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Fransa'va Nota 
Atatürk Hatay hakkında .diyor ki 
ilatay Türklüğünün yüksek azim ve enerjisile 

Veriyoruz 

Yeni rejim başlamıştır 
Başka türlü olamazdı ve bun

dan sonra da olamaz 
buna Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milleti· 

_nin o~duğu kadar Fransa hükUmetinin ve 
t'rlılletinin de şeref ve haysiyeti müsait değildir 
rnısı...1uıtlllll;.llll111111llllHllll11111111lltllllllll11111111lll" •• ""lltıllllf!ltlllOlllUtllllllllllllllltıJlllllJJlllftlhluıUIJIJIHlllııııııı.. 

1{ 
Ankara, 1 (l'elefonlıı) - yeni girdiwi itan edilecekti. Ataturk bu f ların .Mı il etler Cemiyetinde kazan· 1 

ata ·· · · " ld ~ 1 ki = • Y reJınıının meriyete girnıesi mevzuda: mış 0 
ugu ıa arın mümessili 'a· ifl ::ıu•• ebctile Hatay ve Tiirkiyenin "Bu, olmuııur." buyurmuılar· zife ini yapacağı beklenirken bun· ir. 

•'. taraf ınd•n Cmnlıurreisiıniz A- dır. larm olmadığı haberlerini arzet· il ~lürk'e ayı ız minnet ,.e ıükran Falih Rırkı Atay'ın ilin keyfi- mW üzerine Atatürk demiılerdir ff 
İ, graOarı gelmektedir. Büyük Şef yeti bir program a)ıınd• Suriye ki: % Büyiik ônder, her milli darada olduğu gibi, Ilatay davamı:da da, kıymetli 

sözlerile bizi umt'İr ettiler k • lıuousta ilıti aslarınm Falih Rrf- fevkalôde komiseri ıarolmdan ya- "Bımlora dair henü: ıeferrüaılı j 
~ Atay •·a.ıta&ile bu sabahki Ulus· pılacağı bu m&naıebeıle Hatay ye· maliımat almadım. E•er S11ri)'< = 

nakJcdilmeaine müsaade buyur· ni reji~inin teeaııüsiinde Türk - fm:ka1iicle homi.scri B~ Dö Martcl \ llıu~l~rdır. Fran ız elbirliğinin tezahür edece· Sancnğrı g<>ff'rf'I,·, Tlatnl·lıforın mii.'i- j V • b • T b • ı · "' • • f • '? lı. Mılletl~~ Cemiyeti konıeyinin ği, Hatayhlann bugllnll ıerbestç• ıal<il rrjim• haf'llşt11/darını biz:at e 1. enz lT uran lT zgz Slgase l mı 
rarına gore 29 Sontetrin 937 gll• teıiıline imlr.ln veril..,.ği .e llatav- iliin oımedi İsP ı•r bıı miinawhetle \ 

ll Hatayda eni reiimin meriyete daki Franıııs delegeııinin Hatavlr- ~-~~ .. HiilWR•lılııiNr.ya o~.-..-~• 

ugün şehrimizde büyük hilafet kuracak mış 
bir IDİlİDğ yapt}3C8k Orta As~:~:~~!~r~~:~o~endine 

Hatay' da bütün yasağa rağmen 
Bir Profesör diyor ki: 

Açık bir 
• 

lı' ıyaset oyunu 
~ l'ans'lnın Hatay'a 
~şı aıdıiı vaziyet 
tiri ye Uzerl ndekl 

rJahakkUmOnUn 
~elebet kuJ-: 

.,, ~mak emeılnden 
L.e r 1 il e ı i y o r' '1r • s; kaç günden beri memleketin her 

~da biribirleriyle karşı~&.Şf..n 
\;ı lar arasında her şeyden evvel 

an bir söz var· ..... . 
~~atay meselesi ne oluyor? Ne o'j Antakyada yine tazyikler, İ§-
~er başlamış öyle mi? ... " 
~ k milletinin kalbinde acı bir en
~ 'limeti gibi akseden bu tilrlll su

e ve ··ı d it . 80~ ere Un Ankaradan en 
)et ~kun sesi ve en kat'i bir sa
c ıle şu cevabı verdi: 

enoorede imzalanan vesikaln. • 
'it" ettiği Hatay rejimi her şeye 

~ ı9 Sonteşrinda ba.şlamt§iır • 
_ "ctQ tUrZil. olamazdı 11e bundan son: 

~,,,;lama: .. ~una ~ürkiye Cumhtt
~ "#>'11 ve Turk nıılletinin olduğu 
\ta 1' meselede söz t•ermi.~ olan 
s;t~· cumhuriyetinin ue Fransız 
~· "' l}ercf ve haysiyeti müsait 
~ 11',,, 

Q.'lkıa Fran ~ :a sız delegesi olan Bay 
~ ht atay Türklerine 29 sonteı:ırin
~ Yram yapmağı yasak etmiştir· 

_!Ukabit yine ayni gllnde ta.bil 
"r' Martcl 'in işareti ile Sam a-

A&ıM US 
(Sonu Sa..i sa. .6) 

hatk coşkunlukla bayramyaptı Bir Rus-Japon bar· 
Her taraftan Atatürke m'.nnet ve bi muhakkak olacak 
şükran telgraflar1 gönderildi 

Hat meselesi münasebetiyle bu 
.. .. 

8! 'te tarafından büyük bir 
gun unıverıı 

Varşova, 1 (Hu
ıust) - Buraya ge
len bir Japon erki.· 
nıharbi J aponl&rın 
müstakbel pllnlan 
hakkında. çok mil· 
hiJn ifşaatta bu
lunmuştur. 

miting hazırlanrnııur. rw• . . 
B

"t" .. iversite genç ıgının ı§-u un un . . b .. . .... 
ti
'rak d .... bü mıtıng ugun og -

e ecegı da O . . 
leden sonra Beyazıt t nıversıte 
meydanında yapılacak ır. 

Nota hdJl'lanclı 
A k 

1 (Telefonla) - Hatay 
nara ... F 

hakkın.da hiikumetımızın ~ansaya 
\'ereceği nota vekiller heyletı datohip~l~n 
t 

.L k arJ ... urılan esas ~r ın 
ısmu;s ar ~ k"l t' d ha 

d b 
.. L-... iciye ve a e ın e -

e, ugun ıaeu 
zırlanml§ttr· . 

N Fransa hükumetine veril 
otanın l 'd' meai kısa bir 7Jllllan mese esı ır. 

Halep 1 (Hususi) - Ha~.ydaki 
F dd

-esi Garonun mudaha-
ransız ... ., al h' d ld w 

l ı . T"rkler ey ın e a ıgı 
e erı ve u . . . 11 l 
vaziyet hergün yenıGyenı b~ı~ ~r e 

t kJTlaktadır. aro ır ıçtıma 
oraya çı .. 
d 

.. 1 ri aÖylemıttır: 
a §U soz e • 

"Türklerin ittifakına kartı gayn 

T 
.. ki bı'zimle beraber olanlar 
ur er ve . d b l 

d 
" b' ·uifak halın e u unmak-
aıma ır ı h h .h . tadırlar. Binaenaley ,k erb ıl tımale 

k da' a müteyak ız u unmak 

l,.arıı clı ımf-Y'lıızlar ise sizler için 
azım r. 1

-· lbc 
k da 

,..'-rnlfur• bunu e ttc 
ne a r y-Uf ._.J' s· 1 • 'f k 

kd
. t-iflıinizuır. ız er ıttı a ·ını 

ta ıreu• l di• , 
k 

dar kuvvet en nrscnız 
zı ne a ., . 1 . . b 
.: ransızlılrın ) ..ıpec.•gt ıf en oNnıs. et 
te kolaylastıımlf olursunuz. etıce-

d ka.ı_ .. korkmayınız. San • 
r.n zerre ;;uao • ed 

cakta bikirniyctia»Z devam ecek-

tir~ 

Yirmi yaşını 
dolduran 

HerHatayh 
genç 

JnllhBP hakkını 
lıul/anaıak üzeı e 

Hata va 
çağnhyor 
HataY Erkinlik cemiyeti ge ' 

nel merkezinden: 
29 teşirinsani 1937 pazarte

si gününden itibaren Hatayda 
~ . . 

statü ve anayasa merıyete gır-
miş olduğundan, Türkiyede 
bulunan Hataylılardan yirmi 
yaşını ikma! eden erkek .v~~n 
daş]ann intıhapta reylerını ıs-
timnl etmek gibi milli vazifele 
rini yapmak üzere Hataya git
meleri rica olunur. 

Bu erki.nıharp, 

Japonyanın, marta 
kadar Çinin hak
kından geleceğini 

ve şayet Ruslar Ja
ponyanm Orta As. 
yadaki nllf uzuna 
mani olmağa kalkı
şacak olurlarsa ö
nUınilzheki ya z a 
Rus - Japon har· 
binin başlayacağını 
söylemi§tir. Japon 
erkinıharbine göre, 
Japonların Çinde 
şimdi harp eden 
askerleri 30 ile 40 
yaş arasındadırlar 
ve daha genç ordu
ıarmı Sovyet Mare
p.lı Bluher ile kar
ıılaşmak tızere ih· 
tiyatta bulundur- ... Japonlartn i~gali trhlikesine ma.ıur bulunan 

(Sonu Sa. 4 Sü. 3) Nankin'den bir manzara 

Japonlar Çinin mer 
kezine yaklaştı 

Süveydiye 1 (Hususi) - Şeyh 
Marufun 29 tetrinieani bayramında 
resmikabul yapbğnu ve taraftar1an
nm tebrikatını kabul ettiğini gören 
Uabeci p.,ubundan bazıları Suriye -= «-··. -Bit.1, • 'LY-~~ ' 
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2 - KURUN 2 BfRtNClKANUN 1931 

Gaz hücumlurından nasıl 
korunacagız? 

Sa ık Romen Dışbakanı r 
Yangın bombaları 
nasıl söndürülür? 

Titülesko yeniden siyasi faaliyete geçiyo~ ... 
busu olan Romen köylü (Saranist) ( Titülesku verdiği cev~?ta, ı!~eti, 
partisinin programın~ ?e.ğe~diği ~ - la_r~k'. R~~anyanı~ ~hılı vazı sonf1' 
çin evvelki gün kendısını Bukreş ıs- m ıyıce ogrenecegını: ondan erek 
tasyonunda karşı1ayan 4000 • 5000 bütün var ığı ile faalıyete geÇhirıe 
kadar taraftarı arasında pek çok ta T ataresku ve taraf tarlan aleY f\ .. 

Sarnist bulunmakta idi. Titülesku ile çalışacağını, çünkü, Rofll~lat Yazan; Dr. !Vecaeltin Atasagun 
Hava harbinden korunmak için 

bütün millet ve devletler nasıl çalışı 
yorlarsa hükumetimiz de zehirli 
gaz ve mikrop hücumlanna ka111 
var kuvvetiyle çalışmaktadır. 

Böyle harp zamar\lannda otoma 
tik çaltşılabilmesini temin için itfai· 
ye, sıhhiye, polis, temizleme ve yı -
kmtılarla kapalı yollan süratle aç -
ma, düşman tayyarclerini gözetle -
me ve haber verme yıkılan sığmak -
lan tamir etme gibi teşkilfı.t şimdi -
den bir çok ckzersizlerle alıştml -
makta ve bu işler için çok titiz yetiş 
tirilmektedir. 

Harp zamanında müşkülatla kar· 
şılaşmamak için vilayetlerde hava 
harplerinden koruma meclisleri, ka 
za ve nahiyelerde de hava harple -
rinden koruma komisyonları faaliye 
te geçerler. 

Böyle korunma işleri yalnız hü -
kumet ve ferdin çalışması ile değil, 
hazan da el birliği ile de yapılabilir. 
Harp çağında olanlar bu i~leri yap
makla mükeleftirler. Fakat bu çağ 
haricinde olanlar mükellef ve mec -
bur değildirler. Bununla beraber hü 
kumetin ~östereceği bazı işleri yap· 
makla milli ve insani vazifelerini 
yapmış olurlar. Nasıl ki ordulann 
ihtiyacı olan ve halkın yapabileceği 
malzeme halk tarafından yapılabilir 
se tıpkı tayyare harbinden korun -
maya yarar bazı malzeme de kadın 
veya erkek mükellefiyet çağını geç 
miş fertlerden herhangi birisi tara -
fından yapılabilir. 
Şu nalde hükumet milJetle mü~

tereken yani elbirliği ile de korun -
ma i leri yapabilir. A)';ı;'li zamanda 
ao•ftl, eJ .. :..,J: (l~R vo aopel~ 'tÔİ~n• _,'.!a 

mikrop bombalarının insanın vücu
dunda yaptıkları hastalıklara kar§ı 
sağlık yolundanda birçok tedriler a· 
lınmış, gaz hastalıklan ve tedavisi 
ve bunlara ait harp cerrahisi ile çok 
ilerlemis ve etıbbanın bu yenilikler· 
dP.n istifadesi için de kurslar açıl -
mıştır. 

Görülüyor ki hava harbinin en 
miihim bir kolu olan zehirli gaz ve 
mikroplara karşı mümkün olan ter
tibat nlınmış, hava harbinden korun 
ma çareleri bulunabilmiştir. 

Şimdiye kadar korunmaya ait ya
zı-lan yazılarla aktif ve passif İ§ler 
hülasa edildi. 

llkönce aktif ve passif her iki iş 
arasına da girebilen maskelerden 
bahsettik ve bu suretle korunmanın 
esaslarına fertlerin korunmalann -
dan başlamak daha uygun olacak • 
tır ... Fakat son günlerde hükumet ta
rafından açılan ve mecburi bir şek
le sokulan zehirli gaz kurslarının 
programına uygun olması için çalı -
şıldığmdan tahrip, yangın, zehirli -
Raz bombalan hakkında ilk yazılar
daki hülasalar kafi gelmekle bera -
her fertleri pek ziyade telaşa düşü -
recek olan yangın ve zehirli gaz 
bombalarını biraz daha tafsil etme
yi faydalı gördük. 

Evvelki yazılarda da uzun boy -
lu bildirildiği gibi yangın bombalan 
ile zehir gaz bombalarının cinsini 
tayin ettikten sonra ona karşı mü -
clafoa işi kolaylaşır. Silindir şeklin -
de kullan,Jan yangın bombaları fos
for, terll"İt, elektron olmak üzere 
üç tanedir. 

Yangın bombalarında umumiyet 
le bir yanıcı bir de yakıcı madde var 
dır. Her yangın bombası bu esasa 
istinat eder. 

Termit yangın bombalan fosfor 
bombalarına nazaran daha kullanış
lıdır ve hu yangın işini dnha iyi gö -
rürler. Bu bombalarda kullanılmak
ta olan fosfor bev"'z fosfordur. Bu
nun at~ alma kabiliyeti daha fazla
dır. Burada husule gelen hadisei 
kirweviyeden bahsetmeğe lüzum 
yoktur. 

Y nlnız bu hadise esnasındaki 

kuvvetten ileri geliyor. Fosfor, kar
bon sülfür içinde eritilmiştir. Bu 
yüzden pek kolaylıkla yanar ve yan 
dığı zaman da (Pente akit) denilen 
çok zehirli ve muharrik gazi husule 
getirdiği için etraf ma çok zarar ve
rir. Bundan dolayıdır ki söndürme -
ğe gelen itfaiye kollarına pek fazla 
zarar verdiği için bu söndürme işine 
gelenlerin zehirli gazlerden korun -
ma vasıtalan olan maske ve elbisele 
ri de kullanmaları çok uygun olur. 

Fosfor dolu yangın bombalarının 
husule getirdikleri yangını söndür -
mek için ilkönce su ile söndürülme
si düşünülmüş ve muvaffakıyetli 
neticeler elde edilmiştir. Suyu kul -
lanırken şunu gözönünde bulundur
malıdır. Fosforla ateşlenen yangın 
yerlerine mebzul su dökmeli ve yan 
gın bitinceye kadar suyu eksik et -
memelidir. 

Çünkü, dökülen su kuruyunca 
yeniden ..ateş alır. 

f şte buna göre fosfor bam balan -
nm husule getirdikleri, yangınları 
daima kontrol altında bulundurma-
lıdır. ( Termit ) bombalarının 
fosfor bombalarına nazaran 
kullanış1r olması hasebiyle harp -
1erde daha ziyade kullanılır. Bu 
bombaların mahfazaları elektron -
denilen bir madde ile yapılmıştır. 
Önceleri demirden yapılan bu mah
faza, gerek yanma ve gerek ağırlık
ları itibariyle demir mahfazalardan 
daha değerlidir. 

Çünkü, elektron denilen madde 
magnesyo ve aliminyumun biri~ -
m~sinden husule gelmiştir. Bu mad 
delerin lıer ıkisi cahuJC vnnma kabi
liyefifii naiz olan madaelerdir. Hal
buki demir öyle değildir. Ağırlıklan 

(Sonu Sa. 10 ."ii. 5) 

Titülesko 

Bükreş (Hususi) - Eski harici
ye nazırı Titüleskunun Bükreşe dö
nüşü onun siyasi düşmanlarını hay 
li şaşırtmıştır. Bir buçuk yıldanberi 
vatanından uzak yaşayan Titülesku, 
kaydi hayat şartı ile ayan azası o -
lup hiç bir siyasi guruba dahil değil· 
dir. 

O,tekbaşma bir siyasi otoritedir. 
Demokrasi prensiplerine bağlı, faşist 
liğe, otarşi ve sağcılığa düş -
mandrr. Romen siyasetini Fransa -
nm siyasi mukadderatına bağlı ola
rak yürütmek ister. Binaenaleyh Ro 
manyadaki düşmanlan pek çoktur. 

Bir buçuk yıl evvel T ataresku ka 
binesinde bazı değişiklikler yapılır
ken, Titülesku dışarıda bırakılarak 
yerine Antonesku getirilmişti. O za 
mandanberi hu meşhur siyaset ada
mı T ataresku kabinesinin dış siya -
saaına düşman olmuştur. 

Rusya ile dost geçinmek istedi -
ğinden dolayı kendi vatanında pek 
çok hücumlara maruz bırakılan Ti -
tülesku, tam mebus intihaplarmm 
arifesinde Bi.ikre§e dönmekle, Ta -
hıreıılcunun liberal fırko~nıts Joıbe 

indirmek İ!'temistir. Kendisi hic bir 
pnrtiye dahil ol~amakla be;aber 
Romen kamarasında en çok me-

Günlecin tJe,şinden : 

Merak ve tecessüs 
Avrupadaki büyük acentelerin zaman zaman seyyalı grupları 

!e§kilederek bunları dünyanın dört tarafına mümkün olduğu kadar 
az ücretle götürüp getirdikleri rr:alUmdur.Bumretle Alrikaya giden 
teyyahlar Mozambik tarallarında tayyarelere binerek ateı ülke
sinin en iicra köşelerini görürler, ku§ uçmaz, golan yüriimez yer
ıerine varırlar. Hatta bu yerlerde vah§i hayvanlara mesken olan 
ormanlar üzerinde elli, altmı§ metre kadar a§ağıya inerek aslan 
ııe kaplan sürülerini gözleriyle seyrederler. 

Bu sene bir seyahat kalileıi ile Alrikaya giden bir dostu
muz gördüğü acip ve garip şeylerden bahsederken: "Yalnız bir 
~eyden mahrum kaldım. Tayyare ile Afrika ormanlaTındaki vah. 
fi haybanları göremedim. Fevkalade bir engel çıktı. Yol arkadCJ§
larının hareekt saatine yeti§emedim." dedi. 

Dostumuzun bu teessürü ve teessüfü beni şöyle bir mülahazaya 
ıevketti: Bu alemde insanlar için çoh kıymetli olan hayatın Va· 
tan müdalaaıı için, ahlaki ve içtimai idealler yolunda feda edil
diği her vakit vakidir ve böyle bir fedakarlık zaruridir. F ahat te
cessüs arzusundan ba~ha hicbir sebep yokken, Alrika çölllcrinin 
en tehlikeli mrntakalarına kadar tayyareyle gitmek, biraz garip 
değil midir? Bu misal şunu gösterivor ki insanlarda merak ve te
ceısüı hissi ya§amah kaygısına bile r,alir>tir. 

HASAN KUMÇA YI 

birlikte eski hariciye nezareti müsteşc- yanın çok buhranlı zara.8 
v&, 

rı Radulesku ve daha birkaç yakın yaşadığım, her Romenin k~n ~ tti , 
dostu da Romanyaya dönmüştür. ~n~~ı.~ imd~d~na koşması ıca e 
Bükre~ istasyonunda yapıl~n parl~~ gını soylemı~tır. ., .. 'fj • 
istikbal esnasında Saranıst partısı Gazetelerın yazıdgma gore,l cıık 
namına, parti ba~kan muavini Miha tiilesku, bir hafta sonra yapı 8 

3
, 

laki ile doktor Lupu birer nutk söy intihaplarda mühim roller oynaY , 
k S · · · · kazan liyerek Titüleskuya yapılan hak - ca , ve aranıst partısının pat 

stzlrğı Romen milletinin tamir ede - ması için, kendi namzetliği~i bu 
ceğini beyan etmişlerdir. tinin listesi ile ilan edecektır~ 

Bir asırdanberi ayni yerde DUnyada en fazla 

çar.şan insanlar unvanı olan adam 

Fransada bir rad-
·rı il' 

İspanyol asılzadeleri isimlerin1 1>1' 

yom müessesesinin zun olması ile meşhurdur. Fak~t.det" 
laboratuvarında bir rekoru Frankonun Londraya goll 
asrrdanberi dede- diği mümessili kırıyor. . \1 

Alöa Dukasının hUtün isimlerı ~ 
unvanları söylenecek olursa tatll e' 
beş satır tutuyor. Bu da, dilnyadlltı1• 
uzun unvan olarak tcsbit ~lunmuŞ 6'"' 

~-.. _:_...,.,, den toruna geçen 
bir işte çalıııan bir 
aile vardır. 

Bu laboratuvar
_.r,,;JJ~ıllıl da ilk ç:ılışmağa 

ı başlayan Antuan 
Sezar Bekrel öldü-

,._,,.,, ........ ~- ğü zaman işini :-ğlu 
F.Aimond'a terketmiştir. Edmond da 
orada scnelerse çalışıp bu tehlikeli i
lim uğrunda ömrilnü çürüttükten son
ra yerine oğlu Anri'yi brrakmı§tır. 

Bu gün bu laboratuvarda Anri'r.in 
oğlu Jon Becquercl c;alıı:ıyor. Fakat, 
Jcan'm radyo iiı>Ninde büyük keşifler
de bulunan karı koca Küri'lerin de 
tecrübeler yaptığı bu tarihi laboratu
varı teslim tidecek oğlu yoktur! 

Fare ısuıasından 
çıkan karh bir iş 

Ren nehri kıyılarında.ki kasabalar, 
köyler, fare istilasına uğradı. Fai<at, 
bütün tarlalara, bahçelere, evlere hü
cum eden bu farelerden halk şikayet· 
çi değil, bilakis memnun. Çünkü bun
lar "misk faresi" denilen farelerdir. 

Misk faresi belki misk gibi kokmaz. 
Fakat. derisi o kadar güı.el, yumu -
şak ve uzun tüylüdür ki, bunları av
layarak satıyorlar. 

Şimdiye kadar pek nadir bir hayvan 
olan bu misk faresi bugün, böyle akın 
akın ortaya çıkınca, herkes karlı bir 
ava çıkıyor. Esasen, o civarda tarla
ları, bahçeleri tahrip eden bu hayvan
ların öldürülmesi için de belediye aha
liye mükafat vadetmiştir. 

Bir taraftan belediyenin mükafatın· 
dan istifade etmek, diğer taraftan da 
farelerin derisini satmak için ahalinin 
giriştiği bu seferberlik herhalde çok 
sürmiyecek ve farelerin kökilnc kib
rit suyu ekilecek .. 

Mektepten kaçarak hay .. 

duluk yapan genç kızlar 

Amerikan haydutlarının arasına şim
di genç kızlar da girdi. Meı;hur eli ma
§ahlara mukabil ortaya çıkan bu eli
silahlılar iki kızdır ve en büyüğü 18 
yaşındadır. 

Birgün mektepten kaçn.n bu iki kız 
motosikletlerine atlayıp bir garaja 
gidiyorlar. Bir tanesi motoruna ben
zin dolduracağını söyleyor, öteki de: 
"Telefon edeceğim,. diyor. 

Garajcı genç kızı a.hp telefonun bu· 
lunduğu odaya götürdüğü zaman, eli 
silahlı bayan derhal tabancayı adamın 
göğsüne dayayor ve: 

- Eller yukarı! diye bağırıyor. Ça· 
buk bana kasam göster ... 

Beraber kasaya gidiyorlar. Genç 
kız, diğer bir elinde tuttuğu tabanca 
ile adamı tehdid ederken, diğer elile 
d" kasadaki yüz dolara yakın parayı 
cebine indiriyor. 

Sonra. motora benzin nlmı5 ola:ı ar
kadaşiylc beraber, moto~iklctlcrine 
atlayıp uzaklaşıyorlar! 

Alba dukasının bu unvanlarmıll 
kuzunu ismi teşkil ediyor. Yine , 
unvanlar arasında iki dukalık, 
kontluk vardır. Bundan sonra d~ 
yirmi yedi unvanı olan bu asıızs.dt~ 
nin ismini şüphesiz ki kimse, bllt 

kendi bile hatırında tutamaz. 

Beyrutun iki yUzU 
- Sa.km Frnnsanm Hatayda.IJ ~ 

kacağına inanmayınız. Yarın rene , 
limizdesiniz.. Ona göre hareket edi 
niz! &İ' 

Fransız mümessilleri Hatay b 
kına böyle söylemektedirler. 1'f' 
Aynı mUmesslllerln Suriye hal 

na söylediği başkadır: 
- Yahu, ne duruyorsunuz? Ha.ti. 

ym elden gittiğini görmüyor nıusıl1 
nuz? Hani grevler? Hani mitingle! 
Hani nümayi§ler? 

ÇünkU Hatay gUnü, Suriyeli!~ 
kendi istiklallerinin ne olduğu suali 
ni soracaktır. Çilnkli, onlar da, fW 
tayhlar gibi, Fransa işgalinin ne tP 
man nihayet bulacağını düşüneceldet' 
dir. t! 

