAPUR ~e~ 

·ni .,er Jır 
Fransızlar Rodot isını uııelıt ~ 

. • •. inıı:a e oO ı 
yenı bır harp gemısı s ıs ~ 

ler. Yüz metre uzunluk .,e ıan b1I el 
hat.:mi istiabisinde olacak 

0 
01ııtı' O' 

· · ı idare 1-pur radyo marıfetiy e .,e t•> 
tır. Vapurun içinde kaptan yac•~tıf· 
]arak biç bir insan bulun~f'lS.4~ 
700 KERE BOYOTOLEN o0 ~tı' 

· anı 7 ·ti!· 
Viyanalı doktor Pik ıns ketf~ı!J~ 

büyülten bir mikroskop ~ıl 61' 
Bu mikroskopla bir insa~ ğııll~ r 
zaman bir kilometre uzurı 11g.:riiltı'~. 

• ·nıJe u ~,.. 
marları kalın ıborular halı ~ıı ~ 
tedir. Ameliyat olacak bir ~ 700 ~:r 
ta olan uzvu bu mikrosk0 P ~ d~ ~ 
bü}•:.ik bir halde görülecelc J%IİI' edl' 
}ara büyük bir kolaylık te 
tir. 

60,000 ADRES. ~, do\r 
BclR:radlr Mitnn'!!2~ ~~ıı~ Jd' 

minde bir seyyah butun • 11 fC ,JI 
ıtı' ··il'~ 

şarak, meşhur insanların •ttP ı~ 
reslerini altı ı.::ild büyük le• 1' .r 

iınZası eli fr 
topl~tır. Papanın • atırt ~ 
kral ve hükümdarların ıını~ ~ 
dır. Yalnız Greta Garbo bı1 , f 
mek istememiştir. ~~yY~ıcse1' ıJı jı' 
bin imzayı satmak ıçın ~ eti 1ı" 

d k .. tUpbarı ,ra istiyor. Belgra u ·nıJedil'• 
zaları satın almak niyetı ,~ 

300 İNSANIN CELL~D~ral1~ bl' 
Bir Fransız gazetesı d·r dır' ?il 

k"tn 1 • meşhur üç şahsiyeti 1 

1 
al~tı~· <)"o' 

anket açmış ve şu cevab :fJe11~~ 
ris Şövalye, Fliber Be50" 'sad• f (f' 
ter. Bu üçüncü şah.ı~ Franede11 .,e ,;r 
kadar üç yüz kişiyı ıdatn ıaıı bit' c 1 
ris efendisi) namiyle an~sada1'İ ?ı• 1( 
tır. Otuz yıldanberi Fra ırı ye(ı11 01-''r 
i.dam lY.ikümlerini bu ada J'ari• t 'f.'ıı' 

· · b'li ile ·ıe' tirmı§tır. Şık otomo 1 
• ole ıcW 

1
,r 

lanna çıktığı zaman. bırÇ lctadır J"' 
disini hürmetle selamtaırıaeıırı edil;ı ~ 

Geçenler.de idama ınahkb·r ~ ~ 
zefine Mors isminde 1;,t, )'dııf. 
dam etmek istc;,ıneyen ceıt'etli 01 t~ 
ra karşı yiire~inin merha tcini ,rf' ~ 
nu ve esasen tekaüde se~ ·ıti t"'e vııl) 
ğini söylemiştir. Cellad~":~~e (~~ 
tini vardır. Ağır olan bırı a,ıııııı' .,e ıı•{ 
hafif olanına (Yeğen)_ 1'1 J'ari•te~etlr 
tir. Ağır olan kilotin ile -esııl 

d·ğer •·· 
olanı ile Fransanın 1 ·,tiı'· 
. . 1 - "d ın ettı11s • 
rınde ınsan an 1 a 1 ra•~ 

BiR MASKE BEŞ MAJU'
1
. -ıll·_.r 

ıı·r ı r uJııı"
Bütün Almanyada z;e :ıeri 5' r· fi' 

k . . rnaslc _ .. r)tf "'(' korunma ıçın gaz • 5 fPP'"eıer , 
tadır. İyi bir gaz mas~es~ tıtil il',-~ 
kir halka mahsus tenzıla blitarı t?'f. 
dır. Almanyada yaşa~e:Daril' e 
tar birer gaz maskesı t 

mükelleftirler. 



~ r Spo R 
~======== 
Şmelingin 

,, rakibi 
~~;~i·ş T~;;;;d; 
~?Ya şampiytmluğunun en 
l\.t üyük namzetlcrindendir 

~t, .~~ur Coe Luisi mağlup eden 
~d:·lrnüzdeki yaz mevsiminde, 
bit d f c dünya şampiyonluğu için 

~ ~ e a ~ha karşıla~cak olan Al· 
S~ ~rnpıyonu Şmelıng, Madison 

~ ~ ardende Harri T omasla kar-

t. S:~ka~ılr. · d b b.. ··k 
~ 

1
• emın e, u maç, uyu 

aif1 ı:-~ aka.y}a beklenmektedir. 
,ı' ~hr hakıka, Harri T omas, henüz 
ı' ~~t sahibi olmamakla beraber 
~y k boks mütehassısı, kendisini, 'a §arnpiyonluğunun en büyük 

etlerinden biri addetmektedir. 

Kırk dört nakaut 

~~ki ismi Hanri Pontüs olan 
~J rı omas Amerikanın Minesso· ,.,. 

Şinrnllin!f 
~ 
~a~İı"let!n.de doğmuştur ve Ncv
li)etrlar ıçın, adeta meçhul bir şah
~ •r. H.akkında yegane mal\ım 
~~§ey .. ~ımC:liye kadar 56 müSaba
~ı,u:tıgı ve bunlardan 44 ünii na-
~ kazandığıdır. 
~ ri T omas, 26 yaşlarında ga
~~ışıklı, çok zeki sarı~ın bir er-
66,5 ~Boyu 1,80 metre, sikleti ise 
~ lodur. 

' kaa son derece heveslidir ve 
N~rt:ıanlarını asla ihmal etme· 
"'llt.;dır. Her sabah saat 6,30 c!a 
l\~ Ve 1 O kilometrelik bir koşu 
~-ltq Ve ancak bundan sonra kah
~Yttltıı eder. Bunun için nefesi 

''1-f· kuvvetlidir. 
l-f ·~bir zaman yere İnmedim,, 
~t~~ T omas kendisile görüşen 
~~ Ctılere yapacağı büyük maç 
~: 'tıda şu beyanatta bulunmuş-

~~~elingin çok sert yumruklar 
'-~Unu biliyorum. Fakat müda
~~. D~iliyetlerime çok itimadım 
~~ d ;tünün ki, şimdiye kadar bir 
~~1 ~ ~ Yere inmedim. Şmelinge 
~<> l}".ı bir netice alacağımı ümit 
~~~· Bu, hayatımın en büyük 
(~ ~l ası olacaktır. Bunun için 
i:1Uttb?tnn. Son ravunda kadar 
.i~thald ılcceğimi ümit ediyorum. 
lııı~ c, Şmeling de, bunu tahmin 
~ o_l\~lacak ki, ravundların adedi· 
,:'ıql\'ı n ~n beşe çıkardı. Bu tabii 
~. lchıme değil, fakat kabul et-

t",.lti ~!kalan ne diyor? \ 
~ b\ı dunya şampiyonu Braddok 
\ıel'r\~enç boksör hakkında şunları 
l ''N •ı~ir: 
ıl ~I T 1. .. 1 . 
>~ ~l . omas,. uc; şup lesız, 

~~'~d ernınde yeni parlayan bir 
ııi\ cır. Fakat dünya şampiyonlu-

it lı tı b .. . . k 1 d b. . · •ıat uyu namzet er en ırı-
t"'ıı~lin ~ §unu da söyliyeyim ki. 
t~l\qbuf:n sağ yumruklarmdan ko

~ t ac, rnaçı kaı:anması muhte \ . 
tıı c tı'h 
\L~l)l'l~ ayet, Nevyorkun boks ko-
L ~Jt h aı;alarından Bnıun da genç 
t.; İfad akkındaki fikirlerin: şu söz 