Suriye esir olduktan sonra, bat 
kendi toprağının darlaşmasmda.n ~ 
ya genişlemesinden ne <;ıkar? .ı\C!l b11 
Fransa, Suriyeli vatanperverlerin tt 
nükteyi sezmiyecek kadar gafJet 
oldukları zannında mıdır? 11• 

Hatay hürriyeti, Suriye isUklS 1' 
nin müjdesi ve inancasıdır: Fr~1~ 
mümessillerinin Hataydakl tel8.şl d' 
Suriyedeki tahriki, asıl hu nokttl , 
birlc~iyor. Fakat daha ne zamana tc~ 
dar Bcnıtun, Parisc itaat etınecli 
tesellisi ile avunabiliriz? Acaba bil~ 
bu işlerde daha ileri bir tertip 0

; 

mak şUphesine tutulmaktan kendi~' 
zi alıkoyabiliriz. - Fatay Ulu.~ 

Vlr)lnl davasından vaı 
geçti... Fakat 

Şükrü isminde biri geçenlerde ~ 
raber oturduğu Virjini isminde b 
kadını sarhoşken vücudunun muh' 
telif yerlerinden yaralamış, tevkif~ 
dilerek üçünci.i asliye ceza mahkt 
mesine verilmişti. 
Dün Şükrünün muhakemesinde ~ 
vacı olarak dinlenen Virjini: , 

- Sükrü beni yanlışlıkla döV' 
dii. Kendisinden davacı değilirt" 
diyerek davasından vaz geçmiştit·, 

Fakat Şükrü lıakkında amme c:Vl 
vası baki olduğundan şahitlerin rJ 
bi i ... in muhakeme başka bir giijıe 
talik olunmuştur. 

Yardım iJ# 
Sultaııahmct Verem Di.spanscri 6 

Tababet inden: , 
Fakir ve muhtaç veremlilere y~ it" 

dını olmak Uzcre fnrmakoloğlar b 
1 liği dispanscr:mizc 100 kilo balık}'! 

vermiştir ; bu hayırlı alakaya JtlP~ 
fakir çocuklar namına teşekkür e<lc 
riz. 

r 
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t~l111Pkeffe göıdü/ı/Pri!!!_: / 

ransit şehri Trabzon ŞEHiR HABERLERi ı 
'Yzkılan eski binalar gerinde geni 

bir şehir göı mek istiyoruz 

~ Trahzonda yıkılan eski \'e süslü evlerden birinin içerisi. 

B d I ız dedi. Tarihi bir - unu aa ın • 
hatıradır. k il ,.,. k dar uza yo ar 

ı akın zamana a .. 
· 1 yuk taşı -dan bu develer vasıtasıy e l 

k Ik n deve er 

~er~ı~na ilk çıkan yolcu şehre 
~~tel ıptidai bir şehir manzarası 
~ r~tl ahtakalenin iç sokakların -
IC ~e adığnnız iki üç tencere için· 
~ bu/~ek. pişirilen aEı dükkanla -
~İrt~ ılk göze çarpan manzara. ! 
~ d~kk!1lüklü aşçı çırağı pis su -

net} ~nın önüne döker. Az ela -
~ıc .. ;_Yıniz. Üzerinde büyük harf , 
~~ a \-Elpulacı,, tabeleleri asıl -
~ıl'l\kkabı İmalathanelerinin de 
\ldei tatnamiyle açıktır. Çalışanlar 
~e/ı~ gelip ge~enler tarafından 

nırdı. Ta handan a a r l 
günlerce yol alarak buraya .. ge ır ~r-
d. s· d" .. k mmel otobusler u 

ı. ım ı mu e d. d . . :. .. T b on kaç sene ır e 
ışı goruyor. ra z 

f I ır. 
lı,_ lerJi" b.. ..k 1 
~ııda .Jorsunuz uyu çınar arın 

~~ k kı kahvelerde iş adamları et -
':!ı tr oş~şuyor, Erzurumdan ge -
~ ~sıt otobüsleri yolcuları ara -
r~t, ·/~ ecnebilere tesadüf olunu
~~ tıklenen kamyonlar, boşalan 

tı Otı} 
ı;.ı ar .• 
•ıe~· '% ıye parkını geçiyor, umumi 
~~~henin önüne geliyorsunuz. 
~1.t~üze çarpan kütüphanenin 

,'lkı küçük bir binadır, gayri 
\ : 

\ Kabak. diye mmldamyorsu .. 

r;\ tn.·· 
ı ~ijc·'kllnasebet mi diyeceksiniz ~ ) ~ h~l binada oturan Trabzonlu 
'~i~ bde bir kabak merakhsıclır. E
l' b:ı· ahçcsine ektiği kabakları 
~1

1t l"t:!srl bir usulle ta damma çı 
thıd;k\te kuvvet buldukça ya~lan, 
~ 'hk •<;a meyve veren bu nebat 
at k danım her tarafında yus yu -
~~~; \te bembeyaz kabaklar ver -

>ıı rr~b 
l.ı. ~:Ja ~onun iyi havasmdan ve su-
;~ dU~ ':1ıdrr bilinmez, yemiş sa -
~}~t ~ k.rı.nJarda sihhi kayitlere hiç 
~Çı~ dılıniyor. 

~~ . sepetlere yerleştirilmiş ü -., • ın . 
1 
baı tır ve saire meyvekr sinek 

.:tıfttı arrlc.rrnm hiicumuna arık br
)t -o~~ .. Tabii etraftan kalkan toz
~. C}'velere başka bir renk veri-