tlrı ~\ı~··c ~tmiştir: 
1

~~atı lın ısmj herkesin ağzında 
~~~l'l'\ Ve Şİmd;I ik b::ıks nlcminin 
\ ~ t•.a.,, sı olan Harri T om~5 

t ~ •tıkb .. 1· d" . · "~ 1. "'. ın unya şamp1yonu-
c ıngı yeneceğini iddia ede· 

7 ~ :URUN rı 4 BIRINCIKANUN l 93n " 

fi rn ~ ca rn lhl c§l y ca t o rn <di <§1 

e rn çok n e y c§.l pc§l 1r 
Seksen yaşında b.r adam bütiin hayatında 228 saat traş olur, 

42 saat ismini yazar, 13 saat burnunu siler, 4 saat esner, 

:...------------- 1 saat giiler ! 
Bazı kimselerden bahsederken. 

- Hayatım gülüp söylemekle, türlü 
türlü eğlencelerle geçirmiştir, veyı: 

- Bütün ömrü çalışmakla gcçm:ştir, 
deriz. 

Halbuki bunların hiçbir doğru dcğl
dir. Bir insanın hayatta en çok yap· 
tığr şey nedir? Ne eğlenmek. ne yiyip 
i~mek, ne gezip tozmak, ne de çalrş -
mak: Uyku! 

at, yahud: 42.076.800 dakika, veyahut 
da: 2.524.608.000 saniye. 

Buna mukabil bu ömrün harcandığı 
işler şunlardır 

Yapılan iı 

Yapılan i• Sene Cün Saat Dakika 
Uyku 26 312 18 22 
Çalışma 21 92 14 40 
Can sıkıntısı 6 112 14 10 

5 346 5 12 

1 

I Bayan l!(~şe~J 

Elma çorbası 
yapmasını 

bilir misiniz? 
İster yemeklerden sonra yemesini 

sevin, ister kompostosunu, reçelini ter
cih edin, elma çok faydalı bir meyva -
dır. Elmadan yemek bile yapılabilir, he· 
le çorbası çok güzel olur. 

Elma çorbası şöye yapılır: 
Hazırlayacağınız şeyler iki elma, a

dam başına bir kaşık "tabyoka,, C:eni
len çorbalık nişasta, yarım litre süt, 
bir litre su. iki kaşık tereyağından iba
rettir. 

Elmaları soyun ve sekizer dilime bö. 
!ün. Bir yandan da su kaynamaktadır~ 

Su fıkır fıkır kaynadı mı, elmaları i· 
çine ataı:sımz. On• dakika bırakın piş
sin. Ondan sonra elmaları tencerenin 
içinde kaşıkla ezersiniz. Üzerine adam 
başına bir kaşık tapyoka korsunuz, · ya· 
ni çorbayı üç kişi içecekse üç, beş kişi 
: çc.ı.:ekse beş kaşık. • 

On dakika daha piştikten sonra üze
rine EJ:.itil boşaltın, tuz ekin. Yağı, çor· 
ba sofraya getirileceği zaman ili' e e
dersiniz. Sıcak sıcak içmek de şarttır. 

Evet, bunu bize 80 yaşındaki bir a
damın hayatını nasrl geçirdiği hakkın
da yapılan bir istatistik gösteriyor: 

Yemekyimek 
Beklemek 
Aık 

s 
4 

302 16 45 
39 8 27 ~et !Balıislu : 

Ele aldrğnnız adam 80 sene yaşamış
tır ,yani: 29.220 gün; veya 701.280 sa· 

mem. F nkat çok iyi döğüşeceğini 
biliıtereddiit söyliyebilirim.,. 

FAR - BRADDOK YAKINDA 
KARŞILAŞIYORLAR 

lngiliz boksörü T ommy Farrm 
yakında eski şampiyonlardan Brad· 
dock ile karşılaşması takarrür et
miştir . . 

Tarihi malum olmamakla bera
ber bu çok enteresan maç Nevyork· 
ta yapılacaktır. 

Amerikadan gelen bir habere gö
re sabık diinya boks şampiyonların 
dan dev cüsseli Primo Kamera Ya
kında yeni dünyaya gidecektir. 
Kameranın Amerikada birçok 

müsabakalar yapması muhtemel
dir. 
ISP ANY A FUTBOLCULARI 

• ispanyanın F rankocu futbol mil
li takımına bir hayli müsabaka tek
lifi yapılmıştır. 

Bu teklifler Macaristan ve Por
tekizle cenubi Amerikaya bir seya
hat yaparak lspanyollların Brezilya l 
Arjantin ve Uruguvay da karşılaş- J 

, malarıdır. 

Dün!<ü aayımızcla Amerikada moda 
İımi verilen danıa tutulan çılgınlan 

Gezme 4 12 -15 3 
Seyahat 3 273 18 24 
Gazete okumak 1 243 7 18 Fransa ve Fas 

Bundan sonrakiler artık, insanın ha· 
yatında bir sene bile iıgal etmeyen iş
ler: 

Yapılan it 

Tıraı 

Gün Saat Dakika 

Para vermek 

İsmini yazmak 

Ayakkabı giymek 

Saate bakmak 

Kapı açmak 

Çocuklarile alakadar 
olmak. 
Kalemini mürekebc 

batırmak 

Kravatını bağlamak 

Tiyatroda bulunmak 
Burnunu silmek 
Cigara içmek 
Kol ve yaka düğ· 

mesi takmak 
Aynaya bakmak 
Esnemek 
Köpeğini çağırmak 

Gülmek 

228 2 52 

140 23 59 

48 14 58 

39 19 18 

30 9 36 
29 4 47 
26 14 33 

21 13 36 

18 12 6 
16 6 20 
13 8 28 
12 16 25 

6 21 25 

5 1 48 
4 2 26 
2 14 20 
1 22 3 

Görüyoruz ki insanın hayatında en 
çok yaptığı ıey uyumak, en azı de 
gülmekmiş 1. 

. 

General F ranko ispanya ihtilalini 
F asta hazırladı. Bu ihtilal f astan 
Balear adalarına, Akdeniz; adalarına 
ve bütün Jberyaya yayıldı. Dünya· 
da şimdiye kadar emsaline az tesa· 
düf edilen ispanya ihtilali bir buçuk 
yıldan fazla bir zamandanberi de
vam edip gitmektedir. Almanlarla 
ltalyanlar, general Frankonun ha
kim olduğu ispanya Fası ile adalara 
yerleştiler ve bu suretle F ransanm 
Afrika yolunu tehdide başladılar. 

Beynelmilel bakımdan geniş Fas 
toprakları üç nüfus mıntakasma ay
rılmaktadır. 

ispanya ihtilali bnşladıktan sonra 
Alman donanması general F ranko· 
mm hakim olduğu Fas sahillerinde 
yerleşmiştir. Fransızların Dakara • 
Marsilya yolu ciddi surette tehdit 
altına girmiştir. Almanların (Ay
zenbaan Kamerun Gezelşaft) kum
panyası Bisago adalarının bütün ik· 
tısadi işlerini eline almıştır. 

( Doyçland) ( Köln) zırhlıları ile 
birlikte sayısı bel1i olmayan Alman 
tahtelbahirleri ispanya yarım ada· 
smdaki Alman menfaatini muhafa· 

olmaya baıJayan yeni bir danstan bahıetmiıtik. Reıimde ıtep danıı _! 
görüyorıunuz.. 

za etmektedir. Kanarya adaları ci .. 
varında Fransız donanmasının rna· 
nevra kabiliyetini öğrenmek için 
Fransa amirallığı telaş göstermeğe 
başlamıştır. Y eşilburun ve Port· 
Etiyendeki vaziyette aynıdır. Al
manlar Kanarya adalarına ela tam 
manasile yerleşecek olurlarsa, bir 
harp vukunda Fransız donanması, 
hangi tarafa ilk önce cevap verece .. 
ğini şaşıracaktır. 

Çünkü düşmanın nereden baskın 
vereceği belli olmayacaktır. Binaen 
aleyh, zahire ve insan kaynağı olan 
Fransanın Fas müstemlekesi Fran~ 
sa hükumetine büyük endişe vere· 
cek bir haldedir. 

Fransızlar deniz kuvvetlerini Jla .. 
zırlamakta iseler de, Almanlann 
tayyareleri de her gün fazlalaşıp te• 
kemmül etmektedir. Bu itibarla, 
general F ranko ispanyada eğer ta .. 
mamile galip gelecek, ve Alman • 
halyan dostluğu devam edecek 
olursa Fransa garp ve cenuptan de· 
mir bir çember içinde kuşatılmıı 
olacaktır. 

M. N. 

ltalya Müslü
manla rı seviyor 
J listinde böyle broşür

ler dağılıyor 
Londra, 13 (Hususi) - "Deyli Eks• 

pres,. gazetesinin Kudüs muhabirinin 
bildirdiğine göre, Filistinde, "İtalya• 
nın Müslümanlara karşı olan sevgisi,. 
başlığını taşıyan birtakım broşürler da
ğıtılmıştır. 

Bu broşürlerde M ussolininin, müs} 
temlekelerinde Müslümanlara bir ı.:en ... 
net yarattığı yazılmakta, resimlerle 
Trablus ve Habeşistanda yapılan cami• 
ler, Mussolininin Trablus seyahatinde 
Müslümanların kendisini alkışlamaları 

gösterilmektedir. 
Broıürlerdeki cümlelerdeJ?- biri şu• 

dur: 
''İtalya sizi seviyor. Siz de onu se·:· 

mez misiniz? .. ,. 

KURUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 
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-TiL 
)'azan : -

Bu sene~d eoncourı mUi:Ata:1nı kazanan 

Noel Annekin, hücresine girer 
girmez, tahta sırasının üzerine otur 
muştu. 

Yirmi bir s:ıattenberi içi içine sığ
mayan o hali biraz sakinle.,meye 
başlamıştı. Buna hayret ediyor, ken
di kendine: 

-- Ne oldu? diyordu, nıçın acım 
kalmadı'? Acımın nerede olauğunu 
göstermek bu acıyı gidermek için 
kafi mi geldi acaba? Sonra, bu ha
kimin bence ne ehemmiyeti var~ 
Bir adam, evet! Bir adam mı? O 
kadar adam var mı? 

Hani kral Midasm bir berberi 
varmış, sırrını gidip bir delikten ic;e
ri bağırırmış .. insanlar bu berbere 
benzemiyorlar mı'? Beraber böyle 
yapınca içi rahat edermiş. Benim de 
öyle oldu.,, 

Böyle sükunet buffl\asma hay
ret ediyordu. Vücudunun her tara
fını kınk dökük hissediyordu. En
sesi, §akakları, gözlerinin üstü ağrı
yordu. 

Ellerini dizlerinin üzerine koy· 
muş, odaya vuran grup ışt~larını 
seyrediyor, o mavi döşeme taşları
na, o bembeyaz lekesiz kireç bada
nalı duvarlara, tavandaki buzlu cam 
lr yarım pencereye, kapının ortasın
daki pencere yuvarlağına bakıyor, 
ve kendini hislerin uyll§ması ve uy
kunun nihayetindeki bir nevi rah&t
lığa terkedivordu. 

Kendi k~ndine: 
- Oh 1 Şimdi yine gelir! diye 

mırıldandı. 1 

Ne gelecekti~ Ne geleceğini ak
lında arıyor, kafasını yoruyordu. 
Gayri şuuri hisler bir kabus halinde 
üzerine düşüyor, bütün mevcudi
yetini kaplıyordu. Kendisi bu hisle
ri uzaklaştırmak, bu yarı şeffaf ha
lclerden kurtulmak, berraklığa, ız
tıraba tekrar kavuşmak istiyordu. 
Yorgunluk içinde bitmi§ olan bu 
viicudu uyandırıyordu. 

Bu suretle, deliliğin yaklaşmakta 
olduğunu hissettiren bir hiddet ba
sıncaya kadar, uyku içinde insan 
kaybolan bir şekli tekrar görmeğe, 
sarih bir fikir elde etmeğe çalışır. 

Ne gelecekti? Sanki, bilmem han 
gi kapıyı açacak bir ··susam açıl!., 
tılsımı gibi, yüksek sesle: 

- Ne Annekin ! Noel Anne
kin 1 Noel Annekin 1 diyordu. 

Mutbakta yiyecek dolabının üs
tündeki silahlık, iki çengelin üze- ı 
rine konmuş olan tüfek tekrar gö
züne ilişti. Odada lamba ışığı var
mış gibi geldi ve hayret etti. Tüfek 
güneşle aydınlanan dört köşe 
bir kısmın üzerinde göze çarpıyor· 
du: Demek daha saat altı idi. Tüf ek 
parlıyordu: Demek mevsim yazdı. 
Şunların ne manası vardı, gözleri
nin önünde kalkan, silaha doğru 
uzanan onun şu koca koca elleri· 
nin'? 

Demek ki 11 teşrinievvel gecesi iza
beli öldürmek istemişti ha'? Evet. 
Olabilir Evet. tabii. Demek o gece 
lznbel daha acı çekmiş, inlemiş, ba
~rmıştı ha? 

- Oldür beni, Noel! 
O son akşam işittiği ses, o lakır

dılar arasında bir deli gibi açılan, 
tamamile yıpranmış sesti bu. lzabel 
onun elinde tüfeği goruyor ve, 
evet, felaket biiyüsü yapan bir si
hirbaz kadının o korkunç gülüşü ile 
gülümsiyordu. Karmakarışık yor
ganlar arasında bu nefret ettiği ve 
sevgili vücudu, kaburga kemikleri
nin çıkığı arasında kalbi örten etle
rin üzerinde kaderin eli ile açılmış 
gömleği göri.ıyordu. O vücut ken
disine doğru dönüyordu. 

Gürültii, barut kokusu, yatak 
car§aflannda üzerinde,' yanakları, 
elleri üzerinde kaynayan, sıcak kan, 

uzak'taki gürültü, o gürültü ve "Tip 
perary., yi çalan o musiki sesi. 

·' ltis a long vay .. ., ( •). Bu hav~ 
olmasa yolu, ayın tarialann arasın
dan giden ışığını hemen görür mü 
idi? 

Sil;h yerine konuyor. Kapı ka
panıyor. Anahtar cebe, mendille as
tarın arasına konuyor. Köpek sahi
bini tanıyor ve tatlı tatlı mınldanı
yor. Korku mu? Korku mu bu? Ne· 
den kaçıyor böyle? Bu yalvaran 
kadına verebileceği tek saadeti ver
memiş miydi? Niçin korkuyordu? 

Bu sevgili, ölünce, daha az kor
kunç olmamış mı idi? Fakat o köp· 
rüyi.i, yoldaki kilometre taşını tanı
yordu. Biliyordu ki Charmelle (Şar
mcl) arkasında uzaklaşıyordu ve 
kendisi oraya bir daha dönmiyecek
ti. 

- Gözlerini kapamalı, kanın 
çıktığı deliği tıkamalı, yarayı yıka
malı idim .. 

Dolabın üzerindeki ütülenmiş 
gömlekleri; biraz aşağıda, katlan
mış yatak çarşaflannı; çamaşırha· 
nedeki tulumbanın altında su kova
sını görüyordu. lzabel, yeryütünde 
ki bütün ölen kadınlar gibi, beyaz 
lar içinde yatmalı idi. lzabel de, bü
tün ötekiler gibi, ölen bir kadın de
ğil mi idi? 

Fakat işte, söğüt ağaçlarını dö
nünce, Malandier'nin çan kulesi gö· 
ründü. "lt's a long vay, vay, vay, 
vay.,, • \ L 

Ses, pfaR üzcnnde:1en %6n nokta
ya gelmiş gramofon iğnesi . gibi ba
ğırıp duruyordu. Yolda, Souchez 
(Suşe) den dönüp gelen lngilizlere 
rastgeliniyordu. Ona bir takım i§a· 
retlerde bulunuyorlardı. Eğer orada 
şu dikenlikler arasında ölecek olur
sa lzabel yalnız kalacak ve ak§affi· 

(Sonu: Sa. 10 Sü 4) 

(*) Aslında lngilizce; "uzun bir 
yoldur bu .. ,, manasına. 

Mütercimin notu) 

Meranda "Villa Feliıitaı., da Oy 
ler, küçük yatak odasrna biti!ik 
salondaki maaamn Üstüne hafif bir 
içki iJe cigara koydu. Sonra ayna
nın karşısına geçti, elini aaçlan Ü· 

zerinde gezdirdi., kravabnı dü
zeltti. .. ve bekledi ... Merak ve sa· 

• hırsızlıkla intizar!. 
Aradan bir zaman geçtikten sonra, o

dasına adım adım yaklaşrldrğını duydu. 
Derken kapı tıkırtadıldı ve Oyıerin 
"Giriniz!,, diye seslenmesi üzerine, cid
di görünüşlü, daha oldukça genç bir er
kek, içeriye girdi ve kendisini dok, -
tora "}Jans Georg fon Hohenhag !,. diye 
tanıttı. 

Oyler ona doğru nezaketli bir tavırla 
yürüdü: 

- s:zi şahsen tanımak, beni memnun 
ediyor, Her fon Hohenhag 1 Şimdiye ka
dar bahsinizi o kadar çok işittim ki ! 
Oturmanızı rica edebilir miyim? 

Hohenhag barit bir mukabele etti: 
- Teşekkür ederim 1 Biribirbıizle 

konuşacağımız şeyi, ayakta durarak da 
konu§abiliriz 1 Ben, sizinle yüzyüze. er
kekçe görüşmeğe geldim ve sizden dos
doğru ı..:evap vermenizi bekliyorum 1 

Oyler alnını kırıştırarak, sordu: 
- Bahis mevzuu olan şey nedir? 
- Sözü kısa keseceğim, Her dok-

tor 1 Sizi devamlı surette karımın refa
katinde görmüşler 1 

- Şüphesiz; çünkü annesini tedavi 
ediyordum! 

- .Bunu biliyorum ve doktorca gös
terdiğiniz gayretten dolayı size te -
şekkür ederim. Bununla beraber, ben 
bunun için buraya gelmiş değilim. De
diğim gibi, sizi devamlı surette Gitta
run refakatinde görmüşler ve bu vazi
yete cidden üzücü birtakım tahminler 
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• Önümüzdeki pcrşenbe günü Oniversi. 
lede Ekonomi ve Tutum haftası müna!lc
lıctil·le bir Tutum günü l apılac:ıktır. Bu
Jıfin lktısal fakültesi dekanı Bay Celal bir 
konferans verecektir. 

• 938 ~ıh başında kurulması muk:ırrer 

Denizh:ınk etrafında bnzı tetkikler yapmak 
üzere lktısat \'e.k:Ucti şube müdiirlerinden 
İbrahim dün Anknr:ıdan şehrimize ıelmiş
tir. 

• fst:ınbul trümn1k başmüdürü Mustafa 
Xuri dün Ankanıya- hareket etmiştir. 

• Zehirli ga:ı kur~larında öğretmenlik 
yapanlara ücret verilmediği için, baıı 
doktorlıırla kimyagerlerin J..-urs1ard:ı mun
tazaman ders takrir etmedikleri görülmüş 
bu hususın Hizımgelen tedbirlerin alınma 
sına knrar '\"erllmiştir • 

lf. Adnan ve Salilı adında iki çocuk, Ye 
nlkapıd:ın ge~en treni inşa tutarak camla
rını kırnıışlnr Ye ynkalanmışlıırdır. 

Jf. Konuna aykırı olarak bir marangoz 
imal.at hanesinde çalışan Yunan lebc:ısın
dan Jojef, Arkiri ve Yorgl adınd:ı üç ame
le yakalannw~ıır. Jmalıiithane snhibile, f' 
ilstlinde tııtul:ın ynh:ıncı ameleler hok
k111d:ı kanuni tnkilıata b:ışl:ınıııışlır. 
~ Şııir Tevfik Fikretin ~unıelihlsann

d:ıki ".\şi:rıın,,mın müze lıalinc konulma.· 
'>l için Roberl Kollcj direktörülii;.ü i\lanrif 
vckı"ılclinılcn ınüsııııclc islcrııişlir. 

Jf. Deletliye, afiş yopı)tırılması için şeh 
rin muhtelif seınllerin<le otuz yer teshit 
edecektir. Bu ~·erlere afiş tesisatı y:ıptı
rocıık ve levh:ıl:ır astır:ıcaktır. Hu suretle 
afişler kısa bi..r uımanda parçnlanınaklıın 
mno;un k:ılncnklır. 

Jt.. Yirmi üç ni5andnn ilibaı en Ankara, 
lznıir, Adıınu, Diyarbakır nrnsınıla lın,·a 
seferleri hnşlayııcııktır. Postalar hergün 
hıın•ket ctlec-eklerdir, 

:t. Akny iunreslnin Ynlovad:ı yaplırdıSı 
150 yııtaklı IJiiyiik otel tnmamlıınmıştır. 
Fakat ic' re nıüJcahhitlc ıırnlonnda çı
kan ihtilfıf yüzünden knhul muamelesi 
,raptırnıaın ıştır. 

• Eıro mıntaknsıntıa ı:on güne kadar 
vasatı :ı;ntı' fiyatı 65-iO kuru5 olnınk üzere 
26 milyon kilo tütün sntılmıştır. 
Beyoğlu lın\'ngazi şirketinin salın alı

n:ıcrığı haber ,·erilmekll'dir. haber tahak
kuk ettii'ti tııkdin.le, şirket lıckıliyeye dev
redilecektir . 

.Y. Ann cachlclerde nllo ge11nck yasak 
cılill'cek, allılar :nılnız snyriye yerlerllc, 
lıtlNliyenin şehirde nyırnca!!ı yerlerde do
lnşalıil<'<.'tkler<lir. Zahitler, jandarmalar ,.e 
pofü bu k:ıyıttl:ın hariç tulul:ıc:ıklardır. 

• Yarın Fener ve Arna,·utkÖ\'Ü nahiye
leri parti kongreleri loplıınacnklır. 

3f. Av hnşından itibaren htnnhulun ınub 
teliC yerlerine 300 liınıhn daha konulncnk 
fır, ' 
~ A taHir~ ,biinı:üs~niin 1 i n~1;\J1 oznml 

faali) e!le de.vnnı elınekteıllr. Y.nkınıla küp 
rünün dö5emesinin yapılıııa-;ın:ı hnşlona

cııktır .. 
~ 'r.ık i Ye hususi otomolıillerle ololıüs

lere kırılmn7. camlar konulınıısı hakkında 
,·erilen mühlet ııy sonuncln hil<'c-<"klir. Yıl 
başında cıımları dei!iştirmeıniş hu gibi na 
kil ,·nsıtaları seferden m<'ncdileccktir. 

• Sebze lınli için lıelcı.liycnin hazırlndı
~ı plftn ~nfia ,·ekiileti tnrnfındnn knlıuJ 
edilmiştir. Ynkınrln miinnka~n ilAn edile
cektir. Yeni pn,·hon yaş mey,·e mevsimi
ne kadar yeti5tirilecektir. 

Jf. lnııili7. ve Felefenk sefirleri dün An
koraya gllnıişlcrdlr. 

E:debi Roman : &3 

s:::vG i; 
Uyanınca .. 

Yazan: Nlaks El 

bağlanmış bulunuyor! 
- Bunların ne gibi tahminler oldu

ğunu sorabilir miyim? 
- Bunu size daha açrkca söylemeğe 

lUzum görmem 1 
- Ah, anhyorum ı insanlar, baıka

larmın fenalığını fazlasiyle isterler ve 
dedikodu yaparak vaziyetleri teıvişten 
kendilerini alamazlar 1 

Hohenhag, teheyyücü artarak, de • 
vam etti: 

- Kabul etmelisiniz, ki bir er!ceğin 
hergün kocalı genç bir kadınla birlik
te görülmesi, iyi bir· intiba bırakmaz. 
Siz, karımla her akşam yemek yeJiniz, 
tiyatroya ve gazinoya gidişlerde ken
disinin reb.katinde bulundunuz, ona 
çiçekler hediye ettiniz ... 

Oyler, Hanı Georgun sözünü kese
rek: 

- Ben bunları yapmakla, dedi; t.ade-
1.:e Şövalyeliğin dostça icaplarını ye
rirıt getirdim; g~nkü, refikanızın ağır 
surette hasta annesi için ne kadar kor
ku içinde kıvrandığını görüyordum. 

- Olabilir, Her Doktor. Buna rağ
men, bu cevap bana yetmez. Ben siz
den, kendinizle karım arasında elale • 
min kulağına gitmesi bir rezalet teşkil 
edd.:Ck hiç bir söz geçmediğini v~ evli 
bir kadının iffetiyle telifi gayrikabil o
lacak hiç bir şeyin vukua gelmediğini 
erkek ve doktor sıfatiyle namusunuz 
üzerine temin etmeniz talebindeyim l 

Kaçırıla;,; öldürii/dü mü, sağ mı ?! ,, 

Kayt>olan General!· 
Paristeki "'Beyaz Rus Askeri Teıki· 
latr,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: s 

"R O W S,,; nedir?. 
Şubeleri merkeze bağhyao iplerin ucll' 

Millerin elindedir! ••• 
Pari.sıeki "Beyaz Rıu Asi.eri 

TC§kiliitı" Rei.si General Oygcn 
fon Milll'r; lıcr sabalı tam zama
nmda biirosuna gider. Almwı 
tar:zında akİJ li bir i.sirn t~ıyan 
General llfiller, dostları bu in
ti:amından ötiirii, -hendisi bü
tiin a<ıkeri ve .<ıiyos'i faaliyeti sı
rasında a.<ıla Alman drutu olma-

... "P l m.amasınn- ragmen nı~ya ı-

lar gibi dalo.il;mı da!.il•a.'iınn" di
ye ta/alırlar. Kendisi 7 sene mı
t:el "Bcwr:: R11.<ı Asheri TeskiUi
tı." nın idaresini ele almıştı~. Sc
lef i General Kutyepo/un csrar
e11giz .~urctte ortadan 1.-aybolma· 
ınJnn ~onro, onun yerine gcç
mi.~tir. Birkaç giin sonra doğu~u
nrm 70 foci yıltlöniimiinii tesit 
edr.r.el~ olan bu ihtiyar generalin 
b<L!lıca hususiyetlerinden biri de 
kılı kırk yararca.'lına ilıtiyat ı;e 
tedbir gi)stermcsidir. ' ~ 

Genç nesil. dahili liarp gene-
ralleri. ilk defa ihtilalde ,.e muknllil 
ilıtilahla çarı;:ahuk parlıyanlar., onun 
lm kılr kırk vararcac:ma ihth'1lt ''e ted . . 
I)ir gii~te~mc~ini lüzumundan fazla 
sayarlar. Yes' ese telakki etlerlerdi. 
Bunlar ona ,'Opnpn)) yani ''Büyük 
haha" lal.:ahınr takmışlardı i~lerinden 

hazılan, aralanndıı konu~urlarken, 
menfilerin en büyiik askeri hirlikleri
nin rei ini. lmlem esasına göre tayin 
etmek tlo~m o1madı~rna dair fiskos 
ec1erlerıli. General koh1in tle arkadaj 
1arr arnsıO.LlA lıaz:ıu hu; yo1<1a. •~i1. ,,öy 
lemi-;. e!:;-er uznktııki Rmyarla bol§c• 

,ikliğin kökünü ka7.ımak için r.iıldi 
rnrelte u~ra,.ılmak iı;teniliyorsa, "0-
p:ıpa"' nm ~ahip olıluğu faaliyetten 
clalıa çok faaliyet giisterilrne~i icap et
l iğindcn '1Pmnmnu~ht. 

Fakat. iiyle Ye lıiiylc. ~liller, işte 
m ktdemli gen~rnl ı:ıfatile bir kere 
bütiin HuP. a.;kcri tc~rki.ikllerinin. kı
ı::aca "Rows" lı:ırflerilc i;aret edilen 
im te ... t·kklillerin ,;.cfi\'di Ye hiç kimse, 
on m ~im meYkiini ~a;,.ahilecek en cicl-
1li hir unıaluızeılı~ hulnnmak imkanı-

Oylcr, kendisini güçlükle zaptede -
rek, şöyle dedi: 

- Bu sual, Her fon Hohenbag, §ah-.. 
sıma ve zevcenize karşı bir hakaret mahi 
yetindedir ! 

Hohcnhag, sert bir sesle israr etti: 
- Sizden izahat istemek hakkım ha

izim 1 Eğer bundan imtina ederseniz, 
ben ne yapacağımı bilirim 1 

Bir an, sanki bu iki erkek, birihirle
riyle azami şiddetle çatış~.:aklardı. Ho
henhagın sağ eli, ceketinin sağ cebinde
ki bir şeyle oynuyordu. Oyler, bu 
şeyin ne olduğunu sezdi, 

Kuru bir sesle: 
- Bırakınız, brOYninginiz durduğu 

yerde dursun 1 Onu çekmekle, bana kar
şı ancak yeni bir haksızlık yapmıı o -
lursunuz..... bana ve sevdiğimiz kadı
na ka111! 

Hohenhag, bağırdı: 
- Sevdiğiniz mi? Bu ne demek o

luyor? 
- Her fon Hohenhag, bırakınız da 

makul düşünen insanlara yakışır tarz· 
da, kendimize hakim ve harici tesir
lere tabi olmadan görüşelim. Oturunuz. 
Oturulduğu zaman, ayakta olduğun -
dan daha kolay söz söylenir, dü~:ince
sizliklere kapılmak da daha güçleşir 1 

Hans Georgun altına bir sandalye 
iterek, ken.disi de bir iskemleye otur
du. 

- Beni dinleyiniz. Ben 40 yaşnrun 
sonundayım. Bütün ömrümü sevgi 
muhitlerinden pek uzakta, yorıl:u ve 
beni tamamiyle iş.gal edici bedeni ve 
ruhi çalışmayla geçirdim. Benim sev· 
gilim; yalnız ve yal ruz ilimdi, iztirap 
çeken insanlığa teselli ve şifa bahşede
bilecek olan §;ylcri tetebbu etmekti. 

( .A rk4.!ı oor) 

dı· l dutlıırı 
m bulamıyordu. Vatan uı 
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1 ka ınr> 
.~arısına çıkmak zornnc n -kiiJlerdell 
Ru,..)unn kurdukları teşek bıııtıtJI 

l ....... _ 1 "R ·-" Jur,· ( en myugu nı O"... ı:ıı• 
? ]'" t bir tara 

~ubelcri de diinyanrn ( nr rarislt' 
ela yertutnmitur. Merkez, '"kısel ,·e 
clir. Bir şuhc Sofyndadır; B~u JliikÜ' 
Rerlincle, ,\meriknda Jlirle~ı~ 1111dıı' 
metleri huclutlan içerisinde,\ tıı~trııl· 

• "k d J \'\ ~ ela ve Cenuhı Amerı ·n a, . ·ıırdıt• 
1 lerı ' · yaila ve Şarki Asyacla şu ıe. 

1
brlrf1 

Yeryih:iiniin 5 kıt"asındakı fl GeJlt' 
merkeze lrnğlayan, iplerin ucu, 
ral ;\lillerin elinde toplanır. l 

0 
da ' 

Kendisinden flnhn genç .0 n 
8 

~irtl' 
, ıım lınrp devre.si genernl1erı oıı:keodİ• 
ıli "Opapa" ılcmckle beraber, · ~·· 

"'"] n)'111 
sine yalnız kıdeminin cleı;ı ' l 1·ıtJ1t' . . ,·c ı 
manda a-kcri knlrnliyetının Jl'le<' 
tinin ele tefkilatı idare ctın~!. j bilİ' 
kiine geçmek hakkım verdı~ınkoP•' 

·1 ·ı~ıı yorlar. O, lıo1şcvik ı ıtı 11 daı J.f 
kopmaz Rusyanın şimnl tnr:ıf Jfltl riJlt 

ı k "·e e hangcl~kte, beyaz lıarp ·n\ d 
:ı n ır· 

kumanda eden b:ışkumanna ıııtır•~ 
O zaman, bol§evikli~e katlı etıtl~ 

del eye a~keri kuvvetle ynr.~?11 fıı~il~ 
için İnı;ilterenin giinderclıı;ı ·ıre:J111 
tahurlarr, onun iiniincle geçı dJ111'1 

yapınr~lurdr. Ve 1nı;iltere, Y11~0cı1Y 
talmrlanm çekince de, JiJler, Je ıcejl: 
rının tav,;İye ine giire JuırekelkiJeet'~ 
diı;i için emin bir snlınya çel 
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6 •1 

yerdt>. hirkaç hin ndamiyle tl; 
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şimal çcphc ini tutmaktan Y1 11ııar0~ 
tı. Son limit kaybolunca dıı, j)tf'I' 

lın talar ve' nralılar nakliye ı;et11t,<t' 
ne yerlc§tirilinccye kaclnr, ~~~1 ııt~ 
met gti!tcrmi :o;tr. O znnıan l(cn )ift'I~ 
cak on tlakikacln van zorla ·(f(Jt' 
J?Clİri)miş VC hol§e,:ikJer §C]lj;e.etl ,e
den evvel, en son 1ıareket ecle. 11 .,,iitJI' 
nıilerden birine hiıulirilmecJ 
kün olmuştu. 

1 ,r 
General l\Iiller, 22 Eyii~.ı"~!0rle' 

halır evinden çıkarken, §O, 

ili: J~ 
- Tiugün hiitiin giin ın~~ı.~"1' 

Y emr~e gelemem. Beni anca 
yeme:tine 1Jcklevehilirsiniz ! 

r, • ' 

Gelini §Üyle ılecli: ttl l1~j 
- Fekat hizim Belgrncltı 1r dtf1 

Jctlerimi:r.i nlmağı unuunaz51Pı 
mi, hnha? . 1 .. 1ııMıı 
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General l\Jiller; ge ıııın ~ 

iiptii: ' önce ~\ı 
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<:mlicle yiik ek ağaçlarıyle ~aıı ıJJ 1 

son jstao:vonnna kadar uztı 
te§eın pa.rk yolu gelir... • 
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.. 1ırıro -~-General ~!iller; huı;un 20 a,J.;• 

geç varıyor, mutndındnn ·ıe 
~ -trolı 
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ı;okağınclachr. Kol ize, ur: 601':11. 
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tır, hatta hemen lıcnıen ~!ır ııdcleS1 Jlİ' 
denilebilir; Pnri in süJU ,~ıırılıı•1 }lıı 
Jan Şanzclizeclf"n npılıııctı1 rnlltl'ı {ıı' 
van fokak. Ri~i,·le olmakla. ıe., ,.[iç .M 

- .1 • ) r ı) · r:ı (le" 
kiiçük sokakta Jınrnrcılı 11

011 5efr lcll' 
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lıenwn lnç kı1prna:r. gı )1 • ı.ıı ı er 
ğazalnr, harlar, lokantalnı, ırcııi; c .. ııı 

• ele r:ı ı.tS" Ye bunlarm orta ycrın IJıt .,,.. ııl'' 
heli, iki katlı bir hintı· 10.dı '~111' 
ceplıe::i , ·aktile beyaz horıı .; 11 ,-ıı} pej. 
tık PCni-. kapı.;uulnki yn)' rı·11dc • ,., ~ ·;ır 
siyalı lekelerle, bakan 1 
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Beş cinayetin 9izli 
kalan katih · 

\/aydman nihayet 
nıey.dana çıkarıldı 

~~enJ d • , :'lleki er. e, F ransada son gün-
~ k cınayet ve auikastlerden 
ııfi ~·en, bunlardan birçoğunun 
Q11R •. 1 kaldığını yazmıştık. ı 
~rd Un bu esrarı gizli kalan cina
~da en beşinin birden failinin 
'}'e~a çıktığı bildiriliyor: Beş 
veidın fai)i bir tek kişidir! 
~ illan isminde bir Alman olan 
~i.. ~ evvel~ "be . . l"l<l .. t· a, nım zevkım,, is-
ı.. "iti k" 
'Q Cild" 0~künde Reymond Leso-
' ad Urtnüş, sonra Artur F rom
~ ..... 1ndaki bir adamı da öldüre-

~vı • 
Veidnın bahçesine gömmüştür. 
\ı1 d lllanın en feci cinayeti Ame
~ ~nsöz Jan de Koven 'i öldür
~aa 0 muştur. Katil; halası ile \ oıJ.~ gelen bu Amerikalı genç 
da lıtdükten sonra evinin kapı
l~~c.r?iven taşlarının altına 
r~ gını ıtiraf ediyor. 
~ ~ bundan sonra ve Roje J " 
~~~~.tninde diğer bir adamr r 