,Şeh . • * • 
't .ı tı tna . 1 . • 
)l ~İikk" nzara resım ennı satan 
~~~ta nna u~radım. llk alakamı u 

''illi~ resmini gördüğünüz güzel 
~tr:I 'llvar oldu. 

1 

' lltn: " 8u r . d . 
~ "\! esım nere en alınmış .. 
~ fr;ıtr) ~llahi bilmem... T rabzonda 
~ak ~afçı var. O resimleri çeker; 
'-.. B ltzere bize getirir. 

~~ l.l Trabzon resimlerinden mi 

\ı::-- l' ab ... . 
'l'la"'- ıı. .. Bız başka manzara 
~ "'.t:., 

~~dikkatle bakıyorum. Mer
t~~ sa lr ;ski tarz bir ocak, etrafı 

·~ ~atkarane oymalarla süslü 
~ '' Çıçekler 
t \> 1'rabzo d .. b'· 1 .. ı·· l\r n a ıçı oy e sus u ev- 1 

) '\! Tnıdır~ 
()~ ardı 1 k b l r ama zaman a ay o u-

~~t~~~b~onl d .. kk" ··h· b" Qjt~Ja t u u ancı mu ım ır 

~d·~ ~ö e.ı:nas etmişti. Bu büyük şe
~~-~t. ~;llnen şey tedrici bir çökün
~ı:ıı' ~l'\ 0 dern binalar yapılıyor, 
ti~()t~t eserleri ise gittikçe mah -

t~ ~~~ .. 
l'li~· <ltıcı hana bir deve kervanı 

1 " • 

ve kervanı görmedi. . 
Bu da Trabzonun yeni ve;;hesı -

dir. .. 1 t · · b" goz ete -Trabzonu tenkıtçı ır . h . 
kik edenler bu transit merkezı şe rı 

-Ia1~a güzel, daha sevimli ve daha çok 
mn~ern görmek isterler. . . 

7 aten şehir de böyle olmak ıstı
daclında ve ihtiyacındadır. Göze ba
tan çirkinliklerin derhal kaldırılma

sı iptidai görünüsü yok edecepinden 
hiç olmazsrı buralarda işe bacılamak 

suretivle Tr<1bzonun müstakbel ı;rü-
zelli~i yolunda ilk adrm atılmış ola
caktır. 

Niyazi AHMET 

Tramvav- Oto
büs rekabeti 

Şirket yeni sflferler 
ihdas etti 

• y ld 1 T ksiı:n arasındaki otobüs 
ı ız a a d .. b 

r 1 
. . . "sına dün en ıtı aren se er erın:n ıcr .. 

müsaade edilmiştir. r 
S. J' F t"lı arasında <la se er ya-' ıs ı - a ı . . B 

1
, :ı: •• de ,·erilmıştır. u se-

pı masına musaa b l 
f 1 ' d b .. den itibaren aş ıyaer er e ugun 

~kh~ h 
.• f 1 ı'nio artma~ı ve al· Otohus se er er . 

..., .. eı;İ cJolav1sıyle tram 
km ra~het ırosterm · . 

· k hı>te karar \'ermış 
vay şirketi rle re 8 F 'J 

Taksim • atı ı ara
hulunuyor. Oiirı 

. b 1 ı;efrrler konmuş-ı;ma Vf"ntdrn, az n 
b k:ı J\,fa~ka - ı>yazrt, 

tur. Rnndan a~ l .... k 
. . {erlerine myu ve 

Ş1~lı - Reyazrt ı:e t,,hc:icı ... dilmiştir. 
Otomatik arnf> .. lrır 

Em·nönUnde yapllacak 
ıs!flll lk 
. . rnkioe ait proje ha

Eminönii ıst~m 'a·lnıek iizere Na-
l k wc:clJk e ı f nr anara .. d ·ı 11i~tir. s· • .., ..,.0 n erı ı , 

fıa Rakanlı~ma rı ptı~ı plana gö
• 1 Ak • • PrMtun ya r> 
lım a ışı h" ların istim-M e,·rut ına 
re olacaktır. . elince haşla-
] Ak• • t"cdıkten g a ıne pro]e "' 

nacaktır. •• '*'Uren 
1 -dam o"' 

Baston ah ~On oldu 
ma .. 1. 
~ a bulunan Kamı ıs-

Halıcıoglund eli üzerinde yapı
minde birinin cese cı başına bas · 

l 'kl sonunaa, 
lan tet tı er .. }dürüldüğü tesbit 
tonla vurularak 

0 
olarak Muhittin 

edilmiş ve ma~: me altına alın -
aoırceıada mu e 

::> 

mıştı. _ı_ Muhitti rıin 
sonuncw. d 

Dum~m!l ile kavga e er -
Kamili, kaynana~~. için hiddetlene
ken gelip seyrettıgt 

rek: ) İsin ne bura -
N rıyorsun. ~ k ··ı - - . e a l vurara . o -

da? diye babs.tond~lmiş 5 sene müd-
d .. d ....... tes ıt e .. 

ur ugu . 1 ..... r verilmıştır. 
sıne ~a 

~·ıı"""'"ıırııııll Se!ıic nı111111t1ııtrıııuı~ 60 yaşlarında 
hir kadın 

Saçlarından tutuşa
rak yanıp lildü 

Bayram ahş 
verişleri 

= 
{ dl,aGedeci ~ 

I Auısuıda 
: 
~ VceıFD n ~o l!<a©a 6< 
t. Oaf'nıryal!<ftDD 
i ~n~aııraso _ 
~ lnlıi..<ıarlar lclaresi, bir sigara~ 
~ çeşidi daha çıkarıyor. Adı "Tir- ~ 
§ yaki"dir. 16 kuru.J sularında. lıı- % 
~ cesi, kalım car. Bize birer pcıket '§ 
~ göndermiş. Fikrimi::i sorıtyor. ~ 
~ Her şeyden evvel ~unu. söyliye- § 
= = § lim ki, dilnyanın en iyi tütünle- ~ 
~ rilıi yetiştiren Türkiyede çıkan g 
~ sigaraların kötü olmasına ihti- ~ 
[ mal vermek pek güçtür. Yine in· J 
§ hisar idaremiz, en usta eksper- i 
~ Zeri kullanmakta olduğımfiq.n, W- ff 
g tünün lezzetini kaybetmeksizin ~ 
~ en 'keyifli harmanlarrn uilcude ff 
i getirileceği de çok tabiidir. An· ~ 
~ oak fiyat ı:e kıyafet meselesi ka· ~ 
~ Zır. ~ 
~ ''Tiryaki,, sigarası, hele bugün· ğ 
~ lerde oruç keyfi bir tiryakinin ~ 
~ yanında içmek tcdbirsizliğhıde ~ 
§ bulunulduğu zaman, biçareyi~ 
~ dünyaya geldiğin,c geleceğine ~ 
~ pi~nuııı edecek kadar güzel ko- ~ 
~ kıılu bir sigaradır ve i,çimi o 7..--a- ~ 
~ dar iyi .. 1 Biçimine gelince, tımu- ~ 
~ miyetle halkın zevk ve haysiyoti· g = ~ ~ 1ıe uygun kıyaf ctte sigara çıkar· § 
~ mak ?/olunda bundan bir müddet § 
~ evvel. ifori süriNlğümil.z bir dile· ~ 
~ ije uygun dü-§tiiğü için, onu da § 
~ beğendiTc. ~ 
~ Gelelim fiyatma. 15 - 16 ~ 
~ kumşa sat1laıı sigaralar piyflS<l- ~ 
~ tilJ mevcıt ttu. Bu sigaralar onla· g 
~ ra ni.<ıbetUı daha iyi veya daha § 
~ ince vasıfları haiz olmak iddia- ~ 
~ siyZe yapılmı.şsa, elbette ki mtu· § 
§ cut ttcuzoa, sigara1ırnn en iyi.si ~ 
g olacaktır. : 
~ Bu milnasebetle §'lnttl da kay· ~ 
~ dedebiliri:::: lnhiSı'.Lrlar idaresi, g 
~ piyasaya yeni ve ucuz sigaraU:r ~ 
~ çıkarırken, me11cut sigara çcyıt- ~ 
~ Zerini artırmakla kalmamalıdır. ~ 
~ Eskiler ü::erinde de, lçim bakı- g 
! mındatı olmasa bile biçim ve fi· ~ 
~ !fat cihetinden ols?tn baZı tsln.hat ~ 
§ yapılabilir ve bunun fay dası g 
~ görUlür. . ~ 
§ rr ,,J• bek].e1wn §e'l.J) fıyatı, 11 a _ .,,..mw-ı . _ 
:: 111) 5 luk sıgara re- = s bucukluk ve ..,, ~ § 
~ uli1 ıe 16 ve 17 bııçukluklar ara. ~ 
§. ş Y ' :ı,. eden sigaral.arın § 
= smda tenıevu~· . . = g '-a~;,ır. Zira, sigara tınJa'fci,. ~ 
;: Çlnim ,,-Kt • • • derece- : 
~ 1-6ri gözilnde fıyatın, ıçım • s 
§ . ı. -tta baza.n daha ehem- a = sınde, rw. . t = = . z· ... -ııati bir hususıye § 5 mıyet ı ve ,,,.,.,, Zıd ; 
~ oldıığu unutulmama ır. • g 
~ iste "Tirııa1dJJ sigarasının pı· ~ 
= ~ ' d .. : <Mı J,..za1ıısiyl8 aldı- = 
: Y" ~a11a ogu~- (.«I " = 
: "" • • v d.. Unceler ve : 
5 mıza gelen dıger ~ i 
ğ b 1-a· ~·miz temcnmler bundan ~ _ es,,,-, ıgı H M = 
~ · Tiaınrlısı! - • · : § fbarettır. . 111111.,. 11111111111111111111111111111ıııııa ,:;,ııı11,.11 nı 111111ııı11ııııııı111ııı 

Dahili talimatname 
vermiyen/er var mı? 

. • ı=-<>tname için ayrılmış 
Dahılı ta .. ._ 

ıki gu .. n bitmiş olması-
olan mühlet evve A • • • • 

. dairesi bölge amırlığı yı
na rağmen, ılş . ın· mı!nfaatine olmak ü-
ne müessese enn .. 

.. •• v kadar yapılan muraca-
zere dun ogleye 
atları kabul etıniştir. 

. . •k dar dahili talimatname 
Şımdıyc a .. h. b" 

.. !erin yekt'.lnu mu ım ır 
veren muessese 

1
. ~ olmakla beraber 

yekuna ba ıg . . . 
. . b'r kısım ış yerlerının 

.daha mühım medikleri saml-
da~ill talimatname ver 

maktadır. . 
1 

. 
. . . dairesi müfettış erı ve· 

Bunun ıçın, ış . t 
rilen dahili talimatnamelerle me\.t.;U 

. . . • ·ınıerini karşılaştırarak 
ış yerlerının ısı 

. . im!crini tesbit ctmek-
vermiyenlerın ıs . , • • 

b iş zahmetlı c.-ugun -
tedir. Fakat u . k .. d• a 

. f"yeti bır ... ç pun • v m 
·~:ı tesbıt key 1 

edd;cktir. Eğeı: dahili t~limatn~mh.!! veb~-
. . dedinin yıne mu ım ır 

mıyenlerın a 1 _ net'cesine varıl1rs3 va-
yekun tuttugu . b'Jd" .1 k . . . merkezıne ı ırı ere 
ziyet ış daıresı . k · 

d. ektif istenılece tır. 
bu hususta ır 

Şeker saiışlaı i hara0 

ı elle devam ediııor 
Dün şehrimizde iki yanma vak'ası 

olmuş tutuşturanlardan birisi ölmüş~ür. 
Şehrimizde şeker, şekerleme, fon 

dan, karamela ve.:>aire satışr azami ha"
dini bulmuştur. Bu arada şapka, pal 
to. pardes:.i, elbise vesair gibi giyc•;ek 
eşya satışlarında da hararetli muame· 
leler olmaktadır. 

Ölen Üsküdarda Uncular r.:ıdde 
sinde oturan Ahmet k1zr 60 yaşların · 
da Refikadrr. Mutfakta mangal }'akar
ken başörtüsü tutuşmuş. saçları yan -
mıştrr. Dün hava biraz müsait olduğu ci -

hetle halk akın akın sokaklara döküle
rek, carşdarı doldurmuşlardır. 

Feryadı üzerine yetişilerek c;3çlan 
sön.dürülen Refika, kaldırrldrğı Niimu
ne hastahanesinde kurtarılamıyar:ık öl
milştür. 

B"lhassa Kapalrçarşr ve Em:n 
önü taraflarında kesif bir halk ah' ve
riş etmiştir. Küç(ik Hendek caddesinde 7 numa

ralı apartmanda 3 nı.:marada oturan 
45 yaşında Ester de, muşambaları te -
m'.zlemek için sobanın üzerine boya ko 
yarak kaynatmağa başlamıştır. 

Fakat boya birdenbire parlamrş, Es -
ter ellerinde:ı yanmıştır. 

ıııtımtııınrınınmrıımmınmıııuıııııınmıus111u 

Beden dersleri 
Öğretmenler için 
kurslar açılacak 

Kültür Bakanlığı ilk, orta ve lise 
talebesinin beden derslerindeki fııa· 
liyetini artırmak ve talebeleri gürhiiz 
yetiştirmek için heden derslerindeki 
faaliyeti artırmaya karar \'ermiştir. 
İlk j~ olarak heden (iğretmenlerinin 
mesleki bilgilerini çoğaltmak mak~a· 
diyle muhtelif vilayetlerde kurslar a· 

çdacaktır. • • .. 
Bu kursların açılması J!;In de hut-

ceye talısit:1at iJayesi cHi~iiaiilmekte· 
dir. 

Çapada açılan kurs iyi~ neticeler 
,·ermis bulunmaktadır. Kur· larclan 
ha~ka Çornklar için oyun kitapları da 

vazılacaktır. 
. OKULLARDA TATİL 

Okullarcln bayram tatiline önü
mii?.rle!o cumnrle~ı sahahınc'fa~ ttflıa
ren ba~lanacak ve pazarte!lı ak~a-

:s k. 
mma kadar de,·am edece tır. 

""" 
Kaybolan M11zaffer 

nerede idi? 
Nişantaşında Meşrutiyet cadde. -

sinde 1 2 yaşında Muzaffer kız hır 
kaç ay evvel ortadan kaybolmuş, za 
bıta tarafından aranmağa başlan -
mıştı. 

Muzaffer kız evvelki gün Ban -
dırmada yakalc.ınarak lstanbula geti 
rilmiştir. 

Dün verdim ifadesinde kaybol -
o 

ma hadisesini şöyle an~tmış.tır: 
- Bir gün tannnadıgım hır a~a~ 

yanıma yaklaştı, gel seni ba?an ıstı
yor yanına götüreceğim; di~e .. ~?n
drrdı. Sonra da Bandırmaya gotur -
dii. Bir evde otunnağa başladık. Bir 
gün bana fenahk yapmak istedi. 
Kendimi müdafaa ettim. Bağırdrm, 
çağırdım. F eryadum işitc.n koınşu -
]ar yetişerek kurtardılar. 

Muzaffer kız dün adliyeye sev -
kedilerek, tabibi adli Enver Karan 
tarafından muayene edilmiştir. 

Çccuk bakımevlerl 

Belediye Çocuk Baknncvlerinin 
vaziyetiyle yakından meşgul olmağa 
karar vermiş ve tetkiklere haşlamış· 
tır. Me\'cut hakrrnevlerinin ilk p~ıin· 
dan biitçeleri ele alınmış, varıdat 
menh:ıJarmrn tesbitine başlanmı.~trr. 
Deledive hu ~vlerin kadro ve butçe 
\'aziyet1erin i genişletecektir. 

Dellmlydl? 

Seker imalathaneleri !azla tatep .kar
şıs;nda kaldıklarından iş daires:nden 
müs:ıade alıp işçi çahştırmaya başlamış 

lardır. 

Bu itibarla bayram dolayısiyle gece 
ve güno:lz şekerci1er çalı~maktadır. 

Bununla beraber bu seneki alı~ ve
rişlerin geçen seneye nisbetle daha az 
olduğu söylenmektedir. Çünkü krş mü 
nasebetiyJe, halk giyecekleri şeyi da
ha evvelden almışlardır. 

Fırtına durdu 
Vapurlar Karaden·z ... 
den gelmeğe başladı 

fürka~ günclenheri Karadenizde 
şiddetle devam eden f ırtma dün ke
silmiş, ilk olarak Karadenizde dalga· 
Iarla pençeleşen Denizyolları İdaresi· 
nin Ankara vapuru limanımıza gel• 
ıniştir. 

Ankara vapuru kaptanı, \'apur rıh
tıma yanaştıktnn sonra doğruca De· 
nizyollarma gitmi~, işletme miidiirü 
Zekeriyaya Karadenizde f rrtma hnk-
kmda izahat vermiştir. 1 

Ankara Yapm-u f ırtma dolayısiyle 
iL.i e;üu •Ota• fo ~dmlş, ınııunm:ıktu

dır. Kaptanrn \'erdiği izalıaıa göre; 
fırtınadan el"·el yola çıkmış bulunan 
bazı vapurlar batmak teiılike· 
Jeri atlatmışlar, ve en yakın iskl'lt'lc
re sığmmağa mecbur kalnu~lardır. 
l\faamafih f ırtma krsmen hafiflemiş 
olduğundan, vapurlar birer iki§er ı;ı
ğmdıkları iskelelerden İstanhula cloğ
m yola çıkmışlardır. 

Di~er taraftan E:~cden Deniz Tica• 
ret 1\tiidiirliiğiine gelmiş bazı tcl~raf
larda ~ E~e<le de fırtmanm arltr~ı hil· 
dirilmİ§tİr. Bıı itiharla fzmir 1rnttm• 
da bulunan npur1,ar hakkında nl.ika· 
dar makamlar c-ndise ~(iı:ternıektedir~ 

Yugoslav birllğl yirmi 
yaşmda 

Şehrimizde bulunan "Yugo lav 
Birliği" dün, knrulu§nntuı yirminci 
yıhnı kutlamıştır. Dost memleket 
kolonisinin Birliği, hundan tam yir· 
mi sene evvel, dünkü gün şelırinı izde 
kurıı lmuştu. 

Karaya oturan vapur 
Dün sahalı Çanakkaleden alakadar 

makamlara gelen bir telgrafla, •1300 
tonluk Berishant ndmcJa bir Fransız 
vapurunun Çanakkale ağzında Doğıın 
Aslım feneri me\'kiincle karaya otur· 
<lnğu haber nrilmiştir. 

Vapurun vaziyeti her dakika daha 
ziyade telılikeleştiğinden vapurtın hu 
radnki ııcente~i harekete geçmiş, TürJC 
Gemi Kurtarma şirketine miiracnat 
ederek ~eminin kurtarılması istenil· 
miş ve Alemdar ta1ı1isiyesi gönderil· 
mi~tir. 

Dün, Nemliz:ıde GaJip isminde hir 
adam, bir tebliğin kendi~irıe geı-; ya· 
pılmasından dolayı hidd.etlener;k ad
liye dairesindeki müddeıumumı rrma· 
vinleri odaı;ma girmiş, hakarette hu· 

Iunmuştur. 

Nakit fş"erl umum mUdUrU 

Galip hakkında derhal zahrt tutul
mu§, fakat deli olmasından şüphe e· 
dil~rek adliye <loktoru taraf mdan mu 
ayenesi münasip giiriilmüştiir. 

Enver Knran Gnlibin t1hh1 ndilce 
mü~ahede altına alınmasına lüzum 
görmüştür. 

Bazı arkadaşlarımız dünkii ı;:ayıla· 
rmda Maliye Vekaleti nakit i~leri U• 

mum müdürü Halit Naıminin altın 
{iyatlarmdaki yilksekJiği tetkik et• 
mek üzere şehrimize geldiğini yazı
yorlardı. Fakat haber aldığımıza gG· 
re B. Halit Nazmi uzun zamandaııbe· 
ri lıastn bulunan ve irtihal eden anne
lerinin cenazesinde bulunmak iizere 
gelmişlerdir. Bununla htraher umum 
müdiir bayramertesine kadar .eehri• 
mizde kalacaktır. 
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Bugün şehrimizde büyük 
bir mitinğ yapılacak 

(Vstyanı Birincide) 
l:>ayra~ı açmak teşebbüsünde bu -
lunmuşlardır. Bunu gören Şeyh Ma 
rnf nnhive müdürü Süleymana mü
racaatla · .. Siz Suriye bayrağını açar -
sanız, biz de Hatay bayrağını çeke
riz!,. demiştir. 

Bunun üzerine nahiye müdür\~ 
~ntakya istihbarat dairesine müra
caat etmiş ve Suriye bayrağının çek 
tirilmesine mani olmak üzere te • 
şebbüsatta bulunmuş ve bayrak çe
kilememiştir. 

Fa~la nıüfus gösteriyorlar 
Benıt 1 (Hu~ıısi) - K.aymal<am 

Kuseyri z.ıde SeI~hattlıt Kn-khan 
köylerinden evvelce mıfusa kayde 

ctilm!ş olan bnı aileleri t~krar nü • 
:fosa kaydctinniş ve yine ayr..i şekil
de Koço ile mebus Mahmut d<'ı bazı 
çinP-ene!cri mektume diye niifo5a 
yazdımmı~tr. 

Refoni Kad1 ilan etti 
Antakya.1 (Hususi) - Antak • 

yada rejim Y.~y:u::\kam vekiii kadı 
tarafından iltın edil-.r.iştir. 

Tezahürat yapmak ist11:;enlcr 
'Antakya 1 (Hususi) -~ 29 te~ri

nisani gecesi Antakyanm Affan ma 
hallesinde oturan Usbecilerden bir 
gurup tezahurat yapmak istemişler 
se de Brzularınr yerine getirmeğe 
muvaffak olamamışlardır. 

Atatürke Minnet ve §ükran 
Reyhaniye 1 (Hususi) - Rey -

llaniyede rejimin ilanı Çerkesler ta
rafından biiyük sevinçle karş1lan -
mtştır. Milli oyunlar ve milli musiki 
ile bayram tesit olunmustur. Gece 
bir fener alayı da tertip edilmiş, 
gençler ve münevverler tarafından 
nutuklar söylenmiştir. Bu nutuk -
1arda Türk ve gayri Türk bütün 
anasıra mensup insanların Atatür
ke minnet ve şükranları bildirilmiş
tir. 

Reyhaniyooe memurların taziyi -
kine rağmen bayram Kurtdağınclan 
da iştirak edenlerle mühim bir ye -
kun tutmu§tur. Halbuki istihbarat 
reisi Kero evvelce aldığı tertibat ile 
köylerden ve civardan kimsenin ka
sabaya gelmemesini temine çalış -
mıştır. 

Bu bayramda Çerkesleri mütees
sir eden bir nokta olmuştur. Hüku
met ç.erkes mahallesinin fener alayı 
na iştirakini menetmiştir. 

Herkes bayram yapıyor 
Kmkhan 1 (Hususi) - Kırık -

handa rejim bayramına yalnız Türk 
ler değil enneniler de iştirak etmiş -
tir. Kaymakam köylülerin bayrama 
iştiraklerini menetmek istemiştir, fa 
kat teşebbüsüne muvaffak olama -
nuştır. 

REJİM KURULDU, FAKAT ••• 

'.Ankara, 1 - Ulus gcı.zetesinin husu
~ surette Hatay hududuna gönderdiği 
muhabirinin telgrafından: 

Hatayda filhakika yeni rejim ilan 
edilmiştir. Fakat yeni rejimin ilii.u e
dildiği henüz gözle görülür b~ §ekil 
almamıştır. Hataydaki idare siste.rain
de gene değişiklik yoktur. 

Geçen gün Antakyada birçok aykı
rı emirler verdikten sonra Reyhamye
ye giden ve bayramda bulunmak i:;te
mlyen delege Roje Garo, tekrar An -
takyaya dönmüştür. Garonun gelme
sinden cüret alan bazı Türk düşmanla
rı nümayiş yapmaya teşebbüs etmiş
lerse de sonra TUrlderin vakur bir su
rette evlerine çekildiklerini görmü~ler 
ve nlimayi~ten vazgeçmişlerdir. 

Antakya telgrafhanesi Fransız me
murlarının kontrolü altındadır. Bütii.n 
muhaberelt'r sansüre tabidir. Türklye 
ile muhabere yapanlar sıkı bir suret
te takip edilmektedir. 

Mektepler de hcniiz açılmarnışbr. 
NÜMAYİŞLER YAPILDI 

Ankara, 1 (A. A.) - Ulus gazet,..si
nin hususf surette Hatay hudnduna 
gönderdiği muhebiri dün gazetesine 
şu tel~afı vermiştir: 

Suriyeden alınan haberlere göre bu 
gfln Şamda hiikümet binası önünde 
toplantılar olrou~tur. Bu kalabalı~ı 
bilhassa vatanilerin Demir Gömlekli
ler teşkilA.tı ve htın1ann akrabaları teş
kil etmekte idi. Bıınlar tezahür yap-

mak istemişler ve "bizi milli hisleri
mizin sevkettiği yola bırakın., diye 
haykırmışlardır. Anlaeılan bunlar, gü
ya Hatay idaresine ant bir surette el
koymayı kasdetmektedirler. 

MİLLETLER CEMİYETİ KOM!S
YONU TEKLİFLER! HAZffiLAYOR ' 

Cenevre, 1 (A. A.) - Milletler Ce· 
miyeti Konseyinin Saııcak Komisyo
nu, tskenderundan buraya gelmiştir. 
Komisyon, şimdi, Sancaktaki ilk seçi
min icrası ve murakabesi hakkındaki 
tekliflerini kaleme alacaktır. Millet
ler Cemiyeti Konseyi, komisyonun 
tnvsiyeleri üzerinde kanunusani top
lantısında kararım verecektir. 

ller Şeye Rai/mcn Bayram Yapıldı 

Paya.s, 1 (Hususi) - Fransıcla.rm 

yn.pt1ğı bütün entrikalara rağmen 29 
tı;:~:;inisani b:ıyramı çok güzel ve sü
ktın'!tle geçtiği gibi Kuseyir Araplan 
ela bayT:tir.a memnuniyetle iştirak ct
mi::ılcrdir. 

Fr:ıns1zluca kabul edllen bayram 
pr05rammd:ı dahil bulunan Antnkya 
kons.'jlo:;hancainin 100 metre gerisin
de prajcı Abmedin ya:(ltığı fak, Fran
sız askeri ve milisler tarafından kaldı
nlrn1ş ve bu halin devam ettiği eaa.t 
z:ırfrnda halkın konsolosluğumuza. gir 
meslne müsaade edilmemiştir. Konso· 
losumuz tarafından bu halin şiddetle 
protesto edilmesi Ur.erine bu tedbirden 
vazgeçilmiştir. 

Payas, 1 (Hususi) - Fransızlar ta
rafından yanlış neŞ!'iyat yaptığı baha
nesiyle "Yeni Gün,, gazetesi bir haf
ta müddetle kapatılmıştır. 

Almanya 
Eski müstemleke 
lerinin bir kısmını 

alacak 
Paris, 1 (A. A.) - Le Soir gazetesi 

yazıyor: 

Al.manyaya eski mü.stemlekelerin • 
den bir kısmının iadesi hususunda. Lon 
d.rada esas itibariyle mutabık kalın
dı. Demek oluyor ki, Fransaya İngil
tereye, Belçikaya, cenubi Afrika.ya, 
Avusturalyaya, yeni Zelandaya. ve Ja
ponyay::ı verilmiş olan mandaların ye
niden tetkiki için bir konferans top
lanacaktır. 

NERELER!N:t İSTEYOR ? 

Londra, 1 - İyi malUm.at almakta 
olan baZl mahafil, AJmanyanm eski 
müstemlekelerinin kendisine iadesi 
kevfiyetinin A vnıpaya müteallik me
selelerin umumt surette hallini istih
daf eden milzakere1erin uzun sürece
ğini beyan etmekte. Almanyanm 
Belçika Ko~osunun yarısına tama -
miyle temellük etmek, Portekiz Ango
lasmı manJa altına almak isteme:kte 
oldu~u öğrenilmişt~r. Bu mendad:ı. Al
manya, re:ylerin ekseriyetine sahip 
olacl ktır. Bu son tek lifi, istif asından 
evvel doktor Şaht serdetmiştir. 

Dahiliye vekili 
geliyor 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel 
Se:Ueteri B. Şükrü Kaya bugün An
karadan §ehrimize gelecektir. 

Milli müdafa.a vekilimiz de 
ynnn geliyor 

Ankara 1 (Telefonla) - Dahili 
ye vekilimiz B. Şükrü Kaya bu ak
şnm r ".Jtanbula hareket etmiştir. 

MilJi müdafaa vekilimiz general 
Kazım Özalp yarın lstanbula git 
mek üzere şehrimizden aynlacaktır. 

Kumbara lkrnm'yesl 
Ankara, 1 (A. A.) - Türkiye İş 

Bankasının birinciklnun kumbara ik
ramiye keşidesi bugün yapılmış ve iki 
bin liralık ikramiye Ankarad.a 25550 
numaralı küçük tasarruf hesabı sahi
bi Bayan Mihriban Başer_,e isabet et. 
miştir. 

Japonlar Çinin 
merkezine 
yaklaştı 

Londra, l (Hususi) - Deyli Tel· 
graf gazetesinin Şanghay mulıahiri 
bildiiryor: Japonlar §iddetli bir top
çu ate~iuden 'e tayyare bombardıma
nından sonra Nankinin 120 kilomet
re mesafesinde bulunan Kuang ~ Tu 
yu zaptetmişlerdir. 

Bundan ııonra dört istikametten ol
m&k üzere.Çinin payitahtı üzerine yü
rümekte clevam etmektedirler. Bu 
yollardan birincisi Şanghaydan Nan
kine giden derniryo1u hattıdI?. İkinci
si İhingden N ankine giden biiyük yol· 
dur. Üçüncüsü Vu - Hunun ccnu· 
bmıdaki yoldur. Dördünciisü harp 
gemileri ile şimdi Çinkyanğ•a kadar 
kontrol altına alınmış olan nehir yo
ludur. 

Çang • Kay Şek Çinlilerin son ne
fere varmcıya kadar harbe devam e
deceklerini söylemiştir. Fakat şayet 
komünist1e§me tehlikesi artacak o· 
tursa payitalıtm Hauko'ya nakledil· 
mesi ihtima1i vardır. 

MÜHİM BİR HADİSE 
Londra, 1 (Hususi) -Japonların 

Şanghayda Fransız imtiyaz mmtak:J
sınm önünd<! demirlemiş olan Aıne· 
rikan ve İtalyan ganbotlarını :rnpfet
meleri bur&cla çok vahim bir lındiee 
olarak telakki ediliyor. 

Japon bahriye kuvvetleri ge:nile· 
rin içerisinde bulunan tayf alan gen~ 
bu gemilere hapsetmişler, bayrakları 
denize atmışlardır. Sonra bu gemile· 
ri nehirin mansabına doğru götürmüş 
lerdir. 

Yeni bir Turan 
birliği mi 

ı .{Üst tarafı 1 incide) 
maktadırlar. 

Bu Japon erkamharbinin Va.rşoya
yı ziyareti ile alakadar olarak, burada. 
çok mUhim bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda. Orta Asya, Çin ve Rus 
işlerini çok iyi bilen içtimaiyatçı Ot
mar bir konferans yermiş ve şunları 
söylemiştir: 

•'Japonlar Asya kıt'a.sındaki haki
miyet ve menfaatini Ruslar ta • 
:rafından tehdit edilmiş görmektedir
ler. Bu tehlike demoklesin kılıcı 
gibi, Mançurya, !ç Moğolistan, Korey 
adası şimali Çin, hatta Japon adala
rı üzerinde de kendisini hissettirmek
tedir. Havacılığın bugilnkü terekkiya
tma göre, Rus tavyareleri Vladivos -
tokdan kalkaTak Tokyoya ve Osakaya 
misafirliğe gidebilirler. Japon impa
ratorluğu bundan endişe etmektedir. 

Binaenaleyh, Japonyanm maksadı 
yalnız Nankin hiikfımetini ezmek de
ğildir. Japonlar daha uzaklan hedefe 
almaktadır1ar. Çiinkii ba~ka türlli em
niyet E.ltmda olamazlar. Orta Asy~da 
kuvvetli bir cereyan halinde olan Tu
ran birli'ti hnreketi Japonlarm pl!n
larmı kolaylaştıracaktır. Sovyetıerin, 
Türkmenistan, özbc1dstan, Tacikis -
tan, Kazakıstan. ve Kırgız cumhuri
yetlerinde hergün meydana C'ıkarılan 
gizli "milliyetnerver .. teşkilatlan "Tu
ran birli'ti mefktrrcsini ta.~ıyan insan
ların kurdukları tePekküUerdir. Bu 
mefkfıreyi vaktivle Enver Paşa orta
ya koymuifjtıt. Birro;-ı: mücadele1erden 
sonra bolc::evikler bu hareketi snndl'r
mU~lerdi. Fakat, bu cereyan öldilrüle
rnemiştir. 

Orta Asyadaki Turnn birliği mef
klırecilerini kendi tarafına kazanmak 
isteyen Jaoonlar, Tokyoda. bir halife 
namzedi hulundurmaktadrrlar. Man
Gurva saltanatının varisi Puivi Janon
lar M'.a.n~nkttoda nasıl bir a1et ohrak 
kulfa.nıyorlarsa, Tııran birliği mefkU
resi güden ve bu9,iin Sovyetlerin el 
altmda btılunan Türk Cumhuriyetle -
rinde ve Tokyodaki müstakbel halifeyi 
bir vasıta olarak kullanacaklardxr \·e 
Rus - Japon harbi muhakkaktır .... ,, 

Kagathane köyünü 
su basil 

• ve z1gan var 25,000 lira zarar 

Kağıthatıeyf au baat1 .•• 

ıağıthanc deresi on gündenberi J ~ 
yağan yaoaınurun tesiriyle ve muhte- Atatürk diyor" 
lif kollardan karışan sellerle kabarmış . . cilJt) 
evvelki günqenberi de taşmağa. Da§· (Vstyanı bırın ~~ 

lamıştır. llataylıların bayramlarına ~ ·,s 
Su dün sabah köprJnün üzeriııden vermekten kendini alıkoymt.Sl ~ 

Çağlayan köşkü önünden bende kadar b d' ~~. 1 t f/alDJ_..i 
w urıa ıyccegım yoıc ur. <r 

olan sahanın sag ve sol kısımlarında Fran~ız delc"e,çi, HatayiılarıTJ ~ır 
bulunan 150 den fazla bahçe suları al- e 1aprr,_ 

_,_.~ ~evh ııe heyecanla ba:>T<J11l #d' 
tında kw.uus._ır. l b·~ 1 b' .. d e~er .~ 

tah 
. 

25 
. arı ta rı o an ır gun e, c ii,,.. 

Zarar mınen bin lırayı bul - t T" kl · · b t b1'8 ı·' 
maktadır. ay ur · erını ser es ,e bit,, 

kutlamaktan menedecek ıed l j; 

. Açık 
sigaset 

bir 
oyunu 

(Vstyanı birincide) 

halisi dükkanlarını kapatarak matem 
tutmuş?ardır. Bu suretle Paristeki 
Fransız hükumetinin Hatay işinde 

Suriye ve Hataydaki Fransız memur
ları ile beraber mes'ul olduğu şüphe
sini ister istemez zihinlerde uyanciır
mıştardır. Bununla beraber Atatürkün 
yukarıya kaydettiğimiz sözleri çok a
çık gösteriyor ki bu meselede asla te
lAş ve endişeye mahal yoktur. 

Acaba Hataydaki Fransız delegesi 
niçin oradaki Türkleri çok haklı bir 
milli bayramdan mahr..ım etmiştir? 

Niçin Fransanın Suriye komiseti Şam 
ahalisini Hatay Türkleri için istiklal 
müjdecisi olan bir günde Antakyaya 
gitmemek suretiyle matem tutma~fa 
teşvik etmiştir?. Zira bu Fransız sö. 
mürgeci1eri He.tay meselesini Suriye 
meselesi yapmakta kendileri için hu
susi menfaat görmektedir. 

Bu menfaatin mahiyetine gelince, 
basit düşünen insanlar için bunu an
lamak biraz giiçtUr. Fakat Fransızla.
rm müstemleke siyasetini iyi bilenler 
için zahirde muammaya benziye:l tu 
vazivet tam tersi a<'Tk bir siyaset oyu
nundan ibarettir. ~öyle ki: Suriyede 
ma.ndat~r adı ve sıfatı ile oturm~kta 
olan Fransızlar 1Ju memfo1 et a1ıahsi
ne verdikleri istiklal vaadini asla ye
rine J?etirmek nivetinde görünmeyor
lar. Fransanm Surivede bu~in ba;z 
olduğu tahakküm idaresi ve bu idare
den istifadesi ne ise bundan yüz s~ne 
sonra da yine öyle olacağı, övle ka
lacağı ve olınası ve kalması laznngel
difij he5ıabı ile yiirüyorlar. 

İşte bu noktadan Hatay'm istik13li 
Suriyedc 1d mandater Fransanın bir 
türlU işine gelmemektedir. Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Türk milletinin 
milli bir mesele olarak ele aldığı ve 
Milletler Cemiyeti kararı ile kazandığı 
bu <favanın fiili surette ham Fransı~ 
la.mı Suriye hakkındaki hesaplarını 

bozmaktadır. Şayet Hatay Türklerine 
Cenenede imzalanan beynelmilel ve
sikalar ile müeyyed hakları verilir 
ise, Hatay ülkesi mukadder istiklali
ne mazhar olursa bunun arkasından 

Suriyenin istiklali meselesi meydana 
çıkacağı <lilşUnU!mekte ve bundan en· 
dişe edilmektedir. 

Bunun içindir ki Suriyenin istikla.Ii 
meselesini daima sözde bırakmak, Su
rıyelilere kendi istiklal davalarını u
nutturmak i~in Fransız müstemleke
cileri Milletler Cemiyeti önünde hak· 
sızlıklarmı bütün dilnyay:l. karşı iti
raf ile kabul ettikleri Hatay istiklali
ni Sariye için bir tehlike, adeta bir 
milli felaket gibi gösteriyorlar. Hatay 

alm~ ise, buna yazık demek e 
ti fa ederim. lef 1 

Böyle bir zilıniyet, det;.lel JI. 
rasında !'iiltsek dostluk munoS~ 
lerinin hal ve istikbali i~irı "1~~ 
yolda yürümeh lüzumıınurı . ( 
anl~zlmamz~ olmasından i~ 
lir. M aamaf ilı her ~eye ri 111 
Türkiye Cumhuriyeti hiildi:m8 d; 
Frans~ Cumlıuri..,:eti hii/diTT1~,
rasında Cenevrede im:a 0~ ııf 

. l . ·-· ··rrıı~..# vesıka ann tayzn attıgı .~cıı .. .ıj7,. 
rinci saf hası, Ilaıav Turldll~ 1 .. ·z ba§JG -" yiikselc n.zim ııe ener7:sı e bl'ı', 

tır. Ra§ha türlü olama:dı ı·1~rt' 
dan sonra tla olamaz. Buna jJlt' 
''e Cumhuriyetinin ı:e Tiirlc ;,;1 
tinin nlclllau Taıdrtr bu mcsclr. it'<' 
verm~ ol~n Fransa hiikumetl~ ,l 
mil!Ptinin de .~ere/ ve haysiyeti 

. _, -·z.ı· ,, / 
snıt nP!!l uır. ~ 

1 

Numan Menemellel 
oğlu 

Mebusıuktan istifa etti )111' 

Ankara, 1 (Hususi) - BüyUltıı G., 
Jet 'Meclisi bugünl..."ii toplantısınd eıııeıl' 
ziantep mebusu B. Numan MeP ttiE~ 
cioalunun mebusluktan istifa e 
ne dair olan takrir ok .nınuştur;sı f_,' 

Bugtinkil top!antıda müzalcer ıtl',) 
pılan maddeler arasında 1937 ıı. öJ' 
yılı muvazenei umumiye kanıın~dıı,ı\J 
hil bazı daire bütc:elerirde de~~~ 
ve Milli Müdafaa vekaleti ile der~' 