1'~ d~~tr. Bundan bahsecerb.ıı 
'~?r: 

•-11c1e • Brekkepli kalemi ve askısı 
~ · unları ben kullanıyorum 
\ .. 
I, 

ı.... eıdrnan be . . . . K fi 
•rıııd ]( ın şıncı cınayetı u 

da .:
1 

1 bir şofördür ve yol orta
l- o dü........ .. 
'\qrı· : •u uştur. 
IQı 1 !.n ıtirafları üzerine polisler 
~ 80Ylediği yerleri aramışlar ve 
l!ltti t;n cinayet kurbanlarının ce
~ oralarda bulmuşlardır. Di
~ ftan, yine onun ıöyledikleri 
~~ bu maktullerin eşyaları da, 
~rF Yerlerden, çrkanlmıştır. 
\;.ele geçirildiği zaman, evve
~ll.'b~Yetini itiraf etrnif, sonra 
~ ırer birer saymış dökmüş, 

ata nra da bu iıe kendisi ile bir
)t~· daha doğrusu kendisini bu 

~il f1a. er: sevkcden başkalan oldu
~ soylemiştir. 

\_""r bir erkek ve bir kadındır 
(~.~··· ~ . ~~disını alet ederek, cınayet 
· V ti tının parasını paylaşmışlar 
'~11;nıanın cinayetleri için plan 

n ve her şeyi hazırlayan on-

Oldürdüiü Amerikalı danı:.;z 

Katil Vaydman 

larclır. Fakat bunlar henüz ele geç
memiş ve bu hususta Veidmanm 
söyledikleri ne dereceye kadar doğ
ru, henüz anlaşılamamqtır. 

Veidman görünüşte gayet kibar, 
sevimli, tık bir gençtir. Fakat bu 
gün kendisine dünyanın en büyük 
canilerinden biri ismi veriliyor. 

11111111 E n 
ç o k 

d• r• nır ve 
d•h• fHI• tftk 

••rir. Oünr•nın en 
irileri ol•n Eveready 

pillerini iar•rla isteyiniz. 

ElEl(TRIK FENER 
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iSTANBUt ·• AN&.<A.RA ıZ.MiR 

( Mahkemelerde ) 

Çöplük çeş
medeki falcı 

Sürplk kadın suçunu 
inkar ediyor 

Beyo~lunda Çöplükçeşmede kahve 
fincanına bakarak falcılık yapan Sür
pik isminde bir kadın dün asliye bi
rinci ceza mahkemesinde muhakeme 
olunmuştur. 

Birkaç gün evvel kadm polis ko
miserlerinden Nimet ve Fahrünnisa 
Sürpiğin evine gitmişler, fala baktır
mak i tediklerini söylemişlerdir. Sür· 
pik finr..anı solhıttuktan sonra fala bak 
nıağa ha~ladığı zaman Falırür.nisa 
"başını ağrıyor. bir a~pirin alaynn,, 
lemi~ dışarı çıkmı~tır. Fahrünnisa bi
raz !lor1ra iki sivil nolisle gelerek, Sür 
piği Nimetin verdiği numaraM alın
mış bir lira para ile f alma bakarken 
meşhut dirüm halinde yakalann~lar
~lır. 

Surpik ciirmiinü şiddetle inkar et
ti: 

- Kapıyı çaldılar, açtun, zorla i
"eri ~irdiler. Bu küçük hanun bir 
lira çıkardı ,·erdi. Seni cürmü meşhut 
lıalinıle vakaladık. dedi~ eonra malı· 
kemeye ~·erdiler; hen falcılık yap
mam. 

Bundan eonra müddeiumumi, mü· 
taleasım eerclellerek Surpiğin 667 in· 
d maddeye göre tecziyesini istedi. 
Dnruiına ha~ka bir güne kaldı. 

Mnrsilya KoR.$olosumı 
Hakaret Edildi Mi? 

Ayar memuru Halit isminde birisi, 
Fransacla l\farsilyada konsolos Bay 
);'imza hakaret suçundan asliye ikinci 
cezaya verilmi~, mahkeme işi, ''azif e· 
si haricinde gördüğü için ağır cezaya 
havale etmiştir. 

Bu hakaret davasına ağır cezada 
dün başlandı. Suçlu Halit asıl ken· 
disinio hakaret gördüğünü tebarüz et· 
tirdikten sonra nkayı §Öyle anlattı: 
"- Marsilyatla itim vardı; ~alııı· 

yordum. Bir giin hirkaç Fran!ız poli· 
si gelip, e<'nehi tnhiivetinde oldu~1m· 
dan hir hafta zarfında Fransayı ter· 
ketmekli~imi söyledi. Bu nziyct kar· 
şısmda Türk konsolo~lıanesine gittim. 
Komolos bir buçuk ay beni dinleme· 
di. Nihayet neclen sonra pasaportumu 
\'ereli ama, hu müddet zarf mda bütün 
paarmı yemiş, aç kalmıştmı. 

Bunun iizerine yine konsoloshane· 
ye gittim. Vaziyetimi anlattım; yal· 
vardım, yakardım. Nihayet hana be
şinci mevki bir ,·apur bileti ile, 50 
frank para ''erdiler. 

Halbuki ben katip Faikten 45 
frank borç almıştım; onu ödedim. 
Bu on frank ile gidemem, dedim. Ba· 
na: 

"- Siz- devlet nazinesini emmege 
bakıvorsunuz, diye cevap verince hen 
de, Tiirkiyede sizi şikayet edereğim. 
eledim. 1\fesele hundan ibarettir. 

Bundan sonra orada tutulan ve 
Kançilar Faik Ali imzasmı taşıyan 
zalnt varakası okundu. Faik Ali bura
daki ifadesinde şöyle diyordu: 

"- Bu adam konsoloshaneye gel
di. yardım istedi. Edilen vardnnı az 
bulunca hakaret imiz sö~ler sarfet· 
ti. 

l\lahkem~ zabıt varakasmm okun
masınrlan sonra şimdi Nazi11ide bu
lunan Kançilar Faik Alinin ora 
mahkemesince ifadesinin almıp yol· 
lanma~ı için, dunı§ma talik edildi. 

Gardenbarda 
Garsonlan Döven DeU 

Tıh Fakültesi talebelerinden Mu!• 
lafa i"ınincle hi~ p;enç, dün ak,am 
Garclenbara gitmiş, geç vakte kadar 
içip ı;arhoş olmuştur. Mustafa bun
dan sonra ~arsonlardan bir ikisini döv 
müş, kendisini karakola götürmek is
te}en polislere de hakaret etmiştir. 

Mustafa kendine geldikten sonra 
"HUmnun hozuk ol<lu~unu ''e muaye· 
ne eclilıne.,ini İ!1temi~tir. 

Aclliye ıloktoru Enver Karan l\fuıı
tafan nmavene ettikten sonra müşa
hade altına alınmasmı lüzumlu _ıröre
rek Tıbbı adliye göndermİ§tİr. 
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Danyel Dciryö 
Holivut yıldızı ne hale soktu! 

son derecesiyle çalışıyorum. Muvaffati 
olmak için hiç bir ıeyi ihmal etmek is-
temiyorum . ., • 

Fransız yıldızı Danyel Daryö Holi
vud'a gideli epey oldu. Acaba pmtli ~e 
halde? Hayatından memnun mu, değil 
mi? Görüyorsunuz ya, Danyel Daryö, na

Bunu, artistin Amerikadan bir Fran- sıl gayet saf ve masum bir tarzda dert 
sız gazetesine gönderdiği mektuptan yanıyor. Bununla beraber, bütoi.in söz
öğreniyoruz: le rinde yine ondaki o tevazu görülmek-

Danyel Daryö, bi.iyük Amerikan te. Halbuki, 'suiistimal davası,.nın gü
ıtüdyolarında çalışmağa başlamış. Fa- zel yıldızı Amcrikada muvaffak o!mak 
kat, ilk evvela, Amerikalı makyajC'ıla- için kendisinde bütün, meziyetleri tOp· 
nn elinde epey zahmet çekmiş. Bu mak- lamıştır. 
yaj.;ılar ona saçlanru, kaşlarım yukan Danyel Daryö acaba Amerika.da na
kaldırarak, kirpiklerini, dudaklarını sıl filmler çevirecek? Şimdiki halde bu· 
ba§ka türlil boyayarak, tam bir Ameri- nu bilmiyorlar, kendisi de mektubunda 
kalı tipi vermişler. bu hususta hiç bir şey yazmıyor. Fa-

Danyel Daryö diyor ki: kat, gerek Fransızlar, gerek Amerika-
- Biltün bu istediklerine boyun iğ- lılar ondan çok §eyler bekliyorlar ve 

elim. •• Ne yapayım! Bana ağır bir li- çok muvaffak olacağım ürrıit ediyor • 
kırdı söylemelerini istemiyorum. Mu- lar. Çünkü, 1imdiye kadar Amerika-
vaffak olamazsam: ya giden Fransız: artistleri, bir ikisi 
"- Kabahat aende f,, demesinler. mü.stesna olmak üzere, hepsi çok meş-
"Şimdi, bendeki bütün aciz kabili _ · hur olmu§lardır. 

yetlerin imkiıu niıbetin.de, gayretin en , Bununla beraber, Fran~ ~aybı:tti~ 

Katmn Hepbörn yeni filmlerinden 
birincJ. 

bu yıldızlara ._,..•mayor, bılakıs Amen-
kaya böyle güzel ''mallar,, ihraç edebil~ 
diği için memnundur. Şimdi Fransada, 
Danyel Daryölerin, Simon Simonların 
yerini dolduracak artistlerin yetişmesi 
bekleniyor, birgün onlan da Ameri • 
kaya göndermek için. ... 

AJba 
S •Ylılı 
1 aylık 
YdlıJc 

KURUN 
ABUNB TARIFesı 

il emle kel llemlellet 
~hı de dqmda 

rarttesfnden Balkan blrUğ1 tçln ayda otuz 
ltW"UŞ dUşWllr. Poııta birliğine ginnlyerı 

yerlere ayda yetmlt beşer kunıl 
u.mmedlllr. 

l'll.rldyenln l.er "osta merkmnde 
KURUNa abone vuıla. 

Adrea degtşUrme ocreu 2l) ırunıştur. 

iLAN iŞLERi TEL: 20335 

_ Dr. Ihsan samı ~ 

11 ~~!~~~ıa~!lk~ı 
1 1 

pek tesirli ;·e taze aşıdJ,, Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

---
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lmpa atoriçe 
eo o a 

F i' dans·· ir kızdı , 
Hipodromda dansederken 

imparator jüstinyanın gözüne 
girmiş imparatoriçe olmuştu .• 

Allmcı n ır... l 
• • • Sultannlımet meydanından Sn· 

rayhurımna kadar uzanan geni~ nhn 
:üzerinde lliznus inıpnratorlnrınm n
haııc kii .. klcri, nıilk 1lcf sarnylnn, lıti
kfmıct dnirelcri, kili c, kı~la, mana • 
tır 'c hnlıçclcri var ... 
Mmınnrn kı) ı ındnn Aynsofynya 

kadar tez> ini Utuıılıır üzerine tut
turulınuıı; galeriler, imparator nrayı

ne ımıhtc~cın bir gUzcllik \ ' C heylıcl 
veriyor .. 

Sayı ı~ mcnncr ütnnlnr, lıir taraf
tan, lnnuarn yamaçlarını Aya.ofyn· 
ya hn-;larken, diğer taraftan, Sultan
ahmct mcyclamndn imparator ve sn· 
ray nlen U(>larınn mahsus oİnn (Hi
podrom) sirka kadar uzayıp gidi· 
yor. 

Bizans imparatorluğunda, kadm 
çok mülıim rol oynnnuı.:tır. Ahlıık bo
zulmu~, foJıu~, sef nJıet t tanbulda çok 
ileri gitmi,.tir. Sult ıınlıınetteki (Hi
podrom) sfrkmrla çıplak kndm vü
cutlım le:;hir Cllilnıiş ve bura ı, Ili
zansın eğlenti yer.i olmuştur. İıı.te bu 
sırabrcla dan öz Teodora hiitün er• 
kekleri çıldırtıın güzel l>ir kızdı. Sir
kın hekçU Akasiy'in fettan kızı, sir
kın orta ma çıkıp ta ktvr:ık dansları· 
na ha:Jaymca, Jıerkcsin kalbi yerin· 
den oynar ve <!ansöz bütün ilıtirasln· 
rı keneli üzerine toplardı.. İlübi hir 
mabuda benze ·en be az '\'Ücudunu, 
sirkm ortasında, seyirciler önünde. 
üzerindeki örtü<len kurtarıp katra, 
katra çıplBklo urdikça, alkış tufanı
na hoğulnrdu. 

f şte ibu dansöz Tco.clora, imparator 
Jüstiycnin lrnnsı olmuştur. Sarnya ka 
'dar giren ye imp~rntoriçelik tahtına 
oturnn Tcoclora, 1400 yı1nıdaııhcri 
tarihlerde tuttuğu yeri rnulınfaza rl· 
mektcclir. Ü :le hir nn olıııtı~ , ki. ı;ü
zel dan öz ko~koca lıir impnratorln
gu inkırazdan lrnrtnrını~ \ ' C iya· r tte 
büyük roller O) naırıı-;:tır. 

Sirktn O\ 11.ıtılurı m ılnra Trodora-"' . 
nm hahas:ı \IC'kc:iy lıalmı:ı!.ı .ı iıli. k.ı· 
rJ!I ve Ü~ çocuğu olan lıu fakir adam, 
bir gün anzNn ~iluıii~ \ e ök iiz knlaıı 
e\•laıları ile l arı ı nı: kalım lanlır. 
rfeodora sirkta "'C) İr,•İlf'r ijniİUl' iJk 
(]efa merlıaınrt ıf ilcnıııck üzere anne· 
si tarafımdan ~ıkarılmı~lır. Bu zeki 
anne. kocassmın Eirkte gördüğü va· 
zif cnin kendisine verilmesini rica et· 
nıek mnksadile üç çoouğunu yanma 
almr~ ,.e Bipodroıudn toplanan hnl
km önüne çıkmıştır. Hipodrom ay
ni zamanda, o zaman balkın milli 
ldirsüsü olduğu için dertleri olnnJnr 
burada ortaya çıkar ve mnksatlnrmı 
anlatırlııruı .• 

Bekçinin iiç tocuğu halkın ltnl!ISI· 
na çıkıp ta, ma umane hakı:lar1n aç 
olduklarım siiyle)incc, dul kadının 
teklifini lıalkm bir kı<:mı knhul, bir 
kmm ua rcdllctrnişti. 

Halka ait hiilHD iıılerin halledildi
ği .sirktn, ( 1m ilcr) 'c (Y ~il1cr) na· 
rniyle iki parti rnrdı .. 

Jökey kliiplcr gihi müı;abaknlnr 
tertip eden im iki parti nra<:ın<laki 
mii<':ulcle çok ~iddetli idi. Sivn~i me
selelere hu iki particlcn .ı;alcbeyi ku
zannıı taraf knr:ır ,·erirdi .. 

Uııl Juu)mm ricasını Ye il taraf i . 
tihza ile karşılamı::;, ~fo\·ilcr h· .. A· 
ka-iyiıı çocuklarmı lıimnye i nltııın 
ulımştır. 

İki partinin :rckahct müraclcJ ~i a
rasımla gfüdüğii lıaknrcıi. ılıın iiz Te· 
odora inıp:ıratorice olrlul tan ı:onra do 
umılnıaım:, Ye illerden miitlıiq ı:urct 
le intikam o1mıstır. ' 

Temloranm ~nne i mütea,.51p hir 
kadın oYmadth'1 is:in k1:1,lnrını :ı!:.tris 
,.e dansöz yapmıştır. Üç- 'kızdan her 

biri muvaffak olmuşlarsa da, Tcodo· 
rnnm mnlıoreti hiç birinde görüleme
mi~ti r. 

Vücuduna uyı;un sanatkiirane yü • 
liİ, lınrikulfı<lc kol ve hacaklorı, ı;öğ. 
ü 'e kals:aları, billıa sa çok manidar 

kara gözleri de. i tidaclınn illh e e
<lilince, 'feodoranm <lan11ları hiitün 
Bizansı hayretle bırakım tı. İmpara· 
tor .Tüstiyenin yaptırdığı kilisede, ken 
eli inin yanında, imparatoriçe elbise· 
~iylc moznyıkla yaptırdığı resim, Teo
doranın giizel gözlerini bugün hala i· 
fade ediyor .• 

Harici giizelliklerinden l>a§k.B, ze
ki, akıllı, siirnti intikal sahihi ve ces· 
. ur oluşu, bilhassa lıiç bir §eyden sı· 
kılmayı ı, Tcoclornyn hiiliin Bizans 
inıparatorlu6rımu idare emek salahi
yetini verdinniştir .• 

lih·errilı Prokopiy (Gizli Tarih) 
namındaki kitabında, l!okakta Teo
<lorayı karşılayan namuslu inc:anlarm 
ı;i1.1eıuliklerini, üzerinden §elı,·ct ve 
:-cf:ılıct akan hu knclmm şerrinden ko 
runcluklannı yazmakta Ye mfütakbel 
iınparalori~eyi hu ılercre alılfıkt-ız l>ir 
kadın olarak tavsif etmektedir. lc~-
1ıur Yizantolo~ Ş. dil yakın bir za
mnndıı neşrettiı;i (Clı. Dielı\ Tlıeodo· 
ra, fmparatrice de Byzancc) isimli e
serinde Teodorayı n1ılak itibariyle tef 
sir ve zamnnmuzla o zamanı mukaye
se e<lerk n (Dansöz ' ' C Hovarda) Te
odaray~ R zamanın birçok alılaksızlık 
lnrmdan biri olarak kanlctmektedir. 
Ona göre, İmparatoriçe" Tcodora, ta
rihte yeganedir ve C§İ }·oktur. Buka· 
dm nfkını imparator Jüstiyene o de
rece §iddetle :ı~ılamı§lır ki, Teodora 
öldükten sonra da, imparator bu n~k
tnn iiliinceyc kadar sıyrılamamı_;tır. 