umumiye 1937 mali y11I bUtçel ~ıı~ 
150 bin liralık müna rale yapllıtle"'d 
dair kanun layıhalariylc itl::ı.re ~ 'j)ilt' 
nin Büyük Millet l'>'!eclisi 1937 Y1 :,r._.,,~ 
çesine 26.202 liralık tahsisat 

1 
e'1iY 

masma dair kanım teklifi k~bıı 
miştir. ot 

Vali Borsaya gldlf
1
, 

İstanbul Vali ve Belediye ıı:el 
Muhiddin üs~ündağ, b_ir ~:ı.fta '{3~ 
niyetle bu sabah şehrımizden 
ya hareket edecektir. dl f 

B. Üstündağ bayramı Bursr ct'f 
çirerek, bayramdan iki gfuı so~ 
rim.ize dönecektir. A 

11'9~ 
Tilrklerinin milli bayram yııP pıe.ı' 
hazrrlandıkları bir günde sı.ıri~. 
matem tutmağa teşvik ediyor1• tll'ıJll 

Hııkikat halde ise Hatayın iS 11i 
Suriye istiklalinin b:ı.";lJ.ngıcı "~eıı ~ 
di teminatıdır. Suriyeye g~çelt ,ıııı.tll, 
tikl.\l verecek bir Fransa ıçin 11 ôJ 
Türklerinin istiklalini ta.nıınıık~ıı.tlf 
ha tabil bir ııey olamaz. O h~de f(;ş~IJ' 
rejimi meselesinde Suriyelı JtO ,uı~ 
rmıızın çok dikkat etmeleri. ~~ ,.,~ 
istiklalini Suriye için bir te~_1'te~ 
hut bir milli felaket gibi gö$ ıJ.!ll' 
istiycnlerin entrikalanna kaP 
ları lazımdır. ı • •9 

ASIM" 



'ij;-f ic-e---=--=k=-a d_ı_n.:__t-ev-.k_if_ 1:-t:1-0~1 -~-~~=A= T ü r k 
5- KURUN 2 BfR!NCfKANUN 1931 

edildi 
Hatay! 

Faydasızdır gündelik lesad, fitne ve yalan: 

Znun bir isim iltibasının ba • otiterlJıJ li2S- Pezeta 
•Dolu 126 •Mark 

1 
211,00 i 

Ergeç Türkün olacak, ezeli Türkün olan. 
Toprağı Türk atının iziyle damgaııdır; 
Kırk asırdanberidir Hatay Türkün malıdır; 
Gündelik çabalama vermez. ne olsa fayda! 
lıtikUıl saıJagında ayaklandı Hatay da, 
Gömülmüşken bir derin geceye yıldızla ay, 
Biribirini gözleyen kaleler, Anteb, Hatay, 

şına işler getirdiğinden 
bahsediyor 

b,;ıı 
t~vl.-if etliltm Tlrıtiee 

~t· 
t 3ıtde • "'1 
4<:fiı aenı og uma alacağım, 

tıe .krzı kandırarak ailesi ve 
~trn ıle beraber lstanbula ge
dır 1~ lira kadar da paralarım 
d·~ Hatice yahut Fethiye 

tı.ılhrı adliyeye sevkedilerek bi-
u· ltı.a ceza mahkemesinde sor -
·~~Cc alınmrştır. 
~fa kadı~, 'kırk yaşlarında, §İ§ 
}'a flı bır k~dındrr. Yanında 

~da§larında hır de çocuğu var
~:., ~a ile beraber mahkeme 
~td gıren Hatice suçlu mevki _ 

u Ve hüviyetini ,öyle he _ 

.\ıJıın Hatiçe, Somalıyım, üç 
~ar. üç senedir dulum. 

sana Fethiye de diyorlar 

~Yır. Asıl adım Haticedir. 
~1t.ardeşi öldüğü için onun 

~tk· F~thi~e derdi bana: 
~k 1 şımdı §U Adile hikayesini 
y alım. 
i\~İn. Hepsi yalan vallahi. 

tı a•ayrm başından: 
c~: Aydına gitmişti, dönü~ _ 

~! 1 bir hah ... cde tanımış, ko -
' itr B .. . YJ Cıtt • unun uzerme og um 

t~ \l~la vaziyeti bana yazdı. 
dcd~or bakalım beğenecek mi

L l\UçUk Haberler 

* Kızılay cemJyeUnln Kadıköy ıube•l, 
llkkAnunun ıı inci ak§amı Kadıköyünde SU 
reyya alneması salonunda bir balo verecek 
Ur. 

4 Yenf ipekli kadın çoraptan plyuaya 
çıkantmaya baştıuıml§trr· Çoraplar yem •talı 
dard nlzanmaaıne uygun olarak yapıtmııtır. 
Çorapların konçlarının altında ciMini göııte 
ren ılamgalar vurulm~tur. 

!il- Bcledlye GaJatada Kocamustatapaşa 
caddeslnf genJşletmeğe war verml§Ur. ıs 
UmlAk muamelesine yakında ba§lan&caktrr. 

Yol yirmi etre genl§leUJecekUr. 

tı.ı 1' Ben de gittim. Adile ile 
~t ~:t~· Ailesi akrabaları hep be 
:~:li hlar lstanbula geldik. 

* BUtOn taksi otomoblllerlle diğer otomo 
b mdtı.n '-·apılma.sma 11 camlarının kırılmaz ca • ., 

ko ~~~humı ve benim ~ya _ 
'I Cttf k ltc..e emanetçi Sultanaya 

tı • 
i 0~ ~v tutacaktı. Ken--lilerini 

tt.İtıJ c tne yerle§tirdim. f stira -
,~ er cl'ye. 
ıt. t o:-ı ' 1 d l ...: •eh· · .. z a an mı§, kalk-
~! ıre. ·· · iı.~ııth ·- c.. ı . 

karar verilmiştir. Altıkadııra tebligat yapıl 
mrştır. Bir şubattan ttJbnTeD cam taktırma 
yan otomC1b1ller ııeferden menedllecektir. 

GünlCı~/ 

-=-~R __ ~!?a!~ı 
Ö"'I rl tı· Saat 12,80 Pla.kla Türk ,.. e DC3 ya . 1 musJktsl. 12,50 HavadLt. lS,05 Plak a Türk 

• Frank 88 • zıou 2J.-
•ı.ıret 108 • Pqo 
• Belçika~. M • 1.A1 

25,-
H- J 

j ., 
.J 

• DT&hmJ 
• llvıçre Fı 
•Leva 
• Flortn 
· Kron Çek. 
Şllln AY~ 

• &...oll<ll'• 

•Ne.yor• 
•Parti 
• J41IAIX: 

• .8rtlbet 
•Atına 

• Cene'fft 

• 8of1a 

:?3, 
600, 
2S 
75, 
b:.I, 

23 
Çc f\ 

1124. -
... ,so 

:l8 57 
lfı ı!O 

UG.>? 
d7 6ts 
UG 

ı:4 1L'25 

• otııar 62 -
Yen 

'Kron lnec 82-
'AJba J.lC.ı6 -
• Banıuıoı :ı.'69 ~ 

'- E fi 

il 
§ 
3 

I 
J 
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T uluşan ruhlariyle belirip doğruldular; 
Biribirinin izini, hedefini buldular! .. 
Gösterdi bir Türk ıehri nanl kükrer, kurtulur; 
.4nteb, gazidir; Hatay, lazımsa gazi olur! 
Ergeç havusacaktır ana oğula, ok yaya; 
Bir gün başka renk bayrak çekilirse Hataya 
Onu af kanımızla biz boyarız kızıla! 
Şimdi her Türk gencine Hatay oldu tek ııla! 
Delegeler! Sonunu düşünün, iyi bakın, 
Yarım, kötü, eyreti tedbirleri bırakın: 
Baıka bir ıey doyurmaz istiklal açlarını! 
Erkekler kollarını, kadınlar saçlarını 
Yangına verirler de her yer baca keıilir; 
lskenderun, Antakya bir Kartaca Kesilir! 
Makıadların çarpıksa, vadlerin yalanıa 
Hayranınken Jüımanın kuiliriz Franıa! 

Zahire Borsası 
t-1a- ea7 l 

j 

Belirir ıeni öğen kalemlerde süngüler, 
Doıtluğuna mezarda iıkeletlerin güler! 
Türkün dostu olanlar olmalı Türk gibi er; ı 
Biz. eıki Şark değiliz hey bunak Klod F arer / 
lıtiklal en aziz hak, ekmekten, ıudan bile; 
Meıeledir: Su içene dokunmaz yılan bile, 
Bu hakta hiy/e yapmak yılan olmaktan iğrenç! ..• 
Seni büyük vazifen bekliyor Hatay! genç! OlNSl Afatı ruıcan 

.Kr. Pa. Kr l'a 
Buğday yumu,ak 
Buğday sert 

6 10 
6-

6 25 

.Arpa Alladol 
Mısır aan 
Dan 
Yulaf 
Fasulye ufak 
KU§Yeml 
.Alyon ince 
lç fmdık 
Peynir bey~ 

GELEN 

Arpa 

Çavdar 
Kepek 

Z. yat 
Un 
MlBtr 

Pamuk 
K. Ce\iz 

•40 
121 

80 
'11 

29 
ı~ 

69 
7 
l5 

' 7 
3 27,1 
G-

G 30 
6 30 
7 20 

0

840 -
a:ı 20 
39 H 

2°0ll ~ 
• Yapııllr 

.. Razmol 

• Suaam 
Kıl .. 
Un 

' 9 
4 30 

,_ 
7-

MO-

• 
• 

.. tç tmdık e.112 .. .. 
,. B. Peynir 8 

5 
.. 

K. cevis " 

tSTANBUL Medfyeıd 
Şehir 'J'lyatrol&n 
Saat 20,30 da 

KRAL LIB 

6 erde 

Her gün yeni bir fitne, her gün yeni bir leıad, 

Bir gün her ıey gitmeden, kalmadan bir kuru ad, 
Bek/iyen, boyun büken neıil doğmadan yetıin, 
iller .inıi kültü~ü onu boğmadan yetıin! 
istiklal hakkın ıenin, tak canını Jiıine, 
Haydi memleketine, haydi büyük işine .•• 
Kalbini kemirmesin kara şüphe, kötü zan; 
Bir yurdu bir tek oğlu büe kurtanr bazan, 

lıtikUil her millete, hele Türke öz haktır! ' 
Hatay kurtulacaktır! 

~ -Hatay ~lacalrtrrl fi 
§ BEHÇET K.EMAl ÇACLAR ~ 
~1ıınınııa11mlf111l'nıınııu1Jff11""11tıwnııııımıımmıııımırıııı.1ııını111t1t11Hıırt11'''ıaı11111oııınıını111111111ııt1ıımıınnHıııtımıı1h~ 

Mühim meseleler 
--·--------Hzmaıamu ....................... --...................... lllD____.,. 

Yabancı dil dersleri 
Bazı Türkçe dersler ecnebi dille 

okutulamaz mı? \"azan: w. Shakeşpeare 
Tf)rkçeai: Se.ıılha Bedri 

G6knll 

OPEUEI' : 
Saat 20,30 da (A YN.AROZ KADISI) 
6 tablo. Pazar gnnterl 15,30 dA matine 

Yazan: Celll Mtıaahlpoğlu 

Liselerde yabancı dil derslerinin l 
ıslahı için ne yapmalı? Mevzuu ü -

zerinde açtığımız anketle şimdiye ka 
dar muhtelif lise öğretmenlerinin 
fikirlerini neşrettik. 

Dört nıaskeli haydut 
Bir bakkal dUkklmnı 

bashlar 
!zmir, 1 (Hususi) - Bergamanm 

Saraçlar köyünde bir soygunculuk hA.
disesi olmuştur: Y 1 Vya Burada İsmini söylemek isteme -u g o s a yen bir bayan lise öğretmeni diyor· 

;'ll)ı 
0 
un~ i' -~ .. ine darıldı: ne 

i rıa di e - "' lamam. ba•ladı 
1) "~ to- ~ • da ~er"'<'"' İ kızı kandırmıf • 
flcr.0lıse müracaat etmiş. 

muslklaı. 13,30 Muhtelif plAk n~rlyatı. H 

Son. 
A•- rl tr· ı;ıı.at 18,30 P!Akla 

-!l'am ne, ya . .., 1 cf taral 
dan.ııı musikisi. 19 şan: sayan n m. 
d I •· an retakaUle. 19.SO Spor 

ı1e .,aponua dün ki:.. 'c 
t' ı d j - azetenizde tetkik edilen U 

Frankoyu tanıdı !an me$elesi işini hergün ehemmiyet 
le takip ediyorum. Bence lisan öğ -

MW3keli dôrt haydut köyün bakkalı 
B. ZilhtünUn dilkkfınmı basmışlardır. 
Dakkal derhal kaçmağn muvaffak ol
muş ve jandarmalnn haberdnr etmiş· 
tir. '4 1

1 
ama sen onların altmı~ Ji 

f-J a lllışsın. 

an, .P yano ,.e ,,.em , dRn '10 .. 5 
Salamanka ı (A. A.) - Röyter renmek hususunda lise ve orta o • 

h b 1 ·1d· · r· kullarda bu işe ayrılım saat pek az -

J~~ı~Yıt, onlar misafi.,.ferle hera
\1...~ckc~. Yol masraflarım bana 
~~ onı stıvorlar. Yalan, para al

~ftl ardan. Eşyalarmr da bu-

muıııılıabclerl: ~re! Şefik tare.::m · ·" 
Borsa haberleri. 20 Cemili KAınll ve arkndıış 
lan tar TUrk musikisi. 20,30 Hava 

atından al d 
raporu. 20,33 örner Rtza tar ın an arapçıı 

mu a iri )1 ırıyo • nk h .. k" d 
Yugoslavyamn F ra o u ume - ır. 

tini tanıdığı resmen bildirilmekte - Bugünkü beş saat üzerinden li -

.~~İltif~en teslim ettim. Balıke
'lt,... :r. 

''il} b" 
~\>"el ır .sabıkan da vannt§, iki 
k İst 2ıraat bankasını dolan _ 
'y I eıni~sin. 

t\ arı B 
l'll)C\ • u yasıma v.eldim na_ 
f.' et~_a,adım, ben o Jmdm de
l 1Ye ismi baıırma bu belaA _ 'sen . . :ı 

L.1 l'ok sın dedıler. Katiyen 88 _ 
:ili~· tur. 

• rtı R,..,· b d 
d, ·tıirı ifıt .un an sonra, l"';;lu 
.~ " . adcsı alınamamış oldu
"si:~karnetr;ahınrn tesbit edi
teth·en dolayı, Hatic:e di;;~- 1 
!Jret ?e kadının tevkifine lü-
~e e .. • evrakını müddeiu -\ S; gondermi~tir 
-- :s. 

.ııöylev. 20 4!5 Fasıl 88% heyeti : Okul•anlar, 
lbrat:lm, ~UçUk Safiye • .ı\ll: Keman Cevdet, 
Kanun M1Jammer. KJadııet Hamdi, Tanbur 
Se!Mınttın ut Cevdet Koznn (Saat ayarı). 
,,. 

1
.., 

0 
' 

1 
nach: Hamlet uvertür. 

·~, u rk~tra: -
2 G F 

•t. 3 _ Vollstcd : Frctts 
- ounod: eıı.. 

T Grfee:· HuMl"'ltn""ımı:ırsch 
• OV!!tl'{ \•1tl!ll 4 - 7 ' 

,. .,,.
1
'
1 

· P tlt bal ftUX Jardlmı. :?!?,15 
., - r. cnberg: e 
Ajans haberleri. 22.so PIAklR sololar. oper11 

1 22 60 ÇSOD haberler Vt' 
ve op"ret pare& arı. · 
ertesi ~nUn proırramr. 23 Son. 

BUGW KALKı\CAK \'APtIBLAR 

8 
n adı Gittiği yol 

aat Vapunı Karadeniz 
16 GUneystl İzmit 
9,30 J{ocaeU 
8 30 ~ nalıırte. 

20 Bandırma Bandırma 
Mudanya 

ita~ nıu -------- ' 
ı~ gı ~.selerde çalı§an hamalla/ 
ıı...~-.ın Ytnelerl kararlaştırı mı§tır. Ay 1 17.30 
L ·~,~darı küçük ~ocuklar bu l§lerde l 

t ~taktır. Tıuırnacnk yük mıktan 611.30 
1n!fıtır. 

GELEOV< \"APV:RLAR 

t •• l\fudan\'a 
Ana arı.o 

Eımdrrma 

o\yvalık 

dir. Yugoslavya, F ran~oyu tanıyan san mesele!ini halletmek mümkün 

d k 1 -'-ettır deg"'ildir. Bununla beraber mevcut o uzuncu mem c:A • • ,. 
Berlin 1 (A. A.) - Sıyası maha programa yeni saatler de ilave edil-

fil Burgo hükumetinin Japon~ ta- se yine istenilen faydalar temin edi
rafmdan tanınmasmı memnu~ıye.t - Jemiyecektir. 
le. l" ı aktadır. Bu mahafil, §ım Zaten bugünkü liselerde ders sa-

.,e am am . F k. l . 1 b. d diye kadar ı O hükumetın .. · ran ıst at erı programı norma ır urum -
ispanyayı hukuken veya fiılen ta - dadır. Bu vaziyet karşısında yega -
detmektedirler. ne çare her iki vaziyeti de düzelt -

Ayni mahafil. Japonyanın son mek için türkçe yapılan derslerden 
hareketinin Berlin - Roma - Tokyo bir kaçını Galatasaray ve kollej o -

m.. il . · t6-"nüdün-ü göster - kullarında olduğu gibi yabancı dil-
use esının ...,... . 1 d · k · 

mekte olduğunu beyan ctmektedır- e te rrs etme tır . 
Bu suretle liseyi bitiren cocuklnr 

ler. muhakkak surette bir ecnebi lisanı -
Yugoslavya bafvekili Romaya na sahip olacaklardır kanaatinde -

gı• diyormUf . 
yım . ., 

Roma 1 (A. A.) - Resmi bir 
tebliğ, B. Stoyadinoviçin bu . ayın 
be§inde Romaya gelerek B. Cıano -
nun f talya - Yugoslavya itilafının 
akdi esnasında Belgradda yapmı§ 
olduğu ziyareti r~men iade edeceği 
bildirilmektedir. 

Y ugoalavyaDJD milli ba)TUIU 

Belgrad 1 (A. A.) - Gazeteler 
hurrün memlekeiin her tarafında 
merasimle tesit edilecek olan milli 
ittihat bayramına uzun makaleler 
tahsis eylemekte ve Yugoslavyanın 
istikbalinden hnraretle ve imanla 
bahsetmektedirler. 

Haydutlnrdnn ikisi jandarmalar ta
rnfmdan yakalan.mı tır. Diğer ikisı de 
aranmaktadır . 

Londr adnn gelen \ 'apurumuz 

Kozaya uğradı 
İzmir, (Hususi) - İzmir J{ar§ıyaka 

seferleri için Londradan alınacak 

''Bayraklı., vapuru, mcmlckctimizo 
gelmek üzere yola çıkmıştı. 

Son alınan haberlere göre, \apur, 
Fransa sahillerlndc bir kaza geçirmiş, 
pervanesi kırılmıştır. 

Bir bUyUk Yunan 
edibi öldU 

Atina akademisi azasından ve Yu· 
nanistanın en büyük ediplerinden 
Pa vlos Nirvanos Uç günlük bir hnsta· 
lıktan sonra ölmüştür. 

Nırvnnls 71 yaşında idl Genç yaşın
da tabip olarak bahriyeye girmiş 1922 

senesinde başdoktorluk unvaniyle te
kaüt edilmişti. Muharririn pek çok e-
seri vardır. 

f 

1 

' ( 
• 
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rta ve şarkı cenubi Avrupada Alrnanya
a serbest hareket hak ı ver·ıirse 

İngiltere çok al a r! 
Eski lngiliz nazırlarından B. 

Vinston Çurçil Lmıdradald mil· 
za1;ere1er esnasında tıe-§Tettiği 

bir makaZcsine şöyle ba§layor: 
Dr. Göbles'in gazeteleri beni 

Almanyanm düşmanı olarak 
mimlemiştir. Bunun hakikatla 
hiç bir alakası yoktur. 

Harpten evvel fon Tirpitz'e de
nizdeki silah yanııına nihayet ve
rilmesini tavsiye etmi§tim. Be
nim bu teklifim kabul edilmiş ol
saydı Avrupadaki gerginliği ha
fifletmeğe yardım edecekti. Bel
ki harbin önüne bile geçilebilir
di. 
Şunu herkes bilir ki, mUtare

ke esnasında, erzak dolu on, on 
iki geminin kira ile tutulmasını 
ve derhal Hamburga gönderil
mesini teklif etmiştim: Bu tama-

miyle insant bir hareketti. 

.... Binaenaleyh, sulh zamanın
da, kimsenin bana Almanya düş
manı demeğe hakkı yoktur. 

Son aylar zarfında, bütün Av
nıpada neşredilen bu makalele
re, Büyük Britanyada Alman te
şckkUlleri kurulmasının İngiliz • 
Alman münasebeti için tehlikeli 
olduğunu iııaret etmiştim. Biz 
de Berlinde, nazi aleyhtarı 15 : 
20 bin İngiliz bulundursaydık 
bilmem B. Göbles ne der. Zan

netmem ki böyle bır teşekküle 

Berlinde uzun müddet yaşamak 
hakkı verilsin. 

.... Biz, hiç bir ecnebinin, bi
zim memlekette kendi milıt kav
galarına girişmesine müsaade e
demeyiz. Almanlar da buna ken-

di memleketlerinde mUsaade et
mezler. 

Bugün Almanyadaki idare ta
raftarı olan birçok kimselerle 
konuşmuşumdur. 

- İngiltere. Almanyanm ken
disine uzattığı dost elini kabul 
etmez mi?. diye sordukları ıa
man hiç bir İngiliz yoktur kJ şu 
cevabı vermesin: • 

- Tabii kabul eder. Sizin ye
ni müesseselerinizi sevdiğimizi 
söylemeyiz: biz bütün din ve ırk 

. istibdadından kurtulalı çok oldu. 
Sizin Almanyadaki Yahudilere, 
katoliklere ve protestanlara kar
§ı tuttuğunuz hareket tarzına 
taraftarız diyemeyiz. Bizim dil· 
şündüğümUze göre, komuni&tli· 
ğe karşı aldığımız cephe sizin
kinden daha iyidir. Fakat, bu 

meseleler yalnız Almanyaya mün 
hasır kaldıkça: 

"Hiç bir suretle karışmak is
temeyiz. Bizim vazifemiz ve sa.-

mimi şekilde arzumuz, bize rr -
kan ve daha birçok tarihi bağ -
larla bağlı büyük bir milletle i-

yi komşuluk etmektir. Alman
yanın bize uzatacağı eli kabul e
deriz.,, 

Fakat, kendi kendimize şu su
ali sormayılız: Sonra ne olasak? 
Bizden dostluID.ımuzu göstermek 

için hususi bir hareket mi bekle· 
necek? Böyle bir sey istemiyor
larsa ne istiyorlar? 

Aimanya.nın bizden mali cihet
ten yardım f stemesi muhtemel
dir. Halbuki kendisi o müthiş 
sililıtanmasına senede bir mil-

Orta ve prkı cenubi A ':"pa ~ 
mühim fikirlerini ıöybyen Ç 

yar İngiliz lirası harcayor. ~~ 
için böyle bir yardımı milletlll"· 
ze kaoul ettiremeyiz. Orada otu· 
ranlarm arzusu olmadıkça ~ 
bir müstemlekemizl de AJJI18.!1· 
yaya veremeyiz. 

Almanyaya, lngtı tere ile Fr8Jl• 
sayı Garpta serbest bırakf.111 
mUddetce Orta ve cenubu şıı.rıd 
Avrupada hareket serbestliği -;tr 

rirsek çok aldanmış oluruz. • 

Harada ve denizde 
güı üttü yasalı 

Fikir ve ede b iyat meseleleri Bu kadım ele~' 
trikle idarf1 
edecekler 

Onyedi kişiyi zeJılf 

Kara ve denizde çnlısan motörlü 
vnsrtalarm gürültü yapmnmalarmı te
min için bunlara mahsus hir talimat· 
name vücuda getirilmi~tir. Bütün ka· 
ra ıte deniz vasıtaları hu talimatname· 
ye tahi olacaklardır. 

Gazi köprüsü 
Gazi köpriisiinün İn§aat hazulık-

1arma devam edilmektedir. Şimdiye 
kndnr gelen dubalar yerlerine kon· 
mu~tur. Almanyadan I!mnrJarıan de· 
mir aksam da yola çıkanlmış hulun· 
duğunclnn birkaç giine kadar §elırim-i 
d :; ruı bir - kadar §elıri-
mize gelecektir. 

"' . ....... 
iNKA R 
devirl e ri 

lşık1r. berrak Akdeniz medeniyeti
nin e ki bir diplomatı ,.e fikirde Nih· 
lizm 'in baba ı Gorgiyas zeki bir hu
lu§ la hakikati inkar eder. Der ki: 

"Var olan lıiç bir ~ey meııcut de
ğildir. Çiinkii1Jir :.CJ var olt1Jaı Par-

menides'in drdiği gibi ebedi olurdu. 
Ebedi olan şey nanıiitenalıidir, namü
tcnalıi olan zaman, t:C • mrhôn İ!,;İnC 

giremez, zaman ve mehôn i!,;inde ol
mıyan §t!yleri biz imanların mı/ama
sına imTron bulunamaz, j'ani o şey 
yoldur.'~ 

Dünyada hakikat yoktur. diye bü· 
tün zeka ve fikir komhinezon1nrma 
hücum eden hu Tihli t fikir aclamı. 
Sokratr, Platonu yaratan Yunan te· 
f ekkürünün hamurunu karanlar· 
clandır. 

• • • 

Alman futbolcuları 
İngiltere maçına hazırlanıyorlar 

Sokrattan enel ya~amı~ hu nilılist 
Yunan tefekkür hayatmcln olduğu ka· 
dar, be~eri te!ekkiir sahm::mda da e· 
hemmiyetli hir iz lııraknuştır. 

Gorgiya;m tefekkiir tarzı. hakiki 
anlayı~ =-ekli zamnn zaman taze Lir :. .. 
mevzu olarak insanlnrm knr§ıı:ma çık 

Alman futbolunun tekseçicisi v~ yük 
ısek beden terbiyesi mektebinin futbol 
profesörü doktor Otto Nerz, Alman mı 
nın, busene 31 ekarşı 3 sayı ile on mille 
ti yenmek suretile kazandığı büyük mu 
vnffakiyetile iktifa etmekdedir. 

Geçen sene, Llesku'da, İsveç takımı 
na karşı 2-0 mağlup olan Alman mil 

li takımı, bu malC1biyete rağmen, oynadı 
ğı harikulade oyun sayesinde, önümüz 
deki Mayıs ayında, Berlinde, lnği1tere 
milli takımile karşılaşmak hakkını kazan 
mıştı. 

Doktor Nerz, İngiliz futbolunu ve bil 
hassa İngiliz futbolculannın oyun tarzla 
rmı tetkik etmek için, Çek milli takımi 
iie,bugiln (Dün) Londra da İngiliz mil 
1i takımına, ve bu ayın 8 inde de Glasku' 
da İsveç takımına karşı yapacağı iki 

• maçda hazır bulunacaktır. 
Doktor N rz, İngiliz oyuncularının 

sistemlerini iyice gördükten sonra, bu 
sistem hakkında Alman milli oyunc·ıları 
na bazı talimat vermeği ve bu sayede Al 
manya, İngiltere maçında, İngilizlerin 
bu sistemini sekteye u~ratmayı düşün 

etmektedir. 

Po onya ıların 
.Futbola. !J1ühim bir 

hizmeti olacak 
Viyanadan bildiriliyor: 
"Polonya milli futbol teşkilatı,. ge 

lecek seneki Merkezi Avrupa kupası 

maçlanna, kendi takımlarını da İ§!irak 
ettirmek arzusunda olduğunu bildir -
miştir. 

Polon a 

. 
lamak üzeredir. Gayet parlak bir form 
d:ı olan takımlar, Avusturyalı ve 
Mcı;ar antrenörlerinin idaresinde, hum
malı bir faaliyetle çalışmaktadırlar. 

Merkezi Avrupa kupası maçlarını İ· 
dare eden komite, Polonyalılann bu 
müracaatını tetkik etmektedir. Fakat 
buna memnuniyetle muvafakat cevabı 
verileceğine muhakkak nazarile bakıl
makta.dır. 

Filhakika, Polonyalılar, son zaman
larda beynelmilel futbol alemind~ bir
çok muvaffakiyetler gösterqıekte ve 
kendilerinden mütemadiyen bahsedil • 
mektedir. Binaenaleyh. komite, Merke
zi Avrupa kupasına Polonyalılan:ı da 
iştiraki takdirinde, bu maçların daha 
büyük bir rağbet göreceği ve hasılatın 
da artacağı fikrindedir. 

Her ne olursa olsun, Polonya fud
bolu, bugün artık, Merkezi Avrupanın 
büyük takımları meyanında yer alma
ğa müstahaktır. 

Son derct;e enerjik ve biraz da sert 
oynayan Polonyalılar, Merkezi Avru· 
pa kupası maçlarından, eon senelerde 
görülen durgun oyunlara bir yenilik 
katmıJ olacaklardır. 

ltalga-Fransa n1açını 
lsvlçrell hakem idare 

edecek 
Önümüzdeki pazar günü, Pariste 

"Park dö Prens,. de yapılacak olan ltal 
ya - Fransa milli f udbol maçının ha· 
kemliği, her iki tarafın muvafakatiyle, 
beynelmilel hakemlerden olan İsviçreli 
Hans Vutrik'c havale edilmi tir. 

mı~trr. İnkar, hiç bir ~eye inanma· 
mak en do~rn, en hakiki sanılan .:ev 

' t' • • 

önüntle şüphe, he§eriy~tin dcYir, de· 
vir genç bir haleti rulııye gihi kar§ı· 
ladığı manznrntlır. 

Gorgiya Atinn sokaklarında dofoş
tığr kadar hngiinkii ıh·nıpanın a falt 
caddeleri fütiinde taze hir insan gibi 
yaşamaktadır. 

Gorgiyas he. eriyetin inkar devirle
rinin ebedi genci, ebedi yaşayan tipi· 
dir. • • • 

Gorgiyas bir ,]enin sonunda cliin· 
yaya gelen imanları en ~ok temsil 
kudreti olan bir şa!ı iyettir. 

Her devir hitcrken \'e her devir o· 
1uk. ve yalnız ş<'killerden iharet hir 
kadavra halini at<lığı zaman hakikat 

V AR 'JJ 
Y OK• 

~-==c=il 

Lonclrada yaqayan Filip <le Laslo 
;ı. "' 

isminde çok meşhur hir rcs ·am vardı. 
l\focar millctimlen olnn bu ressam 68 
yn~mda otduğn halele geçen gün ansı
zın ölmüştür. Sanatkar birçok lıükiim 
dar ve büyük adam resmi yapınnkla 
İftihar etınİftİ. 2000 den fazla resim 
yapan Lnslo ölen İngiliz Kralı Yeclin
ci Ech-ard, Kraliçe J\ lcksnnclıra, es
ki Portekiz Krah, Kayser Vilhelm, 
Ruzvelt, eski Amerika Cumlıurr~iei 
Hnrding, Kraliçe Viktoryıı, lusolini. 
Yunan Kralı Kostnntin, Askih İt, ve 

-llllliUwJlflllDfllllluıtıtlK~l~ 

Vazaırn: 

SAD Ri 
Ertem 

korknnt-. se\'İmsiz, ,.e üzerine hücum 
edilmesi fnrzolan bir heyulU, izahı , 
mümkün olmıyan bir karışıklık yekıl
mı lınline girer. 

Hakikat telakkisi insanın llnyatma: 
'Ucu duna uygun bir elbise gibi uy· 
gun hulundubrıı mü<ldetçe güzeldir; 
;zahı mümkündür. 

l•'akat bir devir biterken, nihayet 
bulurkf'n sönen hir kandil gibi evve· 
Hi, kendi yağım tiiketir. Y nni fikir
Jer artık ışık vermez olur. 

Fikrin, inanılan prensiplerin ina· 
nılmaz, sevilen ~eylerin seviJmez ha
Je gelme_i, cemiyetin ek, eriya nevi 
dc~i~tirme zamanlarmcla ''ukungelir. • • • 

İnkar de\ irlcri, 60 yetelercfo altüst 
olma, ı;ımflarm de~i§tirme zaman· 
lnrmm adetn l>ir jı;aretçisidir. 

Atinnda nizamı nri tokra~iye görı~ 
kunılmu~ bir site, çabucak yaptı· 
ğı tekamiille sınıflarına yerlerini de
ği~tirmek imkanını vermişti. Atinacla 

ticaretle me~gu1 olanların ve gemici· 
lik yapnnlnrm devlet mukntlderatma 
c1oğru yiik!=:e)meleri bir taraftan fche-

f eyi politikn ile haşllaşa hırakmı~, 
hir yan<lan da lıayatm izalı tarzlarını 

değiştinne;e yol nçmı!;tı, Dunun ilk 
e.seri esl inin, e~ki dünya nizamının 
topyekun inkarı idi. 

Bu inkarcılık he§eriyetin devir, 

de,•ir geçirdiği nihlist hareketlerin· 

den biridir. . 
Sadri Ertem 

Jemiş 

Anna Mari 
~ 

Nevyork 30 (Hususi) _.. ~ 
Amerikada idama mahkuıtıedit· Jİ 
bir kadından bahsedilmekt ~14' 

Anna Hahm ismindeki bl ~ 
muhakemeye memur olan .' ~ , 
ve bir erkekten müteşekkil~) 
heyeti, uzun tahkikat ve ~~fle~ 
tan sonra, cezasını ha 1 jdYı.. 
hiç bir sebep bulamamıt . v:ı, ~ 
mRhkum etmiştir. Bu. Ohı0 ;I 
trik sandalyesine oturtulareİ' .Jı 
edilecek ilk kadındır. )~ 

Annanm kabahati evvelce d' 
mıştı ve Türk okuyucularıoıtl A 
tmndadır. ~·. 

Bir Alman olan bu kadıfl~t' 1 

seneler zarfında, görünü~te ·f'1' 
bakıcılık ederek. bir çok ıhtl ti 
damlan (ZehirlemiştV. 0~1 Bu katil kadının kurbanlaC "1' 
dir ve hepsi de oldukça ya§ .• .1 
lardtr. ftY~ 

Bu cinayetlerin hepsini de Jıl' 
rikada işlemiş olan Anna ~ti' 
şehirlerde dolaşarnk, sokakl ~ 
ladığı Almanlarla tan~ 

ükümdarların 
ressamı öldü , 

TUrgenev kUtUph8"' Jerini yapmıştı. Krali~e Viktoryanın 
tlcliiletiyle kral saraylarına girehilen 
im :rnnatkiir, ilk iincP., Feld Mareşal 
Siir Corc Jliilınytın portresini çiz
rııİ§tİr, ki, hu portre §İmdi Sen Ceyms 

earaymdadır. Hiteveff a, motlern 

ressamlığa dü~mnn idi. Ilit portreyi 

300.000 franga yapardı. Son rnmıtn· 
da iizcrindc uğraştığı r_er, İngiliz 
K rah Corcnn portresi idi. Hcssnmın 

açı ldı . ıe 1. 
Pari belediyesinin yarda;'~P~ 

çen hafta Pariste yeni hir 1' 01,-1 
açılmıştır. 100 hin kitaP1~ıııfl'.1, 
kütiiphane, meşhur Rn5 dilıO;f~il' 
Türgenev'in adına izafe ~ ,,J,- 1 ıe 

1875 seneı:ıinde tern~J~ ıı'"' ,i" 
tiiplınne ·i, nktile, Tih1lı5 .! tifo 1 
amlnn Rus ınü1teci1eri trcJ! .J' 

r J01' 
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Tayyarecilik dev 
adımlarla ilerliyor 

Müstakbel bir harpte Paris ve 
Berlin 2 saafe yakıp yıkılacak 

la}~8YYareler<leki terakki hergün faz
hir t rnaktadır. Altı ay cimürlü olan 
dir. ;{Yare eski ı;i tem acldedilmtkte
leıı unun içindir, ki hakikaten mil-

er lıi ·ı . . 1 lttt§l rı ıırınc en korkmaya haşla-
İtıgi~rdır. Jngiliz tııyyareC'İ i F. sw~n 
ls,a;~rede yaprlan hir miisahakatla 
ltıi t' .. metre yiiksekliğe kadar yiiksel 
di!ırı1r·. Ru yiikceli~ hir rekor adde
tek tı. Fakat. foı;an1ar clurrnaclan 
lıı.})~r kırnıağn çahştıklan için f nv;iliz 
tid areci;;inin yükeı•lişi ılr §İmdi ge• 
İtıı el kıdmr~tır. Bilhn·"n A lmanlnrlı 
leÔ ~t rekabet husu nnıln di~cr mil
~iı erı gf'çmektcclirler. İıı~ilizlf'r Be· 

ıııı va rI .ı 1 .l k ?tıak •• a n mı 11üı:ıman nruıın orn· 

d ıçın on hin metre viikı::cklikler· 
e t . 

t~. ar:ı~ı:;ut noktal:ırı Iıulun<lıırmnk 
"'S8\'\'\ . 1 larr d"ınmı n<lır. Ihı t:ıra~sut nokta· 
d~ uşman tayyarelerinin uzaklar
le . Seldi~ini giiriince ta\'\·art' km ' "f't· 
tıni h h -gel a crılnr t>ıl~rektir. ITnrcıkete 

Cak~cek tavvareler Iıemrn havalana
tac ~r Ve <liişmam kar~rlıynrak çarpı
"' a. latdrr. Lfıkin hiivle hir lıiicu-
""111( • J 
6llı ırı~ecek tarafm rlu hultıtlar nra-

lo ~a keşif tnyyarclrri ve tnrac~ut ha
rrtı <ırı dolac.ıırınay:ı<'n{!1 ne mal:' 1 ~. 

aıı ~·~ 1 P · J • • 1 .. ttıtn '-1, ar, nrıı; ~e ırının ım 'nre ııı· 

tin larındnn korıınııınc:ı i':in hu ~c!ıi
hi Ufuklarını kaplayarnk ı;rlikten 

t il:; k 1 ..1 •• .. k ı· n .. 1" urn ma~ını uıı:;ıınnıe · tcuır. 

t~y e hir n~m ko~koca hir §f'lıri viiz· 
~re -

\
0 

e kiloluk ta\· ·:ıre honıhalnrınclun 
j, l'UyahileceC.'i ele ı:iinlıeliılir. Riiviik 
Qı. ~ . .., 
~tooılar iizPı ine gerilen c;:elik ağlar 
' 1!tiillır'TI cılan lın tecllıir hı•m cıık 

taflı. h m clt- c;:ok karı~ıktrr. f n· 
•rıo zekul:ırr hii~ le hir ~eyi tnı:ıa\.·· 
clh·o~n ela nım·nff akıvet dere· 

1

11r merkezde olara~; heniiz 
lıın <leğiltlir. 
lirası muhakkaktır, kj zanıanımız
hiç hir teknik alıada tayyareci· 

l.. ',ki knclnr hızlı lıir ilerleyi~ görül· 
ı~ektcdir. En birinci teknil'lyen· 
)~' ltıülwntli,,ler, ka ifler, kahraman· 
~~ ha,·alar için ycti)mckteılir. Hn,·~· 
~ •k ınavii çok fazla ka:r.anç tenıın 
lııı"ı . 1 ~ • . l .. t .• 'kt t r· 11.ıc olı lll!ll ıçuı, l\I un 1 ıqa ve 

tı':ıan~ alemi lm u~urcln kac:alarını nç· 
1 .lardır. Tan·ııre fnhriknlarr a1 

\:"t' . kl .. ~çok alnın~n nlı.tı arı ıçm. zr· 

~lıtıuş ve içlerinden tek başına ya· 
~anlan ve hasta olanları, ayni za-

• ?da. zenginlerini seçmiştir. 
k ~urhet diyarında,, ihtiyar ve 
lı~~csiz ihtiyarlara, bir vatandaş 
~ (tıyle ve merhamet düşüncesiy -
~ 1) bakmak isteyen bu kadın, on 
il tı eline geçirdikten sonra ilaçları -
~ ~ Veya. yiyeceklerine zehir katarak 

tBr birer öldürmüştür. 
tirı u cinayetlerin hepsinde adale -
ı.. t:>en ·esinden kurtulan Anna, a· 
·qsı • 
tıq, ta ortadan kaybolur ve tekrar 

ııula bir Almanın yanında görü -
~dü. Ölümler esrarengiz kalır, 
"~ an da kurbanın esasen ihtiyar 
hiı; t~stalıklı olmaer onun üzerinde 

F' ır ~üphe uyandırmazdı. 
~~ akat, en son cinayetinde Anna 

yYt ele vermiştir: 
tı11 a~op Vagner isminde bir Alma 
bi;a:ıne ayni usulde vt>rdiği ehiri 

A fazlaca kaçırıyor. 
clcıktdi\rncağız öldüğü zamon gelen 
tılQU ~r, öliimiin zehirlenme neticesi 
n l{t.ınu anlıyor. 
~~~un üzerine, pek tabii olarak, 