Tmn 21 'ıl Jii .. tiye.nle birlikte Ri
znnı:.ı idıır<' ~dc-n h11 k:ıllın. e' leu<liği 
zaman ço'.; :;r·w: hir kıulı. Jii .. IİHU 10 
,.n ·mlu h =r rr ,d.ti. Sııltanntı amcası 
i1ıtt}~I" Yii-.1in"Je11 ıc,ari~ Nlcu .liis· 
ti' .. ıı. riıl.li lıir ,.:ra .. i. sal,.iıı \C ıPÜlc· 
fe!.,,kir lıir nclam oldu~u j~in lıerkr ir. 
~,~j \'e ınnlwbhetini kauıım11 .. tı. Tco 
cform.a lıir roı·ıık ribi ~ ... ık olıım ve 
7. aıııanm alimleri tın n~ı. lıir Biivü 
ıııalı~ulii olarak tar · r <'lıı•i·ler<lir. Fa
knı. hu tlo;!ru de~ilılir. Kaılmm ı;ü
zclli~i ' 'c zeki oluı:u imparatoru iilün· 
reye kadar tc. hir etıııiıı; 'e 'f codora js. 
mini an<lıkço, bunu hir Allalı l1e<liye .. 
si olarak teHikki etmiştir. 

Sağlık 
Servisimiz 

eu.eua. doktonıın02 Pamrt~ gQ.ıılm 
mat OD ~ butuktıın )1rm.lye kaS.u ga• 
etcmız ldarehaoeslr.de, Cumartesi g\lnleı1 
de tınat 14 ten 19 a kadar ı..tüel.I Tayy:ın 

ıııpe.rtJ!:ıanln tklncı dalnı Uç numarada 
dalma okuyucularnnm yedi kupon aıuka< 
ltılllnde knbuJ eder. 

Ayni ışekUcıo dlJ doktorlarn:uz da o~ 
rucuıannuzm emirlerlne tıazır bulunırınk. 
tadrr. Dt do1<torumuz Fahrettlıı Olomcn 
Pannak.knpı btlklAI caacıe:ıınde 127 numa
rada pazn.rtesı çtlnlerl aa.at lf U• 20 ara. 
ımıda buluncıugu :gib1 doktor NecaU Pak· 
et de Karaıtııy Mahmudiye -caddea1 1-2 
numarada lıılı ve cuma gtınleı1 ayni ımat
lerdc okuyucularımızın dl~lerlııe bakacah• 
ıar ve ufak tcdavUerlnl yapacaklardrr. 

Ayni zarrınndıı Beştkt.A§ tramny caıt 
deaJ Ertp apartımanmda .Uonetcı Emttı 

f1dnn muhtnc okuyucıılanmlZm çocuk 
l&nru atımıet cdceekUr. 
A~Tıca Ak~ray Pertev Ettarıesı ya. 

amc13 ~ numarada ısüruıetı;I \e s:bhat 
memuru Nuı1 E:slz l<URUN aokt(lrunun 
vereceğ'I enjeksiyo:~.lan bebe.rtnı yedi ku• 
pon mukablllnOe ve atY.>nelerımtze eıı eh. 
ver. şerı:ıtue c;ocukııırmm ınnnet :ımell· 

yctcruıı yapacak ur. 
stmlerlııl yazdığımız doktor. dl§çt ve ann 

oetçllere mnracaat e<terkcıı KUıt UN':OD 
tılEmet kuponundan yedi taııe .:utUrmek 

H lf RllNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

K 
. ( 8 nci aayıfadan devam) . er 

:.~.t· •Ü• dolu bakraçıa,m. g•l•- /Pasaport har /ı 
-. ~?el, sen ;atlı ve acı hayatını I Layıhada yapılaC~ 

geçırdıgın o bugday başakları ve • • edıt 
balçık topraklar arasındaki çiftliği 1 değışihlık/er n ort 
bir daha göremiyeceksin. Evine baş Ankara, 13 (Telefonla) - ~aS3~ 

. kalan sahip olacak, • yanakları kır- kanununda yapılacak deği~iklık ke~ 
mızı, gönülleri rahat tam bir köylü kındaki layiha umumt heyete se'/ e~ 
kan koca. Sen ne idin? Siz ne idi· mi§tlr. Uyihanm görüşülecek 500 

§ 

niz} Camları yıkayacaklar. Sırayı şudur: ao.Jıı' 
yeniden boyayacaklar. Hep o aynı "Pasaport harcı 25 liradır, ;ttı~ 
şeyler devam edecek: Avlunun or- sıran tahsil i~n hükOnıet t _ ~ 
tasında aynı koku saçan gübre şer· gönderilenlerle talebe oldukları "~ 
beti c;ukuru ~ ahırda aynı kara . w:e sil maksadiylc seyahat ettikler~k olll' 
ses soluyan domuz burunla esıgın maarif müdürleri tarafından ta ı r '/•' . . ~ ırnı . 
yam }:>aşında bır hazıran ortasında, nan kimselerden yanın harç 

8 

1 •rt# 
bir eylulde, senede iki kere açan barl.:ı memleketlere gidece~ ::;;. ıııJ 
o çelimsiz küçük gül fidanı. lzabel lenin pasaport harcı bir 

1!: abll'at.s' 
nerede olacak} tetkiklerde bultınmak "e ınu5 bir def' 

Ya Noel, sen nerede olacaksın? iştirak etmek veyahut ya~aı:cı ret flerJ 
Gidiyordu. Niçin bu kadar Hızlı Jetin mümasil teşckkilll~n z;ıya yapıtııııf 

gidiyordu? Ve nereye gidiyordu? onlar tarafından TürkıyeY#dift 
Nereye? Etraftaki manzarayı tam- ziyaretleri iade eylemek 1 ... rtP "d cek o o>· ~ 
mıyordu. Ay batnu~tı: Ay~klanmn yabancı me~eketlere gı e it.:itcrt. 
karanlıktaki hareketını tefrık eder tep talebelerıne, aporcu "e b ııın~ 
gibi oluyordu. a.ı bet kişilik kafile halin~e ile~, ıtlıııl' 
Gözle görmeaiği çanlardan kulağı- ve mektep talebeleri~le ı.z:c rtirle .,Jd 
na kadar gelen gece saatlerini işiti- timleri nezaretinde gıtnıek ~ lJU ı.r 
yordu. Gelip izabeli kim kefenleye- aylık mU§terek pasaport v~rıl~~ ili°' 
cekti? Tabuta kim koyacaktı? Top- dirde muallimleri de dah

11 0 

~' 
raoa indirdikleri zaman, tahtaların, re, her birinden birer lira ~lç ~bsı;~ 

0 ''B h"k'· d · tif ade 1 e r rıı"' arasından o mesut ve şeklini u u wn en ıs ·yetle 
k ybetmiş yüzünü kim görecekti} memleketlere gidenler bu ~

1 

ıı~ 
H:rve ve diğerleri kendini öldünnÜ§ kaybettikleri takdirde urnutte paS•~ 
b

. k d m---rrndan daha utanç lere tabi olurlar. Dai.tni sure ,. ~ ır a mm ~· • kıl yabaJ\ ... . ıe~• 
verici olan bu mezar karşısında uta• ta§ımaSinı mec~un an 'f{lr1' tıv 
nrrlar; Remi 

0 
puta tapanların du- leketlerde tahsilde bulunan çı~fı~ 

ve ameleye o memleketlerden Jtınrı. 
alarmı okur. 1 linde umumt hfildirnler tatbik o r!Jd' 

_ Anne! Anne. Sen olmasaydın . . . inin devıını ~ 
ben tek kimsenin beni affetmesine şartıyle tahsı~ veya l§ uınde 
· · · di l detir1.:e bir lıra harç muka~ _,1, 
ıhtıyaç hıssetınez m mt b" rilmesl~cııiftıV' 

T dak. 1 ır pasaport ve ıe avanın yanm ı ampu yan· ı 
dı: Mahpusların ışıktan hisselerini N k. t avı' aldıkları zaman gelmişti. o dakika- an ın a m 
da, bütün hücrelerde, içeri kapalı 1 l JtJ 
bütün adamlar dizlerini gördüler v~ Japon ar ~)i:Jı 
biraz memnun oldular. Noel ellen· (V3tytım z,irl1l P 
ne baktı: Bunlar yine o ellerdi. Ne Lo d J 3 (A A ) - A~~ Lla y .. nra .• ~"1~ 
:zaman yıkamı~tı ıoun n? a yu· maraısmda, Yangtsc"Dehri f~? 
zünden Izahelın kanını ne zaman lngiliz harp gemilerine kaı11 ~ 
çıkann~tı} Ne zaman? Ne zaman} lan hücumlar halckında )3. tııf: 

• • • a§Sğıdaki beyanatta ~l~~cll 
Saat be§te ilk yolcularla lta11ıla- Bu hadisenin ciddiyetı 1\1~ 

şıyor ve şehir ç.ok yakında görünü· aynca ısrara lüzum yoktur· •ci ~ 
yordu. Olüm, hayır. hayır, parça· nin muhtemel vahim n,etıı11 ~~~ 
lanmış bir ciğer değildi bu ölüm; yısile bugün Avam ~~,.,it 

. div• d benden daha mufassal .-·ııi Vl" 
etin altında, gözlerin gıreme gı e· bulunmayı talep etmiye<:eğl ıcıJi 
rinlikte bir kanser, bir §İ§, insanı ek · · ctm ıstenm •• •••nnft 1'f. 
içinden emen bir lif ahtapotu idi GEMiNiN TAMUUP.'• 
bu. ETTiLER ~&~ 

lzabeli ölüme mi kavu§turmu§- Şanghay 13 (A.A} -- tı:Jlll SJ~ 
tu, ölüme mi, ölüme mi'? Ölüme mi ajansı muhabirinin istı~ Y~ ~4 
kavu§tunnu§ veya kavuşturmamış re amiral Hasegava, aJlll~nııı ııJ' 

le Panay topçekerinin Zlbııl~ 
bunun ne ehemmiyeti vardı} mamen tamiri teklifinde 

- Hayatı öldürüyorum, acıyı öl- t ~ 
dürüyorum. u~EHIR T .AMAMILE JŞ dı 

Kaçması bu mu idi? Kendisini - EDiLDi ooıı'I 
kovalayan ruhunda beğendiği ve - Tokyo 13 (A.A.) -- tJ 

şeref verdiği bir hareket mi idi, yok ajansı bildiriyor= 8 de J~~1 
Nankin ~ehri saat 1 1·ıe ı~S"" 

sa bir din kitabından çrkmı§, bir put :.- atıl 

gölgesi mi} 
- Ne görüyorsun Noel} Sen, bir 

asker!~~ tarafından taı11 ,. rl 
edilmı§tır. ()1'~ 

Şanghay 13 (A.A.) _..·te i~, 
batarken Nankinin taJ1ları;

1 

"ştfPı
edildiği Matsuinin umUJll 
hından bildirilmektedir· 

komodinin alt gözümJe, bir muka· 
vele senetfü~in ü~erine atılmış, kü
çi.ik bir askeri kitapla, Parisin bir 

planını, eskimi§, dağılmış, sararmış l~•••••n••-"""'....
9 bir broşürü görüyorsun. Sen bu say 

· falarında seni kimlerin yara.ttığını 
Allah, anan ve baban - neler yapıl
ma~ı lazım geldiğini ve nelerin 

memnu olduğunu öğrendin. 
... Yine geliyordu. Ne geliyordu? 

Nedamet denilen ve korku ile karı
şık, insanın yaptığı işten dolayı cluy 
duğu şu pişmanlık mı? Hayır. Ha
yır. Hiç pişmanlık duymuyordu. 
yalnız dehşet, o hareketin acının 
başlangıcından o kurtarma işinin 
sonuna kadar, yüz binde birine ka
dar sarih bir şekilde, aynen tekrar 
gözlerinin önüne gelmesi. 

Noel daha imdiden, izabeli öl
dürmekten dolayı teessür duymadı
ğını, fakat Jzabele acıdığını anlıyor, 
onun bir daha ka'lkmarnak üzere 
yattığım düşünüyordu. 

Bu izahı yaptıktan sonra yorgun 
düşerek, elleri dizlerinin üzerinde, 
uçurumlara dalıyor ve uyuyordu. 

Maceral8 ''1 .. tS re-
'f~ .. uıı 

Büyük blr cild halinde· Jd Jıil~ 9 
simlcrden ibaret. lç~e ııd~ ~ıp 
konuşmalarla hiç yortl ::rınl tıV" 
un harikulade ınaccrıı 
etmiG olursunuz. et' 

x 9 u çale 
sizin gibi çocuklarınız dil celi 
ver. . dtı eğıetl 
Bu onların ayni zn,ınııJl ı.ıt· 
bir okuma kitabı da 

01..ttır -'~ 
F·. , . 30 kUrtlf:"~ JİIV 

ı.... iJl.İı. ,~ 

Çocuklarmızı teşvik ed }{tlç.{11' tılf 
lıklarından ayıra.cııkla.:1ıı,ıııl Jos' 
kfınlarla bu kUçük rııl; 
zamanda elde ederek ,... ~e-

X 9 un aDe ~ 

1 maeeralanndan birer t """ 
lldirler. ~ 

1 

tı 
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crt~a cins ve teminatlariyle gün ve saatleri yazılı iki kalem erzak Gaı:an -
llp Q\ atınalma komisyonunca kapa 1ı zarfla alınacaktır, 
tOtııi anlaıdan bu müddc:t zarfında da münakasa şartlarını görmek üzere şart 

oıtbn· •Yonda görebile:eği gibi dı~a rdan çıkacak talipler de parasını alarak 
•t ~·Ve ihale günü ve saatinden önce kanunun 3 üncü maddesinde yazı 

ı ıc teminatının yatmlmasr. (631) (8112) 
t> •• * 
'l.Ot M 
P~r· erkez birlikleri için 350 ton unun yen:den kapalı zarfla alınacaktır. 
ı sası 3413 lira olup ihalesi 29- 12-937 Çarşamba günü saat 16 da Çor

r ~tınaJma Komisyonunda yap~ lc:t.:aktır. Evsaf ve şartnamesini gôrme1< 
)( nkara ve Jstanbul L1:vazım amirlikl:ri satınalma komisyonları:ırla ve 
bi;r Satınalma Komisyonunda görebilirler. Teklif mektupları ihale sa

l ~cij •aat evvel Komisyona vcr.1 miş olması lazımdır. Talipler kanunun 
~maddelerindeki belgeıetiylc: birlikte belli gün ve saatte Çorluda 

flla Kom:syonuna m:.ir:>caat tarı. 
(656) (8343) 

"" .. 
tı· 1 .. 

Lrı ıt iklerinden Kırklareli Vize, Pınarhisar, Alpulhı, Tekirdağ, Malka • t Carnizonlan un ihtiracı için 3400 ton bugclay kırdırılacaktır. Heı 
tbııÇırı tnünakasaya ayrı ayrı giri lcceği gibi hcy'cti umurniycsine de bir 
pır. Şu kadarki her Garı.izon ıcin ayrı ayn fiat verme1c tıaıttır. 
,;~Parası Kırklareli için 1214. Vize 342, Pırfarhisar 581, Alpull-J 285 
Jt,. O, Malkara 233, Çatlu 262 li radır. 
lcık:.9-12-937 Çarşamba günü saat 16 da talipler b"r saat evvel Ko
~ ıf ınektuplarını vermi~ bulu naı.;aklardır. Şartnamesi Ankara ve İs • 
t~r tım il.mirliği satınalma Komisyonlarında ve Kor Satınalma Korrı!lyo -

1 Ul~bilir. Talipler kanunun 2, ve 3 üncü maddelerindel;i belgeleri!r. bir-
&un ve saatte Çorluda Kor Sa tınalma Komisyonuna milracaatlan. 

(657) (834~) . . ~ 
Miktnrı 1\.1. Bedeli fi'< teminatı Münalmsa tarih ve saati 

'tı l(ııo Lira Lira 

los50 102~4 768 30-12-937 s. 17 Demirkö1 

Deniz levazım sa
lınalma komisyonu 

ilanları _ .................. . 
ı - Tahmin 'edilen bedeli 125 lira 

olan bir adet romorkör teknesi 15 / Bi· 
rincikanun 93 7 tarihine rastlayan çar
samba günü saat 11 de pazarlıkla ~atı
IA'.:aktır. 

2 - Bu romorkör, Ka-.ımpaşa.:fa De
niz yollama memurluğunda her gün 
görülebilir. 

3 - isteklilerin % 7 ,5 hesabile 938 
kuruş tutan pey akçelerini İstanbul 

defterdarlığı muhasebe müdürlüğ-:.ine 
yatırarak mukabilinde alacakları mak
buz veya banka mektubu ile birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşadd bu
lunan komisyona müracaatları. (831 i) 

"' .. 
1 - Tahmin edilen bedeli 527 5 lira 

olan 15 kalem muhtelif cins ve miktar 

da ya§ sebze, 15. birincikanun. 937 

tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

14 de kapalı zarf usu tiyle alınmak üze· 

re münakasaya kon~lmuştur. 

2 - fşbu 15 kalem yaş sebzenin 

muvakkat teminatı 395 lira 63 kuruş 

olup şartnamesi komisyondan heq~ün 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılr kanu • 
nun tarifatı dahilinde tanzim c-decek . 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 

belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri. (8071) 

• • * Gsoo 61 ıo 459 .. 15 Alpullu 
8400 7896 593 ,. 16 Pınarhisar M. M. Vekaleti Deniz Merkez 1.eva-
4150 3901 293 11 Top A zım Satın Alma Komisyonu Riyasetin. da " .. • . 

• tons ve mıktarlan yazılt sade yağları Vizede Tümen satınalına Kc.mis- den: , 
lt:rı ayrı Pınarhisar Top Alayının 4 ı 50 kilo yağı açık eksiltme ile • 1 - Tahmin edilen bedeli 266i00 
r Palı zarfla alınacaktır. Şartnameleri Vizede Satınalma Kom:syonıında lira olan 5000 ton Mazutun kapalı zarf

~;. ~ünakasalara iştirak ~tiecek krin bildirilen günde ve tayin edilt>n ek- la münakasası 16· 1 nci Kanun- 1937 
·,ltıden bir saat evvel temınat ve teklif mektuplarını r.:ap eden vesai· tarihine müsadif Perşembe günü saat 
~ona tevdii. (654) (8341) 14 de Vekalet binası dahilinde müte

lıı~liastahanesi ihtiyacı ıçın 1O000 kilo koyLın eti münakasası intaç e· 
!5 ~n yeniden münakasaya ko nulmulltlır. İhalesi 28-12-937 Sah gü
~l a Çorluda Kor Satınalma ko mi~yonunda yapılacaktır. İlk pey t•arasr 
s~p Şıırtnarr: ve evsafını gör m~ isteyenler hergün İstanbul levazım 
'l' tı~alma komisyonunda ve Çorluda Kor Satınalma Komiıynunrla gö-

tijll alıpler kıınunun ikinci ve Ü süncü maddelerindeki belgeleriyle birlik
Ve saatte Çorluda Y.'>r Satın alma Komisyonuna müracaatları. 

(655) (8342) 

* • * arında bulunan kıt'atrn 35 000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltme-
~Şt.u~. El:siltmesi Vizede As keri Satınalma Komisyonunda yapılacak-

2 ,es nı görmek isteyenler her gün Komisyona müracaat edebilirler. Ek
i 12-937 tarihine müı.ad : f Sah günı:.i saat 15 de yapılacaktır. Mu-

t1:tı. 9625 liradır. M uva~<kat teminatı 722 liradır. Münakasaya iştirak 
t tc~'~d : rilen günde ve tayin edi len eksiltme saatinden bir saat evvel te

lır mcktuplariyle ica',eden sair vesaikin Komisyona tevdii ilan olu-
~ (658) (8~45) 

t~ ------------------
llltıbul Defterdarlığından: 

şekkil Komisyonumuzda yapılaı.:aıı:tır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabil!ıv.le 

şartnamesini almak isteyenlerin hcrgün 
v; m:inakasasına iştirak edecekler;n de 
ı nci Madde de yazılı günde azaıri sa
at 13 e kadar 14585 liralık teminat 
mektupları ve kanuni belgeleriyle tek
lif mektuplarını Komisyonumuza tevdi 
etmeleri. (7887) 

TASHiH 

10--XII-37 tarihli nüshamızdö çı

kan İstanbul Üçı:.iı1.:ü İcra Memurluğu
nun Taksim Garajında satılacak otomo
bil ilanında (Satış ilanı) serlevhası 

yanlışlıkla (Gaiplik ilfinr) şcklindı: di
zilmiştir. Tashih ounur. 

Kıymeti 
M 

it Lira Kurut 
1 ~;tuıuş mahallesinin Kasımpa şa .:addesinde eski l 33 yeni 

\tlı :·38 metre murabbaı arsa mn t2mamı: 387' 86 
~il :.rlikçilcr sokağında kain eski 15 yeni 15 ve 15/ 1 sa-
t, •• llıulkjnün nısıf hissesi ile de rununda müstakar iki ge-
-.ıı:ı-

<ıq 1
11 tamamı: 7 S 00 

,~ lo:el~rni Ali mahallesinde es'ci Gemici Ohanes yeni Rei-
~~c ~gında eski 1 S yeni 17 ı.ayılı evin yan payı: 200 00 
l,57 ltruçeşmede Kır sok» ğında eski 1 O ili 16 yeni l 2 ili ı 8 
~~tıd metre murabbaı arsanın l fi da 2 hissesi: 81 35 

~ti· a Yazılı mal' ar 28-1Z-937 Sah günü uat on dörtte ııatılac.aktır. 
~ ;~ istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul ~lunur. 
~tlı~ .ıza.e yedi buçuk pey akça la rınr vakti muayyeninden evvel yatırarak 
~ ~hlli Emlak Müdürlüiündc müteşekkil satı§ komisyonuna mUraca· 

~ M.(8326) 

1

Q"butVakıf /ar Direktörlüğü iliinları 
\.."lb~t 
"~•i \'e Cadde vey Muhammen a.ylığı 

tıcl'lıirkapı sokağı l -
1
N
3
o: Cinıi Lir

6
a K

0
u
0
r. 

Darüssüade Cami yeri 
~td Mermerciler 1 Cami arıı;ısı 6 00 

~tıtttı:ı Yazılı mahaller 938- senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek Ü· 

v~r il ar, uzatılmıştır. İstekliler 17- K. Evvel· 937- Cuma g-:.inü saat on 

~ıf ~k:ı?1rnlariyle beraber Çem berlita§ta İstanbul Vakıflar Batmü iürlü· 
ı_~ar kalemiae gelmeleri. (8328) 

'~tta •1 bu ı l>efter darhA-ında n: 

~tırı , 
"'": Topçular mahallrsinde Rami kıılaaı caddesinde 

~ sı sayılı Saman mağazaıı. 

Kıymeti 

Lin K. 

720 00 
: SclSmi Ali mahallesinde eski Andonaki yeni Trab· 

~tıcıil lus sokagında eski 2 t yeni 31 sayılı ev. 140 00 

)~itti~ Yazılı mallar 21-12-937 Sah günU saat 14 de ıatılacaktır Satıı/ 
ile~ llzı dah'li ve ~r.S faizli ha z'ne tahvilltri de kabul olunur. İ&tddilc

~UQ~t~~Ç~larını vakti muayyenin den evvel yatırarak Defterdarlık Milli' 
Uğunde müte§ekkil ı:atış Komisyonuna milracaatlırı. (M) (8333) 

DOKTOR 
Necaottln Atasagun 
Heı gün sabahlan ı.ekiz buçuğa 

akşamları 17 den 20 ve kadaı Uile 
li tayyare apartmanlan ikiııci daire 

17 numanda hastalaıını kabul eder. 