C.~·a Annadan şüphe ediliyor. 

~ 'k~nk.\i hastanın yanında ondan 
k kımse yoktur. 

t~fadı~, yakalnnınca, cinayetini İ· 
• h C?ıyor. Hundan sonra, diğer 
~ 

1 
elı kalmış ölümlerin de tahki -

• C) tekrar y~pılıyor. 
'ıı nlarda da bu katil kadının ala -
A.l\ıoı ~ ~ldugu anİnşılıyor. Bunian 

~·" ı::ıa itirrıf ediyor. 
~t~'rdi:. biitiin d:·.,ranm nefretle 
~~k~dıgı bu cani kndın idnm edi -

ır. 

l..iilar hu ~ahıtda !'fthştrnlnınktachr. 
d ı T ta,·,·a· 

Son l'Cnclcr zarfın a ngı ız · J 

· · d h. d ı 're ı'nki<:af et· re _ananı e ır en ıı :. 
mi)tir .. Bir müddet en·el İll'•il!ere 
JJu,·a i\'azırı Sör Saıııuil Hor fngılte· 
renin, ha,•a kuvvetleri itihnrile Fr?~· 
saclnn sonra ikinci derecede geldıgı· 
ni sövlemiı;tİ. 1nı:ilizler o seneler zar· 
f ırnla· tay) ;re ti~lerinin terakki ine 
pek ehemmiyet ,·erir göriinmiiyorlar· 
eh. Terki teslihat humsuncla ha~ka 
milletlere örnek olmak istiyorlardı. 
1929 nlınıln Samuil Honın mua,·ini 
Filip Sa~on İngiltcrerıin rlii~y·a· ınil~et 
leri araı:;.mtla hava kun·etlen ıtıharıy-
le dokuzunru clerereye inıliğini ilan 
etmekten çckinmeıni~ti. Rir taraftan 
İtalyanlarla Almanlar, cliğer taraftan 

R 1 f k .. Ja~de siiratle hazırlanı-
uı:;. ar, e,· " W• 

. 
1 

f \cele i~ giirınegı sevmeyen 
\OT arc I. I 1 ı·· .. ı .. ı 
·ı .1• J c1 lın nltı yı < nşnnuu er. 
ngı ız er a . k' 

l>ı · 1 . l'lrr· koıııı,-vonlar tt\: ıl an ar cızı ı ' · ... 1 1 k 
.
1 

• nilıa,·ı-t 193;, yı m< a a-
cttı er. Ye en • k 

k 118,.alıır<la her ·e ten çok 
ı-ar ''erere , ' ~ h 1 . k · ·in ~alı:;maı;a 8§ a-
knnetl ı olına 1<. 

dılar.. k 
tik l 1 it' nıe' rııt tnyyare ll\"• 

ıııın ec , .~ k 
1 

.. h 
11
·=tinr ihl:ı~ıı arar H>.r-

, . et erını <'' 11 • 

I
') y ~· "' <' miiclıletle ıhale olu-

< ı er. eaı een . 1. 1.1 . . 
1 

. iir ı.cneve ınc ırı ı er. 
nan .-ıparı~ erı · · ·ı .... h ... ( nlivelP. gec;tı er. 
\'e muthış ır ıı. • . . 

F k t ·ı·ıteriıı hn fııalıvetı kar
a at rı"'ı ı · 

1 
' .. "k. nıilletler de kollarım 

şı,.mc a ole ı . 1 k 1 l 
1 

.... • · ,· :ı:ı:i,·etlllı c a maı ı· 
uı .. la)·ıp .;e\'IT<'1 • • 

0 • • hiitün ,·arlıklarıyle 
lıır. onlar ıla. 

1 kat kat fazlala~tmna-
. t o anı • mc\ cu ·· • t im rekahet ... . . ·ı fhı ı:ur a • ·•a ,.ırıtıtı rr. k 1. e r"I ~ ) • Jp ~l'\'alll f'ltnf' tcc iT 

l ·· ·· · '' rtn 
11 

ıutıın ~il r• k' . gcr.eı·ek lıaıı-k . Kıııı ımı " • 
YC edece tır. . "J( tlf'Il ii~Iİİll gele· 

. 'il haıı"'• un e gı ını et . rı'khal ,.(i=tererl'ktir. fü·-
k ? J> nn ıstı .., re · ın 

1
.,0 mil kntrılrn ta ya· 

,·elcı•, snat~e i'1 lilirdi hu c:iir'nt 
rder ,nr'atlı a< 1 e< • ' • 

1 
la :lOO mılt> çıktı. Bır 

.. on zııınan arı • · • .. tan·aresının ,·n~atı ı;:u. 
hornhartlrnınn .. ·ı.:1· Hen nehri . .. ~oo mı uır. 
ratı hugnn k', lk p Paric;i homhanlı-
hoyunclan :' .1 . k ~ Jnııın tav\'are-

ı- ı~ll' eı r ı .. 
ıııan etnı~ . ~. 'ete vaıif e)erini J?İİriip 
leri 2 ,-n:ıt ıçın. 
cli>nehileccklrrdır. 

k l 
le avni ~eyi Fran,.ız tay-

flılnıu a lC • l ·1 ki . I \hıınnlnra yapa H ece · er 
yarclı·rı c c ' 1 n idılia.;;ma ı•iire r M .. ırlıııs,JS nrı l".l , 

< ır. ıı ı .. ııınıulıın korunıııak i . 
lı:l\ ıılıırılıı c 11

" •• ·fı>cek ıniiılııfua lınt· 
. 1 ııııa getı ı ı 

t~ın ııı<') 1 k 1• 6ıevecek olan tnv· 
1 ·ı · gec;rnc · • arı, ı ~rı k yiizcle e11iı.ini ılurclu-
yan'lerın ~nen n~;;cr dlisi ile ikinci 
rahilerektır. 0 

• ..w .. 

• ··cJ faa tu-n•arelerı ıloı;nş· 
l tt l'·ı 11111 n • · ıa ı •" . · ı knla1·11klurd k rhıırn·etını ,. ır. 
me mck . .,00 _ 300 ii birılcn hfü·uııın 
Denı('k 1·... k f"I · 1 

l ıir ıarvnre ·a ı e"'ınt Pil 
••ererek olnn . • 1·w " :. 1 h ı·ıırıı~ırkeıı. < ı~rr , n 
,··ırı~ı lın,ıı nrı • . . 1 . 1· 

' . ·1i lıihiik hır ~cırı \a·aı· 
rı .. ı Pnrıl' ~1 ' ı1.r • zr1 . Malımıtl "ccmcttın H'-· 
hilı•c·ektır. - · 
Uormnrı. 
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Aldatılan koca ne yapar? 
mı halleder; nıahkemeye mi Meseleyi silahla 

baş vurur; yoksa susar mı? 
Ehemmiyetli bir mesele! Karısı ta· 

rafından aldatılan bir koca ne yapar? 
Buna üç yolda cevap verilebilir: 1 -
Tabancayı çeker, karı?'mı \'e suç ar• 
kmlaşmı öldüriir. 2 - Mahkemeye 
müracaat eder. 3 - Bunların hiç hi~ 
rini yapacak bir kabiliyette drğilEe, 
boynunu büker, bilmemezlikten ge· 
Jir, mümkiin olduğu katlar hazmet· 
meye çalı~ır. 

Fransacla bövle bir mesele hadis 
olmu~hır. Ahiutılan Ruje Hüher a
dında hir adam karısnıı ve karısİ) le 
birlikte suç i~leyen adamı dav~ et· 
miş, bununla bnaher. ayni 'a1ıyrte 
c!ii~en, yahut <liifecck olan erkrklne 
yol gö~termek için huhlnğu çareyi 

ııe~retmİ§tir. 
Hüher derdini F.ıiyl~ ıınlııtıyor_: 
'"Zavallr :ıltl:ıtılıııı" kot.alard kımsc 

acmıaz, onlarla atıı/etnıek içiu keli
meler ic:ı.t olunur. Fakat bu alay, 
hu korııedi arka;;mda ne kadar ıule 
dramları, n .. ka,lar fadai:ır, ne kadar 
kııkiki ı~tıraplar gizlenmektedir. 

TalihJz kocalar za\'alh kardc)le-' . . .. 
rim ! Sizinle birlikte menıleketıınızın 
medeni kanunu ile ceza kanununu 
tetkik edelim. Bizi alakaılnr eden ~u 
kı~rmları heraber okuvahm: 

1\faı.Jde 212 - F.e\'liler hirihirlf'ri· 
ne kar~ı daimi sadakate, mua' enete 
ınerhurdnrlar. 

Madde 213 - Koca karıı:ıını hinıa-
yeye, karı koca ına itaate ınecbur· 
du~ • 

Hen hunlara i~aret ediyorum. Şını· 
di daha elıemmiyetlisine geçelim: 

Macide 214 - Kadın, kocasile ~i.r· 
Jikte bulunacak ''e onun ikamet ıçın 
muvafık ı;ördüğü yere gitmeye mec
bur buhuracaktır. Koca, karı:mı 7a· 
nında bulundunnak ve vazı.y~tın~, 
haline göre ya~amn ihtiyaçları ıçın lü· 
zumlu olan §eyleri temin etmek mec-
burj,,·ctindcdir. • 

J d. •• he iZ Kanun böyle emre ıyor, ,up . 
hütiin ,·atnnclnş1ar huna itaat etm~lı-
d . 1 J 889 vıh •uhatınnı on h~ın· 
ır er. • :o • • "]"' 

de şunlar da iliıve edil~ıştır: !ıser 
koca karısına mu\.'af ık hır meslek te· 

• ' d m"zc;e hakimler kadının ayrı 
mın e t " - ' . • 
bir yerde ikametine ~aliılnyet verır-

ler." . · 
Halbuki, ey hf'nı aldatan Tonınn, 
. . . h" ·le bir ıne ele me\"C~tıl 

senın ıçın O) • •W• daire 
l 

w·t l' Sana tahsıs e!tıgım < eı;ı < ı r. .... . . 1 .. ı ·· 
h·ı .1 tefriş edılmı~, ıer tur u mo ı ya 1 c 1 .. lonforu lıniztli. Hatta, ora< ,n/Yl ı y~· 

. k . . ne ]iizımc:n, o tcrın 
•a,·ahılme ıçın d ·k 
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ur se ep ~ ' l? H . 
1 k 

·n'ız Fnknt nası . er ~e) • 
va et er.e ı:ı ·• • • . • • 
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.. kahahntını ılı rnf ettırınck 

c en onrc 
lfıum. 

JT 1) k. k:ıclınlar hile yapnıaktn 
a nı ı · . . . 

ı 1 ı;tadırlıır. Sızı af>tal -~rı· 
ne rnc nr t • • • k .. h'l' 

k 
'nkfir etnıeı;ını ç,o • ıyı ı ır· 

ne ovup ı . 

l O
- nan clr.hller lmlınnva mec· 

rr. znı -

h 
Diiıwaıla hıınrlan hol nt 

ur::ıınuı. k h'l' 
. ? R. )rrre~i karşınıza çı n ı ır: 
'ar. ın 1 h. l 
J
>· k ]nc:ınrı. yıı mt ır yn >anrınm 
ur ar uı ., • . w 

.
1 1 ei<lc edilmiş hır mektup, aı;ıı-

ı 11ınrr. . .. k t 
1 k 1011

, lıır oı. ar amzt ıın 
c an a<'ırı > l . k k .. 

.. 
1 

•. 'ııle ıılııy eıleR urta mı o-
gu en. sızı 
tii mlanıların J.iflnrı ... 

K 1 
j:tful eden aılaının atlmı, 

arınız .., w 
1

.w •• • 

1 
h hıı:tuklnrını öı;rcm ıgınızı 

nere< e il s n·· .. h 1. t 
1 r. lelirıı. utun 11 ma uma 

< e arZC'l s· . ,. l . . . ·acak? ızın oz erınızın 
neve vnrııy . . . k 
k 

· · :ırınılıı lııç hır kıyırıetı yo • 
m11ın n:u:. 

l
, larıı k:1' li nıiir<'rret elerler. 

tur. nın . . k 
1

>· lıiıkiıninın emrıylc hare et 
> ı r s o rı:;ıı I 'k 
d ı . polisin hunları ta ıkı · etme· 

e en ıır • lA d 
. lda rapor vermesı azını ır. 

Sl \ C O )O 

I~ böylece dalın ziyade meyclann tıka
cak, talilısizliğiniz, kf'pa1eliğiniz her 
tarafta bilinecek. Zivanı yok, haydi 
hunlara ela katlamır;k tahanrayı kul· 
!anmaktan ise kanun yollarını arıya· 
lım. 

Şehir içinde iseniz malıallf'nizin 
polis komieerliğine, ~ehir dışmdıı o· 

Eviııc geldiği za

man l;ansmın ya· 

tak odasını boş bu· 

lan bir adam. Kü· 

fcdc bfr mektup du

ruyor. Onu henüz 
~1..-ımıadığı halde i· 
~erisinde ne olabi
leceğini 7>cstirmiş

tir; kafasında bir
tak-ım fil..;rıcr 1.."ı

mıldayor. Aülatıl· 

mıştır. Bıı adam 
bu hareket kar§t· 
sında ne yapacak1 

}'a:ıyı oktulu1ctan 

sonra bunu hemen 
öğreneceksiniz. 

turuyor anız jandarma karakoluna 
gidip ikfiyette bulnnncnksmız. Fn
knt aziz dostlarını, hunun daha kısa 
hir yolu yardır; size hunu tav iye e· 
derim: Şikayetinizi <lognıdan doğru
)'ll en -kıdemli gorgu hilkinıine 'eri· 
niz. Ama, mahkeme Jınrcı olan iki yüz 

(Sonu 10 n<'u sayı/ada) 

~=§.ı~v vel<d~~J 
Fazla mı şişmansınız? 

Vakıa zayıflık 
m'odası artık kalk
tı ama, "pek fazla 
şişmanlık da moda 
değil tabii. 

Fazla şişmarılar 
yine zn.yıflam:.ı.k i
çin çare ararlar. Bu 
nun için, türlü tUr

lU ilnçlara başvur- mağa biç lüzum 
yoktur. Bazı hasta- lıklara yol açacak 
derecede gıdayı kes mek de doğru değil. 

Zayıflamak için en iyi netice verdi· 
ği tecrübe ile sabit olmuş ve doktor· 
larm tavsiye ettikleri tek çare r;ıudur: 

Çok koyu çay içmeli. Bunu sabah 
kahvaltılarında içeceğiniz gibi, iste
diğiniz vakıt da icebilirsiniz. 

Bu çay usulilne bir buçuk ay adar 
muntazaman devam etmek lazımdır. 
Bir buçuk ay sonra 6 • 7 kilo düşer-
siniz. 

Çay sinir yapar diye korkmnyın. 
İlk önceleri vakıa biraz uykunuza tt~ 
sir eder ama bir iki giln sonra alışır-
sınız. 

Belki çay sevmezsiniz ve böyle çay· 
la tedavi belki size bir azap gibi gelir. 
O halde yapacağınız başka bir şey 
var: 

Hamamda veya banyo dairecizde 
çok sıcak su ile yıkanır ve buhar ile 
.hasıl olan bu sıcaklık içinde yirmi da
kika, yarım snat kadar kalırsmız. 

Bu tedavi ile de 2 - 3 kilo kaybet-

mek kabildir. 

1 ırnaklarınız 
kırılmasın 

Bazan tırnaklar çatlar ve kırılır. 
Hele uzun tırnakların çatlaması ve ö
teye beriye takılması o kadar fenadır 
ki! 

Bunun çaresini, kınldıktsn sonra 
değil. kırılmadım evvel düşünmek la
zım. Bunun için de, tırnakların husu· 
si bir ihtimamn ihtiyacı \'ardır: 

Evvela, geceleri parmaklannızın 
uçlarını oldukça sıcak bir yağın içine 
batırırsınız. Bunun için zeytinyağı 
kullanmayı tercih edin. 

Pannnklo.rmıı.ı sıcak yağın içinde 
bir mtiddet bıraktıktan sonra siler ve 
yalarsınız. Sabahleyin yapılacak nyn 
bir iş vardır: 

Kalkar kalkmaz, bir fincanın içine 
taze bir limonun suyunu tamamen 51· 

karsmız ve parmaklarınızı fincanın i
çine daldırır, bir iki dakika bırakır!I· 
nız. 

Buna. bir hafta muntazaman devam 
edin, göreceksiniz tırnaklarınız artık 
ne çatlar, ne kırılır. Tırnaklarınızı ke
serken f arkcdceeğiniz gibi, ayni za • 
manda pek yumuşamıştır. 

Odaları 11 asıl havalan
dırmalı? 

Bilhassa apartmanlarda, binanın 
karkir ve odaların içiçe olmasından, 
hava pek temiz kalma.yor ve mutbak· 
taki yemek kokusu bütün eve yayılı
yor. Bundan başka, tabii, odaların ha
vasının temiz ve taze bulunması lazım • 
dır. 

Bunun için, en basit çare, günde hiç 
olmazsa bir dcf a. pencereleri açıp her 
tarafı havalandırmalı, hatta kn.rşılık· 
lı odalar varsa, hepsinin kapı ve pen· 
ceresini açarak bütün evi bir hava ee· 
rcyanma maruz bırakmalı. 

Avrupada şimdi gayet güzel bir fi.. 
let keşfettiler: Yıız giinleri kullanılan 
vantilatör yerine, kışın bunun kulla
mlması kabil oluyor. 

Bu, odanın bir penceresine konulan 
yuvarlak bir alettir. Elektrikle çalı • 
şan bu {ilet, vantilatör gibi dönUyor. 
Fakat, dışardnn aldığı havayı, elek • 
trikle ısıt.arak ir;erlye veriyor. lçerde
ki pis hava da, dıf}ardan tazesinin gir· 
mcsi üzerine, çıkıyor. 

Her eve bir tane Ui.zım olan bu file· 
tin memleketimize de gelmesini te .. 

menni ederiz. 
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' 
Romanya mektubu: 
·················--··············-··---·····--

"Büqük Dörtler_,, den A. F. Neglin Macerası: 

Banyodaki Kadınlar!?! 
Yazan: Volfrang Haynrlh 

. 
------ Te!rlka Numarası : t 

Romanyada seçioı· 
Jer yaklaşırken ••• 
Son dahili vaziyet nedir? 

"Kalp durmasından ölüm ••• ,, B .. k (H • 1 h' · · d ) ( k ''T · d k .,, · ınu"dafaa u ·reş, ususı mu ıa ırımı:r en re emız emo rası nın . 
22 Birincika~unda l\lehu an, ayın edilmeoıi Jüzımıundan balısetn1i~ll; 

Polis doktoruna J{Öre, vaziyet tablt, fakat detektlfe 
göre değil; bllAkls şUpbell 1 

30 unda da Ayan intilıapları yapıla- lJiikfımet tarafından kapatılan et 
caktır. Iliitün fırkalar namzetlerini "Demir muhafızlar" teşkiJUtı ~tJJ1 " kl 1 1.. l I' f l "II · · '' anuY " seçme e me"b'll < ur er. ro es(ir sup arı er :ey vatan ıçın n 

"Skotland Y ard" ın bu zama· 
na yafan senelerinde, 4 kişi bil· 
lınssa tcmayii:: etmİ§tir. ''Big 
Fıır" yani ''Büyiik Dörtler" de
nilen bu lngiliz <i<>tckıif ler, za
manlarının en meiShur detektif· 
lcri olnrnk yalnız lngilıerede de
ğil, lngiltere dominyonlannda 
ı·e kolonilerinde ııe hatt<i biitün 
diinyada §Ö/ıret edinmiıler, 
"Skotlan<l Y ard" ismini her ta· 
raf ta tanıtmı§lnr(lır. Bu 4 kişi 
araoıında en iiMiinii, Artur Foı·· 
ler Neyidir. /ngili:: polu tP~kilii· 
tı drtef..·ti/i .~1fntiyle, tam 40 sene 
faali ·et gösterm~ ı·e sonra ıUı 
bu tl?§lı'İl,itm detel:ti/lik kumı
nın şefi olmu~tur. Onun ii:erin· 
de i~lccli~i tıc ba§tırı ile netice 
ortaya lwyd11ğ11 biiyiih mesele
lerden biri, a)Tii zamanda en 
lwrlamç ııalmlnr arasında sa)-ı
lır. Bu me.~elc. Umumi llarbe 
rastlıyan 1915 senc.ri i.rcrisinclc 
g<'.<;tiğindcn, lınrbin hanlı re a
ı~li giiriiltii, patırtısı ara rnda 
pek o 1.:ndar ahi.~ bırn1.:mamı~, 
.4rır11patla ancol• lurrp/('fı sorıra, 
ta/silôt itibariyle hatta yeni ye
ni maUim olmuş bir me.~eleclir. 

Şimdi bu macerayı tefrikaya 
ba~la ·oru:. l~te: 

1915 sene i yaznula t.ir akşam, mü
fettiş Artur Fovler Neyl; "Skotland 
Yarcl" daki çalı~ma ocla·mda vazr ma
sası öniinde oturuyordu. O, henüz u· 
zunca bir seyahatten henilz d<inmii~
tii ,.c ıırncln ı;e_çen :ramnn zarfrnıla va
ki olan ilıharlarr, gelen me -ıuplan 

c ,.e gazetelerden kesilen parçaları göz· 
den geçirerek, kendisi oracla değiJken 
Lon<lra<la poli ... j alakadar eden ne gi
bi ~eyler olup bittiğini ö~renmckle 
meşguldü. · 

Bu arada bir ilıl>ar, insani duygu
sunu tnhrik etti. Haygeyt denilen yer· 
deki hir evde. Loyd i~minde genç bir 
kadın, dü~iinünden sonra. banyo tek· 

J ne;;i i~eri~incle boğulmu§ olarak hu· 
lunmuı>tu. Polis doktorunun muaye· 
ne raporu "Kalp durmasından ölüm" 
§eklindeydi. Rapor hfiliHmıa, Blak· 
puldeki bir polis memurunun bir no· 
tu da ili~ikti. Bu polis memnnı, bir· 

• kaç sen~evvel Blakpulde de tamami· 
le buna Benzer bir vaka görüldiiğiine 

J işaret ediyordu. Her iki vakadaki 
karı, koca isimleri başka başkaydı. 
Blakpul polis rnemunı da, sadece her 
iki vakanm biribirini andırması nok· 
tasında durarak, dolayısiyle, banyo 
ederken banyo odalarının kapısını İ· 
çeriden kilitlememek hususunda p~ 
)isin ahaliyi ikaz etmesi f ay<lalı olabi
leceği mülihazasmı kaydediy.nda. 
Ve hn suretle kalp huhranları srrnsm· 
da hariçten yar<hma gelin~rek. teda· 
vi için miimkiin olan çarelere haşnı
rahileı-eği faydasına istinatla, sırf bu 
sebeple, sonrakine benzer ev..-elki va· 
kayı bildirmi~ti ! 

Neylin kafo::ı içinıle hir fikir, ~em
fek çakar gilıi helircli. fakat nyılınla· 
nıp ta önınedi. nu fikir, orada dai
mi bir aytlmhk halinde yer tuttu. 
Neylin fikri neyc1i? Ru iki \'aka ara
sımla sadece zahiri hir benzerliğin 
menut olmayı,.ı, her iki rnka arasm· 
da bir irtibat hu hmması ! O, İ§te biiy
le tliişünüyonlu ! 

Buna ait evrakı eline aldı ve "Skot 
Jaml Y nrd" §efinin yanma gitti. Fa
kat ~er 1\laloys, im detektifin ~üplıesi 
karşı mda sadece gü1ümsedi: 

- Sizin talıayyül kahiliyetiniz re" 
kalacle kuv\'etli, azizim Neyi! Aite· 
lerden biri Smit ailesi, hiri ele Loycl ! 
Sonra, hanvo eJerken ani i)}üm 'aka
lan, ınk sık olagelmic:tir. n tetik, her 
iki ,·akada da doktorlar öliim st>hcbi· 
nin tabii olduğunu r.:;:o:!a tesbit et- f 
mişlerdir. Ortada herhangi bir ~Üp· 

heyi mucip hiç bir sebep yoktur! ı 
Fakat, ey], öyle kolay kolay ric~al 

edecek ı;ihi değildi doğrusu: 
- Ben o kanaatteyim, ki tabii ölü· 

mün tabii oltlıığuna <lair rapor veril· 
mekte miişkülpesent <laHanılınadığm 
dan, lıiliikis hemencecik bu yolda ra
por yazılıverdiğinden, birçok cinayet 
hu suretle güme gidiyor! Fail meçhul 
kalmak şöyle dursun, aranması lazım 
bir fail bulunduğu hile anlafılamı • 
yor! Suçlu da, cezaya çarpılamıyor, 
kollarını sallıya sallıya dolaşıyor! 
Herkesin nazarında en ufak hir §Üp· 

lıe altında hile kalmadan! 
Neyi, netice olarak, israr etti: 
- f çiımlen hir his. I~oyılle Sınit a

rasında bir aHika lınlumlıığuııu söy· 
lüyor! 

Amir, memurun Lrarı karfısıncla 
kanaatini hiicıhütiin değiştirmemekle 
lıeraher, gene ele az, çok hir terrdclü· 
ıle kapılıı11~tı, galiha ! Şöyle dedi: 

- Gerçi hen, sizin şüpheniz için 
ortada llir seh~p g(iremiyor:::am da, e· 
~er Iüzuın görüyorsanız, araştırınız! .. 
Sizi \'olnnuzdan alıkoymak, aklım • 
ılan ~cçmez, azizim Ney]? 

NeYI, lıı.ısara: 

Yorga ve Vayda rop'od fırkalari,,·le "( · f • ı · · k ıılardıt• rette urrra~ıyor, tamamiyle mantıli ,.e 1 mu rıt a~ı t ur partı ·unnıı> 
0 anlaşan Rm." ekil Tataresku'nun lilıe- n · · ı·cl · 1 K 1 Jyu J{ot muhakeme e aslarına uygun olarak • n partınm ı erı o an or< e 

r ral partiyle, öteki partileri çok müıı- d' b'' ·· f ı bir be" yürüyordu. \ e bu da pek tahiivdi, > ıyorun utun tnra tar arma rd• 
' kül bir vaziyete kovınustur. d k · ·ı pla §Üphe iz! Bir kere elinde lıiç bir delil · ' • yannaın neşre ere ıntı ıa .,4 

bulunnıayorclu. Talıkika4 yalnız bir Vaktile, 1\ladam Lupesku ile Kral fazla rey nlmmamıı temin etn>e.g 
nazariyeye dayanıyordu. Bu, bir iske· Karol arasındaki münasebete aleyh· davet etmiştir. 
1 · · k ks'k ·, tar oldug"' u için Saratist fırkası lider- T l•••tl cttı; etı ,·e anı e - ı ·tı. ataresku hiikGmeti ile uı .. > 

Evvelemirde, her iki kadının ko· liğinden çekilmek mecburiyetinde ka Profesör Yorga Pariste hulunnıakll" 
ca)armın tek aclanı olup olmadığının lan eski Ba§''ekil l\fanyu, yeniden dır. 

· b' · k · I 11 parti liderlig"'ine getirilmi~tir. t" taayyiin ve tes ıtı gere tı. .oy< e Romanya • Rusya siyasi J11iln•& 
S ·t a'-·rı ik' d 1 ... , • Rükreııin f!imal istasyonunda bin· h 1 d·-ını , ayrı , ı a am < egı , aynı :o - et erinin .ı\ lmanlan darıltacak c:ıv 
adam olmalıydı. Rütün me:0ele, huna lerce ki~i taraf rndan karşılanarak -d pro-

• ki"'} .. • 1 · ·ı r.e e do tane olmasını i teme)·en • ha~lı)·tlı. E,."v er iki;;i a}·ni adamsa, me· partı · ıı mne mera~ım e getırı en { ,,. ·ııtı• 
·· h e~ör ı orga ile Tataresku'nun 1 

sele. hakikatf'n nıesele... Fakat, aksi Manyu halkondan ir nutuk söyliye· 1 1 )ati 
ıap ar miinasebetivle anlaşJJ18 

takdirtle,... aksi takclircle bir lıiç · ,, ... F h · · · ... o· mahh·etini alıverecek ti! Şiipheden mez, Lakin, ki?it mutlaka lazım mı? ransanın oşuna ı;ıtmemıştır. · 
1 N k? ganm Pnriq ziyareti Frnnsızlnrı teırıııı aldığı ehemmiyeti kayheclecek, tama- e<len? • e yapnca · Her hal<le ban· JleP 

1 · · 1 k r cJ ti k k·ı· ı k etmek mnksadilc '-'apılmaktaclır· miyle e ıenıınıyet.ız eşece ti. yo o asını mu a a ı ıt eme - iste· ı }to-
l r l · ı H kt ı · J • •-· d im uzfo~mamn hir netice-=idir Jd, Son ıa ta nr ıçerjc;inı e, aygeytte me e, ıususı ur rnaıuıa ı olaca "'0,.mı .., ıııJ 

d ınanyn, ,,•eni İtah·an imparatorlugu kimler mobilycli «laireler aramışlar- üşündüm ve ,;aten pek acaip hir a· .1 J 

d rl v d tanımak üzeredir. dı; hangi rrkekler? i\"eyl. işe hu esas- am gibi görün ügün en. oua e\'imi 
tnn giri~ti. Jlan~i evlerin, lı:ıngi apar· kiı nlamaktan va1geçtim. Banyo oda- Eski hariir.ye nazırı Titülesk'u, hS: 
tmıan dairelerinin o 11ıralarcla ho~, ki- &ma kilit taktırnbilirdim, ama, tak rir.iye nezaretin<len çekileliden ~erı 
ralık olduğunu iiğrencli, bn lımmstaki tırınak istemiyerek, ken<füini evimin Romanyaya lıcnüz dönmemiştir. ~11f. 
Jistevi cclJine ko ·arak, o hina senin, kapıııınclan tersyüziine çevirdim! dihayat şartile fi~ an azası olan 1'••;, 
bu l;ina heııjm, dola~ma) a bnşlaılı ! Neyl, sonlu: lesku, Romanyanın, Fransa - Ftı~d· 

BaJangı~ta, hiç hir netice elcle e- ·-Bu adam, 11ize ismini göyledi mihverinclen ayrılmamasının eJJ ~· 
tlemecli. Ev ve cluire sahiplerinden mi? .Me3eld, J oy,H detli taraftarıdır . 
ı;oğu, muhtelif kim:;elerin gelip gitti· - Hayır, en pektör! Adı Loyd de- Şayet öniimüzıleki intihapları rı•,. 
ğini stjylemckle iktifa ecliyorlar, "kim ğil, Sınitti ! yonal Saran it partisi kazanar.a~; 
Jerdi, nasıl kimselerdi? IIatırlıyama· Neyi, zafer duygusuyla sarHldı: lur~a. Titiile~kunun Romen ]ıarıcı 
yız ! Tef erriiata elik kat etmecl ik !" di· - Bu eqrarengiz kiraemm görünü· yasetinnfl tekrar mühim roller o'11~ 
yorlar, lıülac;a hu kabil nya lla~ka şü nasıldı'! Kencli!"ini bana bir parça ması muhtemel giirülınekteclir. 1ııtı• 
türlü. Jıep mıılfımat~rzlık beyan edip, ol~un tarif eclehilir misiniz? .Mesela, lıap1arcla 20 den fnzla parti çarp•~ 
detektifi llO§ clön<lürüyorlardı! yüzü? caktır. Küçiik partiler hü' ukter

1
, 

Fakat, arayıcı, boyuna ho~ <lUn • - Hayhay! ı k · ·ı 1 ı (.S 
k · 1 ·1 1 1 Kadın, tarif ettı. ~mitm e~kali, an a~ma yapara ıntı ıap ar< a .J 

-Te~c.kki.ir ederim! tledi; Mlirim, 
ki hisler aldatabilir de; hillıas:::a kri
minali~tiktc ! Fakat, lmnun hiiyle ol· 
cluğunu bildiğim lırılde, içimde öyle 
bir his ''ar, ki .... -Bakınız, gene 
his!- Evet. hana i.iyle geliyor, ki ne· 
tice, henirn lın şiip1ı~mi teyit edecek, 
lıeni haklı sıknrncak ! 

- l>rlP. ve ·n lli)y1 ! Ilakı11?: çıkar
sam, sizi tenrık etmekte teretldilt et· 
mem! 

me ten nevımt o mnuan, t 0 aşm3~ına - rey almağa çalışaC'nklardır. fra~ 
• df!\'am ~aerclç, l1af ıza~t sa~lam ~e ı;e- Loydün r.fk.8 line tıpkı lıpkmna uyu· ı k' 

d D k r _1 1 1 1 
d" 1ariciye nazırı Dclho 'un gelece_ .k• 

veze hir kiralayıcı ile karı;ılaştı. Bu, yor u. ete ti , ua Hl evve A>Y un ym sekizinde Biikreşe gelmesi .w; 
kadmrh ve anlatrı: ne şekilde bir a<lam olduğunu tahkik· retlt 

- fü·et. evet! Rnrava Mr n<lam ge· le (iğrendil!inden, fİmdi de Smitin o- lenmektedir:. Delhoıı'un hu ziya~, 
fşte bn ~nrf'tle nraştınna ha~laılı. 1erek. hirkaç odalık J,ir daire kirala· na ~ok henzecli~i ncticeı:ıine urdr. Romanyad:ıki Alman • İtalya t t" 

Tahkikat salınsınn, Rritanya acla:ıınm mak i tedi. Hali. tanı ho§nma git· Her halele, Smitle I,oydün nvni adam tarlarının giiııden güne kuv..-ctl~rıl11~i 
40 şelıiri dahildi. ] 50 de ~alı it dinle· mecli. Kendi ini gi>züm tutmadı. Hem olmacır, kuYetle mulıtemelıli! feri ,.e Romen harici siyasetin• ~~ 
nilmesi lfizımclr. Ancak, lıir<lcnhire naı1ıl kuşkulanmam? Bu lıerif, nınt· Nevi, im mııliimatı edinince, LonJ mi}l\'erimlen başka hir i tikaınete·dJi 
değil de, talıkikatm seyri ınrmnncla,.. laka kilicli olan Mr h:mvo orl:ısı lın· i~min«lt>ki ntlnrnm kıırısmın, lıanvo. o· ru giitiirmek teşebhiiJerinin r• e-
muhtelif ;;afl1alarda ... muhtelif mer· lıınmasmt istiyor ''e lm lnısusa en çok <laqmdaki tcknrde holfolınu~ olarak hir saflıaya ginnesiyle -bir derce 
halelerde! ehemmiyet ,·erir giiriiniiyorcln. Banyo lmlunduğn eve yollanılr. ye kadar- aliikadardır. 

Artur Fovlf'r Neyl; plfınh hir •u· 011aC11m isteme ine kiıniöe bir ~ey de- (Arkası t>ar) Milli Köylii Partisi JI e __ ....,. _______________________ .,...... ____________ , _____ _..,.__ Almanya İle lıalya 

Kapıcı, seğirtti ve koltuğuna girerek, Biikre:. 27 (Hususi} - Milli "5~ Gittaıuıı Meranda bir erkekle 
birlikte dola§tığmı bir av arl;a. 
daJı>ıil.an öğreııen Ilans Georg, 
kıskarıflığa kapılarak, otelin ba
rında, Teo /mı J,lalzcn adındaki 
bu arkadı.ı§ı>mı yanında dü.şünce
lere dalıyor. Ve şu kararı bc>ıim
siyor: "En iyisi 

trene biner ve vaziyetin ne merkez
de olduğunu gidip bizzat tetkik ede • 
rim !,, neticesinde karar kıldı. 

Malzenle konuşmayı kısa keser<.'k, 
odasına çıkıp, seyrisefer tarifeleri ya
zılı rehberi açtı. Merana gidecek ilk 
tren, ertesi sabah kalkacaktı. Tn!ife 
cildini masanın üstUne fırlattı. Delice
sine bir neşeye tutuluyordu. İnsanı, 

kolayca pek nahoş dü;;Uncesizliklere 
sUrtikliyen tehlikeli bir ruhi haletin 
tesirindeydi! 

Buğzla gülümsiyerek, homur ho • 
mur homurdandı: 

- Hay, şeytan alıp götUrsiin Gittn. 
yı! Şimdi benim için her şey müsavi! 
Boyuna iyi yürekli, budala delikanlı 
rolünU oynamaktan bıktım! Herkes 1-
<:in mUsavi hak! Onunia ödeşeee.ğim. 
Gitta, yabancı erkeklerle supe mi e
diyor, ..... ben de güzel bir kadın Javet 
edeceğim! 

Akşam elbisesi giyindi, kürklü pal
tosunu sırtına geçirerek otelden çık-
tr ...• 

Hans Georg, "Timsah,. tsmi.1de 
"çok adı çıkmış,, bir yer olan bir bar 
bulunduğunu evvelce şöyle bir işit

mişti. Bu yer, eski eehrin dolambaçlı 
yan sokaklarından birindeydi. Orada 
ı::ekt, sel gibi akar ve güzeller, sinirleri 
kırbaçlıyan bir müzit;ıin akiElerine a
yak uydu.rarak ortalık ağarıncaya ka
dar dnns ederler. şakalaşırlardı. ''Tim
sah,, denilen bu bar, ucuz bir eğlence 

Edebt Roman : 54 

S~VGi; 
Uyanınca .• 

Yazan: Maks El 
yeri değildi. Yüksek fiyatlar, oraya 
gidenleri, pespaye, şüpheli kimselerle 
karşılaşmaktan korurdu. Bu yer, ti
yatroda temsil bittikten sonra mon
den alemin ve sansasyon iştahlısı ya
bancıların randevu salonu olurdu! 

Hans Georg. önce sirkteki bir tem
silde hazır bulundu, numaraları sey • 
rettikten sonra supe etti ve gece saat 
11 e doğru da, snpe ettiği kibar sını
fa mahsus lokantanın önünde 7.encir
lcme dizilmiş duran otomobillerden bi. 
risinc el salladı ve şoföre, şu adresi 
verdi: 

- "Timsah" a! 
Şoför, otomobilinin lra.pısmı açtı: 

- Buyurunu7,, Efendim! 
Hans Georg, binmek üzereyken. bir

denbire ava~ kayarak yere dil~tU. Şo
för. tela!)la koştu, yere dilı;eııin aya!?a 
kalRmasma yardım etti. Endişeyle 
sordu: 

- Bir yeriniz acıdı mı? 
Hans Georg. c:ehresinin hntlan iş

mizazla gerilerek. ağız kıstı: 
- Hnyır. bir şey yok! 
- Gene "Timsah"a mı gideceksi -

• ? 
nız. 

Hans Georg, canı sıkılmış bir hal
de, şu r-e\'ahı verdi: 

- Hayır; beni Parkotele götürü -
•• 1 nuz. 
Sağ ayağı, yere basbkça acıyordu. 

Burkulmuştu, daha şimdiden §i!?mişti. 
Otelin önünde taksiden güçlükle indi. 

onu otelin holüne soktu. Bir yandan Hi parti:.inin yeni reisi Manin, ecJ1 ~ 
doktor çağrıldı, bir yandan da Hans hi gazetecilere beyanatta buluna' 
Georg odasma çıkarıldı. tlcmi~tir ki: 

Doktor, itina ile muayeneden son- . • (!' 
ra: "Almanya Ye İtalya ile <le ır~~·ııı 

çinmek isteriz, fak at tecs<oüf cttı~t' 
- Kmk yok, dedi. Ancak aşıkkemi- bir cihet varsa o da bu iki nıewl~rıtf 

ğiniz yerinden oynamış. Devamlı su- tin tadilt'i olmalarıdır. Bazı JXle' ·ııi 
rette masaJ· yaptırmak ve yatakta ·y..-.esı 

'°U Ilı mualıeclelerinin değiştirı ... • 
kalmak lazım! Size bir hasta bakıcı 

i. temeleridir." 
göndereyim mi?. lrf 

- Hayır, teşekkür ederim, doktor! Titii1".~1m 'AfoyTtine Rl!yannaml' (t" 

Masajı kendim de yapabilirim! Biikreş. 27 (Hu usi) -Roırıeıı'('İ" 
Hans Gcorg. başına gelen bu ka- nh·er itelileri eski harich·e nAzırı r•• 

zadan dolayı adamakıllı kızgındı. Gil- tülesku aleyhine hir hey~nnarxıe."si• 
zel kadınlar arasında. sckt içerek ve retmişlerdir. Tin hr.yannamecle. (lırıol• • 1 ,. 
dans musikisi dinliyerek, kendisini lıir ,levlet olan Sovyctlere satı ırı , 
"sersemletebileeek,. yerde, şimdi o-,; makla itham olunmaktadır. ~ 
da~ında pinekliyccekti! Hele bir scya- •• -::=::::::::=~::::il:::::::::::::::: •. ~~ 
hate çıkış. şimdiki halde elbette büs-
bütün imkfuısızdı. Bedeni ağrıların 
yamsıra ruhi acılar da çekmekteydi. 

Fazla meşgul dımağı, yoruldukça ateş
li tahayyüllere yol açarak, gözlerinin 
önünde en ürkUtücü hayaletlerin kı -
mıldanmasiyle irkiliyordu. İşte, Gitr 
tayı kaJ1:ısmda o "gayet göw çarpan 
ortayaşlı zatle,. tatlt tatlı "Tet - a -
Tet,. vaziyette görUyordu! 

Hans Gcorg, birdenbire d~lerini gı
cırdattı: 

- Mel'unu geberteceğim! Hem o -
nu, hem de bu yaptığına rağmen o ka
dar saf, o kadar masufn bakmasını bi
len vefasız dişiyi! Şimdi ben yerimden 
zorlukta kımıldıyarak, hiddet ve inti
kam arzusiyle içimi gemirirken, mah
volurken, onlar belki ~ çifte kumru
lar gibi başbaşa vermiş, oturuyorlar
dır! Eğer trajedi olmıyacak olursa., ... 
tam mana.siyle komedi! 

(Arkası var) 

p 01, Doktoru 

g l\'ecati Pakşi cJ•" 
il Hastalannı hcrg\!n sabah ıo "et 

1
:1 ak~aQI l 9 za kadar Karaköy 1'{1 flOI 
meydanı Tersane caddesi başınd• 
112 de kabul eder. def'i 

Salı ve cuma gUnlcrl ıaat 14 

18 7C kı\~ar para!'rzdır. -fili"' 
Wllllllli il llC:S:::W 

~~~~~------~ 
Doktor 

Hafız CeT11 al 
LOKMAN ll:r.:KtM 

Dahiliye Mütehlll-'" ,a0tl 
Pazardan ~ka gtlnlerde ogıede0 fJI"_, 

aat (2.6 tan e ya) kadar tatantl\ll=~jfl 
yolund11 (104) aumaralı bususl J<f' ,; ~ 
baatalannı kabul eder. Balı, eun:ııatt .,.,.,._,. 
tert eabııh "9.!\-12" aaııtıer1 haklk1 1~ıtıı" 
mahııuatur. Muayenehane •e e9 

12398. Kıolık telefon; 2104~ 
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Anne 
aıılgarr d 
Onı 1 an çe,iren: 

~~~ be§ tane idi.. Hepsi küçilk } 
Itri b tiler... Babasız kalan bu öksüz
'dl~are anne bağnna taş basarak 
ı... ı, büyüttü Çüril' • k b' . ~ sa ... ır evın yı-

deuk Saklan altında levend.leşen bu 
hta a.'llılara, iki odalı bu viran evde 

.\ cak Yer bile yoktu .. 
'at ~enin yüreği burkuluyordu .. Fa
~~;:: u Çocuklardan bazılarınt' gurbe
~-""nde · ~ Ça rıp para kazandırmaktan bnş-
'iıı.. ~~ de yoktu ... Hangisini gön<ler
Cak Ilı §arnıan sofraya oturup da sı
kırtp ısır <;-ereğini evladlarınm önüne 
birer ~l'pelcrkcn, }i.izlerine ayn, ayn 
'll~ :re bakıyor; bir kabus gibi evin 

"'ası Çrıks-n fukaralığın karanlıkları 
o llda bir " .. ·b· ıı" er nur parçası gorur gı ı 

.rordu 
()· ... 

Mahmut Nec~ttin Delionnan 

Anne utandı.. Gözlerini oğuştura
rak: 

- İçim fena oluyor yolcu .. ~ildik-
lerin ne ise hemen söyle? .. dedı. 

- En büyük oğlun sırtmdaki :,alta· 
sı ile ormandan ormana dolaşıyor. !.' 
bulduğu yerde çalışIYor, . bul~adıgı 
günler açlık çekiyor .. fkincısi, ~ır ~o:
ba.cının yanmda çobandır. üçuncusil, 
nehir boylarında balık avlayarak kar
nım dovurabiliyor. Dördüncüsü, gü
neş ner~de batarsa oracıkta geceliyor. 
Ağaç koğuklarında yabani a~ıları kış
kırtarak ekmeğini kaza.nmaga çalışı
yor. Oğullarmm hensi iyidirler ~e~ .. 
Hasta deC:.ildirler. Hasretle senın ° · 
nünde i&tterek ellerini öpilyorlar ... 