Cumartesı giınleri ı 4 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız. Kurur., Ha 

ber okuyu<'.ularını dakupon muka· 

bılinde muayene edeı. Telef: 2:fü5:J 

--------------
KURUN 
Han tarifesi 
lliın sayfalarında santırr.i 
Resmi ilanlar 
Dördüncü sayfada 
Uç \•e ikinci ~ayfalarda 
Birınci sayfada 
D:ışlık ilanlar 

40 f{r . 

ao •. 
100 " 
20P ., 

400 .. 
500 .. 

l'ıcari mııhijeti haiz olnııyan 

küçük ilar.iar 211 kclınıelik beş de. 
fası 120 kuru:Jlur. E;slddcn mu· 

kavelesl olan mU~t~rilerirrıizin 
nıukaveleleri 'llÜddetin<'e fark a. 
lınmaz.. Uzuıı milddet devamlı 

ilanlar tenzılat:ı tabidir. tıarı \'er. 
mck hususunda yalnız \'e mUnha. 

sıran VAKIT YURDU altındaki 

Kemalettin fren ilan bilrosun:ı 

mUracnat rdi:TT:elirlir 

Telefon: İstanbul. 20::l:J5 

1 

I 

111' - KURUN 14 BIRINCIKANUN 1937 

T. C. 

ZI RAAT BAN~ASI 
PAllA\I OLANIN 

YÜZÜ GÜLER 

\ 

.IJ. 

12 Birinci ~anundan 18 birinci kAnuna 
kadar Ulusal Tasarruf haftasıdır 
Bu lınftn i1ı:inde kumbarası ol mıyım her Türk hir kwnbara alarak: 

pnrn hiriktirıııeğ<' ha~lmnah, kum hara~ı olanlar da mümkün olduğu ka
clnr para yatırarak ulu~al ta .. arnı fu arttırma~a çah§malıdır1ar. 

lJu lıaf ta içinde l1mıha1111:.da ld tasarruf he.saplan na crı <l§ağı (10)' 
on li rn :>atı ran farla (J O) on lira it l; '"11 i d erı bir ta arrııf hesabı açtı
ranlrrr arcı ıncla 2 Mart 9:lfl de kur'rı çcldler<'h lw:ananlardan yiiz kişiye 
11111/ıtelif nisbctlcrdc (1 .000) birı lira ihramiyc dağıtılacahıır. 

Yalnız. hu kur'a) a j tiı:ak c ılclıilını•k İ!;İn yatırılan paradan Şuhat 
1'>3B ııilrn~f'tiııc kadar t•n a~ağı ( 10) on liralık bir hakiye bırakılma
s ı icahctlcr. 

t '··. "'-r~ nı · ;· ı ~ . r' , ~ ~ · ,; . · . 
• • - ~ ... • • 1 • 

Kiralık odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hanı nda yazıhane ve muayenehane, atclye 

";ıpılmağa elverişli kiralık odalar vardır. Guetemi-t idaresine müracaat. 

j: . . . . ' ' ... - .- : . 

Çünkü ASPiR\N senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

. . 
A 5 p 1 R 1 N in tesirinden emin 

lütfen e~tP marka;ına dikkat ediniz 
R 

olmak için. 

20335 
GAZETEMiZE VERECEClNIZ il.ANLAR VE iLAN JŞLERlNIZ 1 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 1 
Adres: lstartbul AnkaraCadldlea•i••••••••••••··· VAKiT v···du altında No: 105 

il•••••~ elefon: 20335 

:. · . ~-·· ; ........ ~· . 



f2 - KURUN . 14 BIRINCJKANUN '.1113'1ı 

r==---~~,ye r~~.! .. s,ary·~~~~ ~~~~-- ., 1 
GÖz hastabklan için öte- Ok .. "'k L.ı. - 1 

1 
\ M"' h"I ilA lann t ·r 

1 dcnberi kullanılmakta olan J da fevkalade tesiri anhit talıklarında !İfai tesirleri ıı=Js lııı ve bılhassa tadı ve ıçı-... suru ve 1Wg8% ngn ann- ! ve kansı::lık ve kemik has- fi J . ~· 1 • aç ın en e~ı: i 
· erat5r 

Birinci sınıf ~ "i f 
tJr A .CFER T siJıir· 
Umumi~ ~iitebJssıl1. 

Estetik cerrahısı m . S 
ve göz doktorlan tarafın- l t•ı · k d 1 tl" 

J ;t1;·1~~~~N~:·:· ( J Midat ~ :;~~%~;; i j m•;~;:;~li·~. ' 
Pariş Tıp f akült~ı ua'rı, 
Erkek kadın a.ınellY3 kJt111 

tetik • "Yüz. oıenıe, 
es ·.nıı " Ni,salr 

L TOB BARON ORANJE J İ 4 l ~ ~~u~ \\:JJ l!:::ıl5:. ( \ f 
~Jllll ıı:ımnımuınııı 111 &ıwına.ıııııııuınıuı~ııınıııuıııı~ ıııııııııuA'llıımıııuıııııııııınıııuınırımnunwuıııımıııınJlllllllllbııı~ !....(llllllnııııımııuııınııııuıııımıınııuııııııııa ııuıı:ııııııullilııı_.ul 

ruşukluklan;utehassısı1 ,, 

Muayene: Sabahla.l'I M eti 
s ten 8 e kadar ucretıid!t 

Bütün bu tıbbi müstahzarlar 9 Birinci Kanun 937 tarihinden itibaren CELAL ERGUN bbbi müstahzarlar laboratuvarında öğleden sonra ~ 
"' 

1 E;: RG~UN tarafından 
Beyoğlu, Parmakk1P1

: 44ose 
No. ı Telefon. 

1 P:=::::ı::M.:ıe .. c-c·a=··n-f-~111 ....... "!!!,•==_,,:smı_--,., • 

Yeni sahibi Cel 
imal olunarak eczanelere tevzi olunmıya ba,Iandığı bugüne kadar Celal Erıun Laboratuvarının müıtahzaratını emniyetle ve ıcve 

1
.,... 

seve kullanan sayın TÜRKiYE CO MHURIYETI halkına ilan olunur. 1 Pertembe gilnlerl saat ~ 
Toptan satış yeri : Ortaköy nışbasa.ınak paıta.s 

htanbul Postane arkası Basiret lıanı 26 - 30 numarada ÇELAL ERGUN 
1 

numarada Doktor ?dUJ!l e tJJ'.· 
.b u t h 1 -.: -.,- r~va" 1 fakirleri parasız rnuayel! 

...................................................................................... CmllHlllllUI ~ 

"""''l'J CE ı· "SJIEDI "tls \'E ı·ı ''Ö\l''f T •sı·t'-'E l"AJ İ''DE BUT U"'A" Es ... ·ı ...... "3!1'•• .... ---·············· -ı LY l:. • • •h J.0> " :. ~ ,J ll ,.._ • l 1 • '' • .~ .~ •• n g• .. •~H-••H-•H•HHHOHH ... - ... 11_ w 

Türkiye kibrit inhisarı ·· Diş Doktoru !=-=· 

Cbeytt tançer .. 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Memur- Yalnız CUMARTEst GtlNLERi , .. 

J ğ d YALOVADA, sai. günler Kara-
D OD a D : . . . . . . gümrük tramvay durağındaki mu-
Şirketimizin 29--t ı-937 tarihmde vukubulan heyeti umumıye ıçtimaında ayenehanes.:nde hastalarını kabul 

tasfiye muamelatı neticesinde yüzer lira hk beher hine batına T. L. 15.10 on beı eder. İ 
lira on kuruııun tevzii tekarrür eyledi ğinden hisse sahiplerinin sözü geçen ka- .::=::::::::::::m::::::::::::n:::::=::::.-:::= .. 
rar dairesinde hisselerine isabet eden mebaliği almak üzere ilan tarihinden iti- ---------"-------

haren en g bir ay zarfında hisse unet leriy]e beraber ıirketimizin Galat&di\ Ka- ------------•I!! 
raköy Palasta 5 nci katta dairei mahıu sundaki tasfiye memurlarına müracaat-
lann ilan olunur. 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA tYi 

t Kil Mi~ TO~UM GiQi Vt QiMLiDiQ. 

U OlANTSl OANr ONi ~: 
- kAQAKe>Y PALAS 

1938ay gün 
ALAL~MCi HAN 

Cep 5 Muhtraı 30 40 
takvimi defteri ve kuruş 

Cebi şişirmiyen en hafif ve en temiz muhtıradır. Her yerde arayınız. Deposu 
Yeni Postane Caddesi .M. AygUn 

iskilip Belediyes~nden: 
ı - İskilip belcıdiye itfaiyesi ihtiyacı için iki tonluk bir arazöz nıübayaa olu -

nacaktır. 
2 - Bu arazö::ün bedeli muhammeni altt bin füadır. 
3 - Bu husustaki şartname bila bcd el İskilip belediye riyasetine müracaatle 

tedarik olurıabilir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle icra edilecek ve zarflar nihayet 15 kanı.;

nusani 938 tarihine kadar İskilip belediye si ihale komisyonu namına gönderilecektir 
5 - Mııvakat teminat miktarı "dört yüz elli., liradır, 

6 _ Eksiltm:ye talip olanlar arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 ncü mad~e· 
lerindeki vesikaları ibraza mec!>:.ırdur. 

7 - larflar 17 kanunusani 938 gün il saat 14 ic açılacak talepler muvafık gö. 
rüldüğU takt!irde talibine ihale edilecektir. (821?) 

Anka. a Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Sallnahna Komisyonundan 

ı - Müessese Şubelerine saun alınacak muhammen bedeli 16220 lira 75 

kuruşluk alat ve kimyevi maddeler 18-12-937 Cumartesi günU saat 11 de ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1216 füa 56 kuruı olup şartname ve listesi Komis--
yondan hergün parasız olarak alımbilir. ı 

3 - İsteklilerin 2490 Slyıh kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri ka· 
palı teklif mektuplarının en geç bellı gün ve saatten bir saat evveline kadar Ko-

misyon Başkanlığına makbuz muklbilinde vermeleri. (4385) (8054) 

, · Devlet -· Demr·r~olları ve Limonları işl~tme 

" . : ····.. :. U1_nqm idaresi ilô.nları 

D. D. 21 No. hı açık araz.' ve hang~r tarifesinin 15. 12. 937 tarihinden iti 
haren g uncu işletme mıntakasına da teşmiline ba~lanacaktır. 

Fazla tafsilat için ;J;tasyonlara müı acaat edilebilir. (8254) 

Denizyolları 
IŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - KlSprQbaıı 
Tel 42362. Sirkeci MUhilrdar Zade --!il Han telefon: 22740 --• 

Karadeniz Hattı 
D6rdUocü postası 

1stanbuldan Çarşamba günleri 

kalkmakta olan Karadeniz Hat-ı 
tının Dördüncü postalan 1 S Bi

rinci kanun 937 den itibaren yapıl· 

rnayaı..:aktır. (8332) 

1 
1. __ .................. . 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat direktörü: Refik A. Sevengil 

Üsküdar-Kadıköy ve ha"al.i~ 
halk tramvayları Türk anonılfl 

şirketinden : . 6~ 
Bugünkü bilet ücret U:rifelerim.iz.e bağlı hususi hf.Uriinlleriil s,it ~ 

maddesi mucibince tramvay şebekelerimizde tam ücretli yol~ 15-1'' 
let ücret tarif esile seyahat etmekt.e olan resmi elbiseli subaY ~ rtP 
937 gilnUnden itibaren, bir mmtakalık ücretle iki mmtakaya ~t 1' 
takalık ücretle UçilncU, dördüncü ve beşinci mmtakalara · " 
bileceklerdir. 

rl' 
Mekteponoeıre, Çocuk velll• 

ne, Okul DDrekt:örDerıne ıP" 
Mektep kitaplarınuıalmadan •••• bir kere aki tanıJ. 

" VAKiT ,, Kitabevine 11 
uğrayınız. ilk, Orta, Li.e, Yüksek .,e Meılek ... Her okıtl,:,;~ 
ıınrlı için, lıer dilden, her türlü maarif nqriyatını 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıiniz. ltftdı ı' 

Rcatgele yerden almanın sonunda yandma, yorıJ .MI) 
kit kaybetme olabilir, üziilebilirai niz. T Al"' .. 

lhtiıaaa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT Kl 
de mektep kitapçılıfıntla ihtiıca kazanmı§tır. • • ,..:'..&Jı 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karıJJı v•ril1'· 1e111~ 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. t4 

Vakıt. İstanbul. Posta kutusu: 46. il"'" -----/ 