A1ncnin bevni c:atlayacak gibi ol
muştu. Büyi.ik bir tehalükle: 

- Yankwn .. En kUc;ilk oğltL"Yl ne ol-

du? .. 

~~;11anııırındnn dördii bir sabah hazır 
~ e~:· Gurbete gidiyorlardı .. Anne
ltt- b' ın dış kapısına kadar çıktı. Bi
'ııı~ ırer elini öpen ya\TUların arka-~~ baktı ... Ne acı şeydi bu.. - Sorma teyzeciğim .. Onu sorma. 
~atik ının yanında yalnız küçük oğlu O, hepsinden kötüdür! ... 
.\~~kalmıştı. - ?\e! ... Hasta mı yoksa? .. 
~ b~' seneler geçiyordu. Gideliden- - Evet. tedavisi mUmkün olmayan 
to, bt ır tnektup bile gelmem~şti .. Yan- bir hasta.lığa tutuldu .. O. hırsız, oldu. 

~d t par~a boylanıp filizlenince, köy teyze.. • 
~~ ış aradı. Fakat, herkesin işçisi, HUnkUr bUnkUr ağla.maya başla • 
l'tııt1 \'~rdı ... Böyle boş durmak da a- '.'\"an zavaıiı anne elleriyle yilzilnil ka

i t l3ırgün, o da, bUyük karde.5leri padı, hıçkırıktan boğulacak gibi olu
~ l' ~:bayı omuzlayınca kırlara doğ- yordu. Titriyen bir elini . ~oynuna 
.ıtı.a0 landı. Annesinin bundan haberi soktu, yamalı bir eski mendılın ucun
~~tştı.. dan gümüş bir para çıkardı. Yolcuya 

~. b hUtün yalnız kalan zavallı an- uzatarak .. 
t ~ !Ça~ kuşlardan haber bekliyordu. ••- Bunu al .. Yankoya götilr ver. 
' ' bır baykuş gibi tek başına, sı- Çok çabuk ver ve ona söyle, ki, şimden 

>feor-, çıldrracak gibi oluyordu.. sonra, annesinin adını anmasın onu 
\~~ankodan, ne de diğerlerinden doğuranın kim olduğunu söyle~e:'in.. 

' r alabilmenin imk!nı yoktu.. Benim gibi bir hınnzı iyi kalpli bır a.. 
~l' ler gündüz, gündüzler gece olup na emzirdi demesin .. 

1
°r. Aylar, !eneler biribiriardma Hıçkırıklar zavallı anneyi boğmuş-

\ 11.l>orau. Başından bin bir tUrlil fe-\t~qti tu.. Kalbi çarpa, çarpa hopladı dur· 
"lıl rnal!er dolaşıyordu .. Aman ya- du ... VUcudu hafif titremelerle çırpı· 
~Annelik, ne fena şeydl !.. nırken audaklarmdan eu son mınltı-

beş yıl geçml§ti. Hiç olmazsa 
~ Odan bir mektup almış olsaydı lar duyuluyordu .. 
·' lasmm içinden ağır bir yük kal- - Hırsız ba ... Demek, Yanko hır· 
\~~ı. ÇtinkU, Yanko en gençleri ve sız ha. ... 
~I~ idi... ------------

:\~k evin avlusu içindeki yabant ~ m~-
·ı~~anı ?.°~ ~:?ksel~işti. Saçaklar J, il -- * Su Un dokulmuş, evın da.mı çök _ _::'! ___ .. ~~~-~~-•· ~--

~·Gece yarılan yıkık tavan ara- ~ 
~ka baykuşlar acı, acı öttükçe, i- 1 
'k~ 1 korku, gözlerinin önUne bir • 
ı. ~b hayaletler getiriyordu .. 
'hıı alı olup tanyeri ağarmağa baş
~ o:; Yatağından dışarı fırlayan an
"Jl.J ~.edeki yabani otlara bakıyor 
" ç~rek· ' ' . 
~lı~nlar burada olsalardı. Bu ~ 
~ a olmazdı. Ondan da vazgec;
'\'!tıı r lhhat haberlerini bari alabilsem 
~'l' erahlayacak ... diye gözlerini ~ 
l ~it ordu.. • 
~ J_ak~am ataca karanlıkta Ustu 

'Q'-) ' ~ litıcı • u, hırpani bir yolcu kapmm 
~ ~ e durdu. Korkak gözlerle etrafa 
~i .. e~irdikten sonra avludan içeri 
~)a u anamın ~ok uzun bir yoldan 
:l'I bu teldiği belli idi.. Annenin ~öz
~ll bl'olcunun gözbebeklerine derin, 
~i akıyordu. Bu gözlerin i"inde 

evı· d " t () ll>- a !arını arayordu. 
M~İJ\1a.ın kendi yivcceği ne varsa, 
~ \, Ço u volcunun ön tine koydu. 

tıı~ k yorgur.sunuz. Buyıınınuz 
"ll "a ' !\~ Cd rırn, yoğum bundan ibaret; 
cı... ecek ba~ka bir şeyim olsaydı, 
" Verird' ,'- ~ ım.,, dedi ... 

B tu
_..,u• düşünüyor ve 

. tavşan o • ... :r A 
. . . . d b' türlü çıkamıyor. • 
ı§ın ıçın en ır 

radığı §U: 

Ön
.. .. d dört sayı var: 3, 4, 5, 
umuz e . B 

6 B
. d 16 h neli bır kutu. u sa-

. ır e il idi~. k 
1 L• 16 ··ze lazım ge gı a-

yı an ou go ' 1 · 
d k d k nasıl yer eştırme-
ar te rar e ere • . · 'k 

1
. . k" ki 1 göstenlen ısti ame-
ıyız ı, o ara k.. h 

d
'ldi"'' zaman ye un ep te ceme ı gı 

18 çıksın? 
( B yın bulamazsanız na-

unu ara • .. ~· 

1 1 
.. yarın gosterecegız 

sı yapı acagmı 

öğrenirsiniz)· I 
Hasır ,apkanını Y yen 

ada.111 

O
.. . hasır -pkaaını yiyen a-
un sıze r- ~ 

'Gece yarısı ö!· 
dürülen 2 şoför 
Cinayet 7iıe - lzmiı 

yolunda lşlenai 
lzmir (Hususi) -Evvelki gece 

Tire 1andarma tqkili büyük bir ci· 
nayet hadisesiyle sabaha kadar mq 
gul oldu. Gece saat dokuz sularında 
Tire jandarma kumandanlığına ya -
pılan bir ihbarda Tire civannda bir 
cinayetin k~tü ı~ntlar altında itlen· 
diği haber verilmittir. 

Hadisenin mahiyeti 'ıudur: 
Pazar günü akp.mı saat 20.30 da 

J;mıire gitmek üzere Tireden tütün 
yükleyen bir kamyon Tireden hare
ket etmi§ ve lzmire doğru gelme -
ğe haşlamıştır. Yağmurlu bir hava -
da simsiyah gecenin içinde yoluna 
devam eden on iki sayılı kamyonda 
bir şoför, bir de toför muavini var -
dır 

Kamyon Tirenin bet kilometre 
mesafesindeki Ta~ çeımesi mevkiine 
geldiği zaman ailahJ.. bazı adamların 
taarruzuna uğramış, kamyon yolun 
dan alakonulmuştur. 

ilk alman haberlere göre on iki 
numaralı kamyonun şoförü Emin 
ve şoför muavini Ali tabanca kur -
şunbrı ile öldürülmüştür. 

Jandarma kumandanı vaka ma -
halline geldiği zaman oıtada iki ce -
set bulunuyor, kamyondaki tütün -
ler yerliyerinde duruyordu. Şoförün 
ve muavininin cebinde para ve ~ • 
rak vardı. 

Bunlar alınmamıştı. Sabahm sa .. 
at beşine kadar, Tire adliyesinin de 
iştirak ettiği tahkikatta elde edilen 
netice şudur: 

Bu hadise, müsellah tecavüzün 
mahi~tine rağmen bir ıekavet de -
ğildir ... Maktullerin şahıslarına kar
§1 bir kast neticesi iılendiğİ kanaati· 
ni doğunnuştur. 

Bir taraftan jandarma müfreze • 
leri suçluların takibine yıldımn sü • 
ratiyle giderken öte taraftan da ha • 
dise yerinde tahkikata devam edili· 
yordu. Hadiseyi, tcca.-üze uğrayan 
kamyondan sonra gelen diğer bir tü 
tün yüklü kamyon toförü gönnüı. 
derhal mahalline haber vennittir. 

Ortada ıüphe uyandıran bazı 
noktalar vardır. Bu kamyondan ev
vel Tireden hareket eden 93 7 mo • 
deli ford kamyonu §Oförünün ifade 
sine müracaat etmek icabetmiştir. 

Filhakika bu kamyonun toförü 
lzmirde bulundurularak, diğer toför 
l~rle birlikte ifadesi almmıtbr. 

F ord kamyonunun şoförü, lzmire 
hareket ettiği sırada. kurş':1ni renk
te bir kamyonun aüratle Tıre yolun 
da ·y ledigı""ni kendisi vaziyet icabı 

ı er , d .... .. di"' 
elektriklerini söndür ügunu, ger 

kamyonun söndünnedi~ ~il~r ri 
mittir. Fakat, ite yaraya ır e 

1 

elde edilememiıtir. 
Dün ak§8111a kadar Tirede tah~i· 

k t takibata devam edilmiştır. 
a a ve l h"di . 
Su~lulann bir kamyon 8 a se yen· 
ne ·geldikleri ve bilahare kaçtıkları 
sanılıyor. . · 

B tlerde Jzmirden trenle hare 
uaaa d .. h 

ket eden bir §8hıstan a §UP e e-

dilmektedir. 

oot<TOR 
Nacaeıtln Atasagun 

H il 
·•bahlan ı.tkiz buçuğö 

er g n -
l 17 dtn 20 ve kadar ı.aıt 

akşam arı 

l
. apartrrıanları ıkiııcı daırt 
ı tayyare 

17 da hastalannı kabul eder. 
numara 

C gu. nlerı l 4 den 20 ye ka 
umartesı 

~ı.l~r: UZaktan ~eliyorum teyze ... 
\ lıa an, gurbet divarlarmdan 
·nı tberıerim var .. diyen yolcu, ek
ll1t Uz, bibere batırıyor, ahlat tur

d h
·k" ·•ini anltacagnnızı va-

amın ı ay~ . . t • 

1 detmiştik. Uinleyın ış e · . 

A }yada Melburn şehnn -
vustura k 1• 

daı hastalarını parasız, Kurur •. Ha 

ber okuyucularını dakupon muka 

b .linde muayene eder. Telef: 23~5: ~lle ~a.~ıklayordu .. 
t,· "totın kalbi duracak gibi olmuş. 
~'~ kCUnun dudaktan arasından çı
e: eliıneleri sabırsızlıkla bekliyor 

'be t ~ lıa lllek sen benim oğullarımı gör-
~ ... Onların gözlerini senin bu 

,, ~ gördü ha .. diyordu .. 
l hır 11 onlarla birlikte seneler se

' 't' arada bulundum. 
~' tt!nkoyu da gördUn mil? .. 
"~~ t>sinden önce, onu soruyorsun. 

.... en sevgili evli.dm mıdır yok-

d k
. d . tasyonu her ese, ma u 

e ı r:ı yo ıs . . bazı l 
ı klarnak ıçın. sua -

mat arını yo .. .. l 

ı ertesi gunu cevap an 
er soruyor ve 

. u• 
nı verıyo~ :r: d bir adam arka • 

Samuel ısının e. . 
'deli ecbyor · d&§lan ile ı a . .. 

B b 
sorulan suallerın yuz-

- en u · · 1 d' 
d b 

'ne cevap verırım. ı 
e doksan eşı k ·· ·· u şap ıımı gozu-

yor. Verınezsern f .. hazırım ı 
.. .. .. ··n:le yemege . 

:ıu~un onu Radyonun sordu-
İ•e koyuluyor. · 

.. :r • he sine cevap venyor. 
gu suallen~ .!' .. bakıyorlar ki, ver 
Fakat ertesı gunu 

di~· ların ancak yüzde altmı· 
gı cevap 

şı dof;rul b . 1 Lak' .. 
Samuel bahsi kay ettı. ın so 

.. d d uyor ve hasır şapkasır.. zun e ur .... d . 
arkaclnşlarınm gözü olnlun e yıyor. 

F k t ı ' Gidiyor o ;antaya otu 
a a nası . ld'k . . 

H Y
ernek ge ı çe ıçıne 

ruvor. er d'd'kl' 
şapkasının hasırm.ı . ı.b .. ı~or ve 
yemek arasında yayıl~ ıtdırı~?1r. . , 

Afiyet olsun diye ım, egı mı r 
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Bir oyun değil müi 01 

hiş bir ustalık 
Artistlerin yüzlerine bıçak atan 

Hintli neler anlatıyor? 

Sarı§ın Giizcl Karol IA>mbard yeni çevirdiği bir filmde ... 

Sinemalarda gördüğünüz tehlikeli ı maları hakkında konuşunanız ~öyle 
sahnelerden bir çoğunun oyun oldu· der: 
ğunu tahmin edebilirsiniz. Fakat bir "Bir kere, bir artisti mevzu icabı 
çoklarından da hakiki tehlikeler çı· olarak bıçakla tehdit etmek ve onu 
kabildiğini kestirebiliyor mu:;unuz? olduğu yerde alıkoymak laznngeli) or 

l\Ieselii, artist Ronald Kolmana, du. Bu İ§ için hiç kimseyi bulamadı
"Zenda mahpusu" isimli filmde atı· Jar. Ben yapabileceğimi söyledim; bu 
lan bir bıçak, az daha, biçarenin yü· i~ için iki dolar aldım. Fakat eonra• 
züne saplanıyordu. Eğer hafif çc bir dan Vallas Beri isimli arti t heni t~~
hareket etmi§ olsaydı, bıçak, bir ya- d etti. Bu malıaretimden «;ok istifa· 
nağından girip öbür yanağından çıka· de edebileceğimi söyledi. Bu suretle 
rak onu dm·ara saplıyacaktı. her bıç,ak atma orunum için 20 f nı:;i· 

Holivutta Stiv Klemento isimli bir liz Jirası kadar almaga iıa§lııdım. Di
delikanh vardır ki, gayet usta bir ni· ger stüdyolara da gird1m. Çiinkü lıe· 
~ancıdır. Filmlerde bıçak, balta, tep· nim, (enni surette bıçak attığım anla· 
ti, tabak vesaireyi birisinin üze· şılmı~tı. 
rine do@"a atım•A JAznngeldlğ.I zaman ~inenuilaraa kullandlgnn bıçaklar-
onu kiralarlar. dan çoğunu kendi elimle yaparım. Ba 

Atılacak §ey, hangi artistin üzeri· zan pek ıinirli artiıtlere rastladıgun 
ne atılıyorsa, ona göre bir fiyat hiçi· oluyor. Rollerinin icabı olarak bıçak 
lir. Yüksek ücretli veya sinirli artist• hedefinde bulunmak istemeyecek ka· 
)erin üzerine doğru atacağı ~e) ler için dar ıinirli artietler görüyorum. O za• 
Klement, 50 lngiliz lirası, yani bizim man, bu it için yetiıtirdiğim ha~ka kız 
paramızla takribe:ı 400 lira kadar a- Iara o artist gibi makyaj yaparak lm 
lır. rolü veriyor ve onlar. doğnı bıçak a· 

Bıçak atmak işini, uydunna tertip 
etmtk sinemacılar için güç oluyor. 
Onun için, o sahneyi hakiki olarak 
tekrar etmek lazıml?elmektedir. Bu· 
mın için de, işte Sti~ Klenıento isimli 
usta el sahihi çai!ınlmnktadır. 

Bu adam bir Hintlidir. Daha ço
cukluk zamanında bıtak atmağı iiğ· 
renmi~ti. Sonradan oyun•• o kadar i
lerletti ki, hıçak ile (tahii 1iitife ola· 
rak) istediği §eyi yapabiliyordu. 

K r ·1clisiyle film lıayatmd:ıki çııl ·~ 

n ıı rol<le JaT~ Fcydcr'in görU?aüğfi 
"3cyahııt cdcıı1cr,, isminde bu filmin 
Fransız si11e111asmda bu sene biiyük 
muvaf f akiyet temin edeceği s(jyleni. 

yor .. 

tıyonım .• 
Filmlerden birinde Cin Artum hir 

Hintli kovalar. Nihayet yakala ·n· 
mayacagını Jıissedincc, üzerine doğru 
bıçak atar. Attığı hıçnk kızm tam ö
nünde durarak ııaplanır ,.e kız oldu• 
ğu yerde kalır. 

Do filmde rejisör, Sisil B. Do· 
mil, gayet sinirli bir arti t olan Cin 
Artunın üzerine bıçak atılmaııını iı· 
temediği için, bir haıka kız getirile
rek, yalnız o sahne için Cin Arıurun 
yerine oynamıştır. 

Bundan baıka, rejisör, hakiki ha• 
yatı andıran bir salıne teshil etrne1' 

istemi~ti .•• 
Ronald Kolman -ki o kadar ce!!• 

ımr bir adam JıiS!i vermektedir-- "İ· 
ki bayrak altında" filminde insandan 
hir nişangah olacağını kendisine söy• 
ledikleri zaman biraz ürkmü~tü. Bir 
def asında da, gerıe hu ı;inirli lınli yii· 
zünden, az daha bıçaklanıyordu. 

Fakat bugün, Ronnld Kolman. Ge
ri Kuper ve Vamer Olnnd isimli di
i!er artistler artık hıçnk hedeflerinde 
hnlunmaga alıfmıştır. 

Siz, hıc;ak at:ıca~ım artisti ustalı~ı
ma inandırın. Ötevanmı hana hırnkı· 
nız. f ~, kendiliğimİen yürüyecektir. 

Ilrı;nğın ağzr, lıedefinizcle hulunnn 
imnnm \'Ücuduna clokunacak kadar 
yakın ,·e sapı ise , ·iicuda clnynnmazsa, 
ona "hıçak atma" <lenilmez Pek ace
mice hir iş olur." 

loris ŞtiYalye, filmlerinden hirin· 
d~. hir bıcak ustaınnm kn~ma :ic:ık o
hır. Bu fiİmi hatırlayacakc:ınız. Ilım· 
cl:ın bir iki Aen~ kadar CY\'el g(.isteril· 
eli. Ilu filmde miitemaıliytn lııçak a· 
tılmacı lil:r:ımgelivor. 1\loriıı Şövalye· 
nin de hn i~e k:ıtı~ma ı tahii bulunu· 
yordu. F'akat Şö,·alyenin @iniri tuttu. 

(Lütfen sayifayı ~:viriniz:). 
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B" üz k müzesine 
olan ihtiyacımız 

Genç ressamlar taralın
dan ayda bir neşredilen Ar 
mecmuasında musiki bahis
lerini idare eden "Mahmut 
Ragıp Kösemihal" in bir 
müzik müzesine olan ilıtiya
cımızı tebellür ettirn ıu ma
hal esini okuduk: 

göçünce birkaç bin parça daha on
ların hafızalarında ölecektir! .• Bu 
İ§İn beş yıllık bir geciktirmeye bi
le tahammülü kalma.mış' .. ır. Müzik, 
camit bir varlık değil, akan bir a
lemdir: Zerreleri olan parçab.r ens 
tantane olarak zaptedilmez ve der
lenmezıe, mesela on yıl sonra mu 
rafla da iyi bir müzeye aahip ola. 

Dolma.bahçe sarayında açılan mıyacağız. Yıl aayılannı küçült
Türk reıim müzesi biz müzisyenle- mek gibi kasdi bir mübali.gacıhp 
ri yalnız sevindirmekle kalmadı, :sapmış değilim; ölçülü rakamlar 
ayni zamanda eski bir kendi dile· verivorum. 
ğimizi tazeletti: Bir müzik müzesi- Memleketimizde küçük bir iki 
ne olan ihtiyacımız meselesinden -.. jjzik l:olleksiyonu vapıldı: Çinili 
s5z açmak istiyorum: Müzik ki "e· Köskte on kadar tariht sazdan mü
siyri" ve "seyyal" bir varlıktır, ve rekkep bir kollekaiyon çoktandır 
tüttüğü mihrak mabe•,, ıalon gibi var. Anltara Etnoğrafya müzemiz. 
yerlerde bulunur, böyle bir varlı- 'P. Rnsya Türklerinin çalgılanna 
ğın müz~si nasıl olabilir? gibi bir ait bir seri görüyoruz. latanbul 
düsürce ıreslekten olmıyanların Konservatuvan eski klasik venKo
aklrndan geçeb:Iir. Fakat, çalgı, ~ ---0n·l'b•v,.rında ve Konva mü
nota gibi iki vasıtanın usta ellerle zesinde küçük birer saz kolleksiyo
çatı,ma:andnn !essizlii!in her an nu bulunuyor. lstanbul Konserva· 
-: .. 1--,.-erc ir1

•• ;"' Pdcbildii?i, geçmiş fuvarı eski klasik ve dini e
nsırları ı 1 ile böylece p,ünümüzde !!erleri kurtarmağa calı~ıyor. Folk· 
!>"'-l~mdi:-· iHiği dii••»;nülürsc "mü- lor derlemelerine de cumhuriyet 
zik müzeleri" nin çalgı, nota, halk devrimizde yol açıldı. Faka~ toplu 
kollek' ·. _nu ve ar~ivleri ile kurul- bir devlet müzik müzesi açılmak i
ı- ::. . __ le! • :i sebep k:>lay.::a. anlaşıl::. "ine hala girisilmedi. -Bundan 
Anadolunun halk türküleri ecnebi dört yıl önce ı:ıhsen küçük bir tet
:>c:J mel:ılarmm bıı3lusı altın~:. ö • l{ikte bnlunmu~tum, hatta Prof. A
ce bozuluyor, sonra büsbütün eri- 1i Haydann da isin değerini dü
vor· Tehve mtisikisi kalkınca bu ·iindü~Hnü görünce mü~tereken 
tarihi sanatın eser ve vasıtaları da '111zik t' ~rretmen olmluna iki müze 
İsler istemez son sahipleriyle bir- -!olabı bile temin ettirmiştik; fakat 
likte göçüyor; klasik Türk musikisi araya giren bazı hadisel~r isi yan
yerini ister istemez kazino ve piya- da bıraktırmıştı. Orsranızatör ola
sa ahenklerine bırakarak çekildi. ,.ak Ankara müzik iAleri batında 
Bütün bunların böyle olması ve mo l)ulunan üsta\ Prof. P. Hindemith'e 
dem musiki organizasyonunda i - '"-azı kenrli meslek dü!Üncelerimi 
lerJemeğe baılanma11 pek tabii idi, havi verdi;;im bir yaZlda bu ite de 
her ıey tabii yolunda ilerliyor. "Hhaıtsa dikkati çekmi,, pek tf\bit 

lıte, müzik müze, arıiv ve kol • olarak taraftarlık görmüstüm. itin 
lekıiyonları kurulması keyfiyeti de bu ıefe1' de gevıek tutulmamasını 
hu "modem organizasyon" çaltı- tekrar dil~riz. 
malan programına ait bir madde • .:=:::..:~!-:=3=-;---=ğ=---=1=-ı--;;;k;----
dir. Devletin opera ve konservatu- a 
var kurmak i~i bitmeden antikacı
lıkla uğraımak demek olan musiki 
müzecili~ine emek ayırmak mev
simsiz olmnz mı? gibi bir soru ak
la gelebilir, ve asıl dü§ündürücü 
madde de İ-;te bu sorunun cevabın· 
aa mündemiçtir. 

- Müzik müzesi ı.çmak mese1e
mnde kPybedilen her yıl teljfi!İ İm 
kinsız değeri elden kaç:rtıyor: 
Meseli, ar..' .. rcco'cji a:-a~tırmaları 
sahasında hizde heniiz h~rekete ge
çildiği halde tcpnıklar altından çı· 
kan Selçuk iskeletlerinin laboratu
varlara taı;mıo tetkikine imkan bu
lunuyor. Halh11ki miizikte buna im
kin var mı? Basit bir yapı olan 
Türl< sazı kı llamlJnuz bir hale gel
(Jj mi toprağa gömülmez, ocakta ya 
nıp yok olur... Tarihi ses sanatı
mızın üç be~ ihtiyar meraklısı da 

Halbuki rej isör, l\foris Şö' niyenin de 
atılan bıç:ıklann U) andırdığı lıeye
cnnlı telıJike ahne incle bulunması 
çok i teni) ordu. 

Hu filmde de bıçakları atan, Hint· 
Ji mta Klcmcnto idi. 

Sö\'ah-e bir mihlclct iirktil. Fakat , . 
film arkncla~ı olan genç kızın "e bil
Jıassn reji~örün Klernentoya karşı iti
matlarını göriince, o da araya girmek
te 1 is görmecli. 

Ruowr. doktorumuz l'IL7.artesı '-'1lnlert 
eaaı oo beJ buçuktan yirmiye ke { u g .. 
:z:eteınJz ldarebaneıılr.de. CumartuJ ınlnlert 
cıe auat H ten 19 a kodar l.lllPll ra)'/':re 
•pat tımanlan ikinci daire Uc: numıuat1a 
dnlnıa okuyucularımıgı yedt lrnpoo muka· 
olllnde kabul eder. 

Ayni fe)r11de diş doktorıanı:ııa dı ok~ 
rucularırnızm emirlerine hazır bulıınmaıt. 

tadır. Diş doktorumuz FabretUn Dl4meıı 

Parmakkapı tstlklAI cadde81nde 127 num"' 
rada pazartesi ~nlerl 1aat lt lle 20 ar• 
eında bulunduğu gttıt doktor Necau Pak· 
ti de Karalı:öy Mahmudiye C&ddeat 1-1 
nwnarade l&lı n cuma ctınıeı1 aynt eaat. 
lerde okuyuculanmızm dlt'lertııe ba.kacaiıf. 

ıar ve utall tedavflertnı yapacaklardır. 

Ayni samanda Beşfkt.q tram"8J ca6 
desi Erip apartımaomda 8tlnnetçl EmfD 
li1dan mub~ okuyucuıarmımn eocu• 
larm.ı .Onnet edecekUr. 

Aynca Aksaray Pertey l:czaııNI ,.. 
ıımda 8:52 numarada llflnnetı;I t'e sıbbat 
memuru Nuri Eşstz KURUN dolrte>runuD 
Yenteeğt enjekalvo:?lan tıebertnl yedi ıtu

pon mukabilinde ve abmıelerlmtze en ebt 

verı teraftll! cacuklarmm atın.net :ımeı~ 

veıertnl yapacaktır. 

tatmıertnl vazdtr.rtnm dnktor. dl"'"f ft ~ 
aetc:ııere mnra .nat ederken KtTRUN"t111 
lılzmet kuponundan yedi taoe cbtOrmell 
'Aztmdır. 

--KURUN-~ 
Hlzmeı kuponu 

Bu lruponu ııraute ldarestnt x•t:~ııler 

Aldatllan koca 
ne yakar? 

(7 nci sayıfadan. devam) 
frangı da yatırmayı unutmayınız. E
ğer kararınızda snbit iseniz, udalet 
kar§ınıı:da hazırdır. Ksnun ımçluyu 
ciddi bir surette cezalandıracaktır. İ§· 
te maddeleri: 

Cf"za kanununun 336 ncı madde
si - Bir kadını elde edeni ancak, o 
kadmnı kocası ihbar edebilir. 

Ma•J.cle 337 - Bir ba~ka erkeğe 
kendHni te·lim eden kadın ·en az Uç 
ay, en çok iki sene hapse mahkOm e· 
<lilir. Koca, kuısmı almaya razı ol· 
mak ıartile bu malıld'uniyctin icrası· 
nı tevkif ettirehilir. 

Madde 338 - Suçlu kadmm suç 
orta;ı da ayni müddetle Iıapse<lilir. 
Anc:k fazla olarak ·üz franktan iki 
bin franga kadar tazminat ,·erir. 

Kanuna karş. suç işleyenleri ceza· 
lamlrracak Löyle maddeler <ılJuktan 
sonra cinayet İ§lemcye, aldatan kadm 
ile a~ığını öiÜUrnıeye ne tuzum var? 
Kanunun bu maddeleri ~ayet sarih • 
tir, bu yolda intikam almak elbette 
daha hayırlıdır. Şimdiye kadar ha· 
kimlerin adaletine müracaat edilmi· 
yerek, kanunun bu güzel maddelerini 
unutulmuş bir hale sokmakta ne men 
faat vardı? Bunu anlamayorum. Esa· 
sen b<iyle bir insani bir yolda yürü· 
yenlerin güçlük çekmemesi ve inti· 
kamda geç kalmaması da lazımdır. 
Gün~in doğduğu dakikadan hatnca· 
ğr dakikaya kadar i~iniz olup biter. 

Önce süylecliğim Hihi @orgu lıikimi· 
ne vaki olan şikayetiniz üzerine polis 
komiseri lıemen harekete geçer. Bu· 
nu size haber hile vermeye lüzum gür 
mez. Di~i ve erkek iki suçluyu ya· 
katar, onları sıkı bir sorguya çeker, 
raporunu yazar. Kendilerine bu ra· 
ponı okuduktan ı:ıonra altına imzala
rını da attırır. Artık polisin işi hit
mi§tİr. Bundan rıonra sorgu hakimi 
meseleye elini koyacaktır. Hak.im 
en kısa bir zamanda suçlubn davet 
eder. Suc ortakları dilerlerse bir a· 
vukat tu~ak isterler, yahut hemen 
cevap vermeyi kabul ederler. 

Nihayet ceza hakiminin huzuru • 
na ~ıka('aklar. Tabii bu da hemen o 

Gaz nücumla
rından nasıl 
korunacağız 

da demirden çok hafiftir. Demirin 
kesafeti 2,6 magnesyum kesafeti ise 
1 ,74 tür. 

Binaenaleyh sayılan bu fay dalan 
hasebiyle ( elektron) mahf azalarm 
daimi ruchaniyeti vardır. işte bu .. 
nun içindir ki (T ennit - Elektron ) 
bombalan ~tıldığı zaman 3000 dere 
cede bir hararet husule getirir. Bu i• 
tibarladrr ki T ennit bombalan fos -
for bombalarına tercih edilirler. 

Fosfor bombalarının yangınları 
su ile söndürülebilrrsc de (Temıit) 
bombalan su ile sönd\irülemcz. On 
lar ancak Üzerleri kumla örtülerek 
söndürülebilirler. 

Yangın bombalannm yangın yap 
rnalarma mukabil bir de yangın sön 
dürücü bombaların ihdası için çalı· 
trlmaktadır. Bunda muvaffakıyet 
hasıl olursa yangm bombalarının 
zararları sıfıra inecek, yangın bom
balan ile iş görmek imkfuu kalma • 
yacaktrr. 

Yangın bombalannm yapabile • 
cekleri fenalıklara karşı alman ted
birler arasında binaların at.şap ol -
maması beton yaptlmasıdır. Bina -
lar beton yapılmazsa o zaman eh -
şap bin~lann çatıları üzerine arnon .. 
yak, gaz karbon, kükürt, d.i oksit 
husule getiren maddelerle örtülür. 
Bununla da yangına karşı mücade
le vaziyetine geçilmiş olur. Fosfor 
bombalarından mütevellit yangın • 
lan söndürmek igin eudan ba~ka ~ 
kır sulfat da kullanılır. 

Termit bombalan üzerine kum 
dökerek bastnınaktan başka çare 
yoktur .Bununla beraber bu c:!a ga
ranti değildir. 

Çünkü, bazan lluda tesirsiz kalır. 
Yangın bombalarının ağırlığı 200 
gramdan başlar J O kiloya kadar çı
kar. 

Hükümdarların 
ressamı ö!dü 

giin olmaz. Olmaz ama, ~ok ta uza • (Altıncı aayıfadan devam) 
maz. Azami iki ay sonra ceza mahke • lerdir. Lopatin isminde bir Rus mül· 
mesinde akıbetlerine kavuşacaklar • tecisi "Baba ve oğul'' müeJlif i Türke· 
dır. Avukat tntmalanna lüzum yok • nefin o zaman mülteci olarak yafadt· 
tur. Çünkü böyle açık olan bir suç - ğı 50 numaralı Düe sokağmdaki ~vi
ta hikim buna müsaade etmez. ne gibnİ§ ve Türkeneften böyle bir 

Buraya kadar olan muamele lioca· kütüphanenin tesisi için yardım is· 
nm pkiyeti üzerine cereyan etmi~ti. temi5tir. Türkenef, hu teklifi mem
Talihsiz koca, muhakeme a!!rafı, nnniyetle ka111lam11 ,.e o zamana ka· 
mUbaıiriyesi, tnsu, bn11u için çok d • dar kendisinin Zurih Ye Haydelherk
!a beş bin frank sarf etmek met'llUri· te tesis edilen daha iki kütiiplıa
yetinde kalır. Nihayet §ahitler g ti· neye yardrm ettiğini söylemiştir. Bu 
rilerek dinlenir. Kocanın masraflı maksatla, Türkenefin evinin alt kıs· 
rmı çok görmemek lôzmıdır. Vaki mmda o zaman bir müsamere tertip 
mahkeme. suçlu erkeğin azaıni iki bin olunmu§ ,.e toplanan birkaç hin 
frank tazminat vermesi hükmünü ve- frankla, (l;C!:en gün yeniden ihya e
recektir amat bütün masraflarla bir- dilen büyük kütiipbanenin temeli a· 
likte bu para elli hin franga kadar çı· tılmıştır. Aradan seneler gef'tikçe hu 
kar. kütüphane nnutnlmuştur. En niha· 

Çok defa suçlu erkeğin harap olma yet geçen Jıaftıı Bu~eron sokagm<la 
sına sebep olur ki, başkasnım karı· yüz bin cilt kitapla yeniden açılan kü
smı kendi ~ğlence]erine alet eden O• tüpJıane yeni ve e-ki Rusyaya Ye di• 
d-t1'a hayırl·dır. Şimdiye katlar ha· ~er milletlere ait kitarılnrla umumun 
damlar hu müthiş cezadan korkarak icıtifn~esine arzedilmiııtir. 
nkılları başlarına g\ir. O zaman her- Diri diri yanan bir allm 
kes karısından emin olur. Görüyor· l\Ieihtır İngiliz alim Uriyantalist, 
sunuz ki i~ pek giiliinccek bir halıle Kenet Snnnders ~ok orijinal bir ~ekil
değilclir. Sonra, suçlu kadm, kendi- <le iilınü~tür. İlim alemince çok iyi ta· 
ni rnüdaf aa edeme,dnce hapis cezası· 

J nınan bu bilgin, Hindistanda yaşayan 
na da m hkum olacaktır . 

., insanlarm adet, ''e hayatlarına dair 
On üç ya•mdaki çocugunnnun ru-

l' ı birçok eserler yazmı§lr. Hindistanda hunu soldunnak, onu sevgi İ8inin evi· 
h l gördiiğü <Hiim feki1lerinclen. (Yan-ne gc)tünnek cesaretinde u unan ka-

h . ~k h ınakla) olanını intihap etmi§ ve \'i· rnn Fonsin foin hn fena ıra ·ı et de-
ğildir. Benfrıı gihi alclatıhnı~ olan ran bir kulübe ile birlikte diri, diri 
kard~lerinı; cinayetlerden sakmınız 'yanmıştır. 
ve kanuni vollara girerken kalbiniz· Dünyanın en snn lstatfstl§l 
deki bütün merhamet ve se,•giyi sili- Cemiyeti Akvamın yaptığı en son 
niz. Çünkü ı:izi aldııtan karınız, ne istatistikler neşrolunmuştur. 

Hnttii o kadar ileri gitti ki, Hintli 
deli' .:ınlıya ıı;:-zına doğru hıçak attıra· 
rak. hı!:.akla sigarasını iki)e hüldür
meğe cUr'et edebiliyordu. 

katlar güz yaşları dökerek, affedilme· Bunlara göre, kürrenin üzerinde i· 
ı - Kll~lk llAnlannı oarua tıutırırlaı d k · 5 k I t B" ki buçuk milyar insan yasamaktaclır. sini ri<'a e ect · tır. a ın ıa oy· ~ 
ı - Kuru.cun bekJmıertne parıuıız baktrrı. le bir ev yapayım demeyin. O za- Rn insanların 1,162,000,000 u Asya· 

Stiv Klenıento, nrada hir tiyatro· 
Jardn dola~arak volh illercle para kn· 
.zanıyor. Ve i~tc hurndndır ki, Hintl 
insan üzerine crrn nllp tn ona hir zn 
rar vermemek 1ıusu nndnki mtnlığ• · 
I1ütiin manasi} le çii tereh 'Jmekte<lir 
Klemento burada. kcncli!:İ'\ le lınnl· 
çnlı~an kızın ii"erinc bt<;nk ' cya ka1 

,.e tep ic:i cleğil. knf'aman l>ir gaz ' 
hası atıyor. - c~ •). 

ıırıar. man nlclatılmış kocnlnra verilen i'İm· ela, 526 milyonu A'•rupada, 266 ınil· 
ı - Hukuk .,. man mllsavtrıertne beı )ere layık olursunuz." - yonu Amerikada, 151 milyonu Afri· 

tnr n l<llnun voıııınnı oıırıım7 110nıp IY.TI"nlr k d 11 ·ı A t ı d ib" ,--------------- •• , ................................. :1111mı:m._9 a a, mı ) onu '"Us ra ya a g ı, 
Ü ........... DJ·;···D~··ı;ioru U Büyük Oyanm; adalarında bulunmak-

••
KJ myager ~I n1111nn:::,.~~~ ~no-1!91~ i tadır. r 

H dd ~ IYllW v ~ ~ -y~u Dünya yüziinde en ~ok nüfuslu 
1 ıc.~mP ın = Yalmz CUMARTES.! GÜNLERi devlet 516 milyonla Rüyiik Britanya-

1 
Tam idrar tahli1i 100 kuruştur. 'i YALOVADA, saı gunler Kara- il dır. Çinde 437. Rusyndn 171, Ameri-

BllOmum tablilat. Eminönü Emlak !!: gür-··:ıc tramv:ıy aurağındaki mu· ı ka Cumhuriyetlerinde 144, müstem-

1 h • d h ı k but lekelerivle birlikte Fransadn 144, J n· 

1 
ve Eytam Bankası karıısır.·la lzzct aycnc ancs.·n e asta arını a • 

Ponyada 99, Almanyada 68, ltalyada Bey hanı. o-: eder. 

-
__ _.. _______ ı ___ Iİ-····•••••••••• ........... ·-·---- 51 mı"lyon ı·nsan ya~amaktadır •••••••••••••••••••••••••••• ... _....................... a • 
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HURl7Na abone 0 p 
u uz ve abone ediJJ 



t .... ? 
01aıı ~Jırnin ediJen bedeli 60100 u. 

~ııllıı Ooo kilo sade yağı, 8. Birin

~ba '..
9:n tarihine rastlayan Çar -

~.l 8'Un·· 
"'111e u saat 14 de kapalı zarf u 

'll§;brıınak üzere münakasaya ko 
2 Ur. 

~ .... ~ 
le~ Uvakkat teminatı 2257 lira 

ı.. ~ahili olup, Şartnamezi 151 kuruş 
"'labiJir nde Komisyondan herglin a -
3 • 
~ .. ' lstekı·ı 
·~atı d 1 erin 2190 sayılı kanunun 
~-: ah·r . 
ırıijr teıtı- 1 ınde tanzım edecekleri 
~Cliıı \>e ıf rnektuplarını en geç bel-
1...~aatten bir saat evveline ka-
1Clıılrğ Paşada bulunan Komisyon 

ına tnakbuz mukabilinde ver 
(7776) 

1 ••• 
ı. •. ' Seher · 
"li 93 it nıetresıne tahmin edilen bf 
~it it ııruş olan 15000 metre yerli 

1 ~e taaurnaş 13. birincikanun. 937 ta 
,taPalı tlayan pazartesi günü saat 14 
~aıa Zarf usuliyle alınmak üzert' 
, ~ Ya konulmuştur. 
~~tıtı.ı - M'.uvakkat teminatı 1102 lira 

tlitt 1 olup, şartnamesi komisyondarı 
3 ~arasız olarak alınabilir. 

'tawı İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
fb....:'·"atr ..:ıah·1· d T ' · · .. ~ t 'U. ı ın e anzım edeceklen 
~ te :klif mektuplarını en geç be11i 
i~ laatten bir saat evveline kadar 
~~!ada bulunan komisyon başkan 

lcbuz mukabilinde vermelerL 
(8040) 

------~ 

I< UR UN --ıııııı--•I 
~!JONE TARiFESi 

,- Birinci sınıf Operatör~' -- --

1 : Ur.CAFEH T \ V Y A"a lif lfaıici ~skeıi liıta-
1 

Umumi ~rrahi v~ tıın!r, dımag Bil· ılanlBll 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

ır - KURUN 2 B!RtNctKANUN ı 937 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara da istasyon arkasında Çiftlik yolu üzerin 

de Fidanlığın karşısında Bahçeli Evler mahalJesine isale edilecek su tesisatı. Pana r ıp f akültesı S. Aınstan~ 
Erkek kadıtı !l.melıyatları, dınıag 
esU!tık ''Yüz.. Ull'IIll'. ks.rm OU · 

ru_ışuklukları,. Nısaıye ve doğum 
aı Ut ehassısı 

M.uayem: : SabRhları M er !I r nen 
5 ten 8 e kadar il U il 

öğleden sonra Ucret lıdır 
~yuğlu, Parrnakkapı. Rı.ınıelı Ha.ıı 

- No. ı Telefor~: 4408ö -

1LAN 

İstanbul vakıflar batmemurluğu -

nun mahlUiiyeti hasebiyle intikalen 

tescilini talep ettiği sanıatyada Hacı 

Hüseyinağa ma.hallesinde Samatya tram 

vay caddesinde eski 311 yeni 336 -

337 kapı sayılı evvelce altında dük • 

kanı olan hane şimdi arsanın tapudaki 

kaydında huduıdlan malum olmadı -
muamelesi ğından senetsiz tasarruf 

yapılacağından bu hususta itirazı olan 

ların tarihi ilandan itibaren on beş 
gün zarfında ellerindeki vesaikle birlik 

te Fatih tapu sicil muhafızlığına veya 

mahalt:ne tahkikata gelecek memuı una 
müracaat etmelri ilan olunur. 

(23879) 

Çorlu mıntakasında yaptınlacak olan 
iki adet (F) tipi Hangar hamam ve 
çamaşır yeri mutbak ve tesisatı ve altı 
a:let erat paviyonu inşaatına talip çık· 
maı:iığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmu§tur. Hepainin kC§if 
bedeli 509 bin 224 lirıa 18 Jcuruıtur. 
İhalesi 20. 12. 937 pazartesi günü sa
at 15 dedir, İlk teminatı 28119 liradır. 
Şartnamesi keşif ve projeleri 2547 ku 
ruşa M. M. Vekaleti Satınalma Ko • 
misyonundan alınır. 

Eksiltemeye girecekler kanuru temi 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncil 
maddelerinde yazılı belgelerle idari 
şartnam~inin 4 ncü maddesinin (F) 
frkrasmda yazılı vesikaları ile birlik • 
te teminat ve teklif mektuplarım ihale 
saatinden behemehal bir saat evvel 
Ankara-da M. M. V eıkaleti satmalma 
komisyonuna vermeleri 

(630) (8111) 

KURUN 
ilan tarifes; 
tun sayf alarmda santjmi 40 Kr. 
Resmt ilanlar 30 ,, 

Dördüncü sayfada 100 ,, 

Muhammen bedeli: ( 50,211} lira ( 41) kuruştur. 

2 - Eksiltme 7. 12. 937 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de Nafia ve
kaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında k:ıpalr zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 - İltekliler; eksiltme şartnamesi; Mukavele projesi, Baymdrrlrk işleri ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (2) lira (51) kuru~ bedel mukJ büin • 
de Sulat umum müdürlüğünden alabilir] er. 

4 - Eksiltmeye girmek için istekli Ierin {3760) lira (57) kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve 25 bin liralık Nafıa su işleri teahhüt edip muvaffakı
yetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabıliyeti o!duğuna da
ır Nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasr ibraz etmesi; isteklilerin tek
lif mektuplanru ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular U-

mum mildiirlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. Posta da olan ge .. 
cikmeler kabul edilmez. ( 4229) (77 47) 

, 
Llseler Alım, Satım l{omfsyonundan: 

13. 12. 937 pazartesi günü saat 11 de İstanbul kültı:.ir direktörlüğü binası 
içinde liseler muhasebeciliğinde toplananliseler ahm, satım komisyonunda 1525 li 
ra tahmin bedel içinde 125 dershane sıra ;ı açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltmenin umumi ve fenni prtname ve resimleri ile buna 
ait evrak liseler alım, satrm komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenilir. Mu 
vakkat teminatı 121 lira 88 kuruıtur. 

İstekliler teminatlannr vaktinden evvel liseler muhasebc'.:iliği veznesine ya 
trrarak, en u buna benzer 1000 liralık mobilya jşi yaptığına dair resmt daireleı; 
den almış oldukları vesika ile Ticaret odasının 937 yılı vesikası ve teminaı; mak 
buzları ile beraber belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (8045) 

1-.taobul ·~Belediyesi -'ilanları . ; 
• •· ! - -

Uç ve ikinci sayfalarda 200 .. 

1 1 
Birinci sayfada 400 ,. 

Levazım amiı /iği Başlık ilanlar 500 .. 

ilanları Ticart mahiyetJ haiz oımıyan 

Hepsine 250 lira kıymet biçilen Şehz adebaşmda Kalenderhane ınWallesinin 

Şehzade mektebi sokağında eski 6 -8 yeni 2 • 4 - 6 No. lı evin ankazı satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnames i levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek 
liler 18 lira 75 kurusluk ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber 15. 12. g37 
ça~ba günü saat~ 14 de ldalınl encümen de bulunmalıdırlar. (B) (8137) ••••••·-~--~ - küçük illnlar 20 kelimelik beş de-

1stanbul'da bulunan Birliklerile fası 120 kurugtur. Eskiden mu-
Trakya, Çanakkale ve Geliboluda bu- kavelesf olan mUşterUerfmtzio 

mukaveleler:f 'llllddetince fark L 
lunan birlikler için 1400 ton kadar 

2 937 Immaz. Uzu müddet devamlı 
McmJeke1 nemıckcı Buğdayın kırdırılmasının 8 - 1 • 

~1" ı~mc1e c1ıtmda Çarşamba günü saat l5.30 da Topha- ilanlar tenzillta tabidir. nan ver. 

Senelik muhammen kirası 204 lira olan Beyazıtta Camcrali mahallesinde Vez • 
necilerde Sabuncu hanı drvan üzerine ilil:ı asma yeri bir sene mü.ddetle kiraya veril 
imek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 15 lira 30 ku .. 
ruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu iJe 10. 12. 937 cuma günü s.aat 14 de da-ı, 

1 ~ 15 155 KJ'f. nede İstanbul Levazım Amirliği satın- mek hususunda yalmz ve ınUnhe.-
t~ ı&o l'H Krw. alma Komisyonunda kapalı zarfla ek· sıran V AKJT YURDU altmdakl 

imi encümende bulunmalı!dırlar. (B) (8006) 

~ " 3 ıno Kl'f. siJtmesi yapılacaktır. Trakyanın talı- Kemalettin fren Illlo bürosuna Keşü bedeli 1395 lira 61 kuruş olan Heybelıada ilk mektebinin tamiri açık ek-
ııı..'""2 966 1860 

K" min bedeli 5566 lira 39 kunış lstan- müracaat edilmelidir. siltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ile ııartnamesi levazım müdilrlüğünde görü -
'\~en Balkan ııtr!lğ:I tçtn ayda otuı bulun 4108 lira 74 kuruştur. Her iki- Telefon: İstanbul. 20335 lebilir. tstekliler 1490 No. it kanunda yaz ılı vesikadan başka nafia müdürlüğünden 
'r~

1

~~da P;::,:1::~e k=yeıı sinin ilk teminatı (734) lira (3) ku- alacakları fen ehliyet vesikasiyle 104 lira 67 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

'1,enın :,n::ır.:renezta• :i~:.· ~~:i:;:i 2~~~i:;;:ı~~:::~ lii::::::::=:ı==::::~::===5
::-

1
., ~:~~~.bi;;)be;;::;)lO. 12. 937 cuma günü saat 14 de daimi e~~~en de bulunmalı-

\ 
llURUNa •bnae yazdır. nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı PeJ'f8mbe sazııert eaat 2 den 8 • kadar Senelik 

11eıı-ı vesaikle beraber teklif mektuplarım Ortak- T basam k p l d 2 uh • tt i ., .~ttrme Ucreu 20 ımru,tur. oy aı a a anga a m anı mına 

:l.N iŞLERi TEL: 20335 ihale saatinden bir saat evvel Komis- .: numarada Doktor MUmtaı Gürsoy I men kirası deti 
yona vermeleri. <279> C

79
0

4
) li fakirleri parasıı mu:ıyene eder. y ihalde ardiyesiz 33 No. Iı yazıhane Uç sene müddetle 240 54 

:r.:mnımn:n:rrmn:::nıınmnaa.aım:==== enı bba yol artıgwı 
~---------------------------------------~ ınu~y~muv~iilia~ c~de~e29 m~~mura ı 

{938 senesi mayıs sonuna kadar) 12 0.90 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayn ayrı kiraya 

verilmek üzere açık ar tır!llaya konulmuş iardır. Şartnamesi levazım müdürJüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalannda göster ilen ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber 10. ız. 937 cuma günü saat 14 de !daimi encümende bulunmalıdırlar. 
(8007) (B.) 

Sular idaresinden: 
Yapılacak tamirat dolayisile 7-8 12. 937 çarşamba gecesi Üsküdar iskele civan 

ile İhsaniye semtinde suyun kesileceği sayın Üsküdar halkına ilan olunur. (8140), 

Jstanbul Defteı darhğından: 
Senelik Kira:nUd 

muham- Kira müd 
Cinsi ve mevkii men kira- deti 

Lira 
Beşiktaşta Çırağan caddesinde Kabataş Erkek lisesi bakkaliyesi 652 21 Ay 
Beyoğlunda Kuledibinde B eyoğlu Orta Mc!: tebi bakkaliyesi 100 21 Ay 
Boğaziçinde Emirgan orta mektebi bakkaliyesi 62 21 Ay 

Yukarda yazılı mektep bakkaliyeleri hizalarındaki kira ve mil<ldetler üzerin -
rlen açrk arttırma usulile ayn ayrı k :ray;:ı verilecektir. isteklilerin ve tediye şeraiti 

ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin hüsnühal eshabınl:fan olduklarına, mah • 
kumiyetleri ve sari hastalıkları bulunmadığına dair zabıta, cumhuriyet müddeiumu 
miliği ve sıhhiye müdürlüğünden alacak lan resimli vesikalarla ve yüzde 7,5 pey 
akçelenyle 13. 12. 937 pazartesi günü saat on dörtte Milli Emlak müdürlüğünde 
toplanan komisyona gelmeleri. M. (8047) 

' ~ . ' , .. _ . ., ~ ' 

Me~~<epunueır~o ~©<elbDI!< veonoeırn· 
n~D ©iklb'IO {Çd)Dıre~t~ırO@ırDırll<e 
ftlektep kitaplarınızı almadan .... bir kere eski tanıdığınız 

'' VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, lise, Yüksek ve ft1es/ek ... Her okulun, her 
ırnılı için, her dilden, her türlü maaril neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va. 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
ele mektep kitapçılığında ihtisas kazanmııtır. 

Kita,, üzerine f:(elecek her sorguya karşılık verilir. 
t\D~ES: htnnbul . Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt . İstanbul. Posta kutusu: 46. 
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HEDiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

SAT • 
1 E 

de 
VERESiVE 

t 

Zonguldak Valiliğinden: 

1 

Zonguldak villyeti içinde aşağıda isimleri ve keşif bedelleri ve muvakkat 
teminat miktarları yazılL 

Yolun ismi Keşif bedeli Eksiltmeye konulan Teminat 

1 - Bartm - Safranbolu 
2 - Zonguldak - Devrek 
3 - Ereğli - Devrek 
4: - Beycuma Çaycuma 
5 - Safranbolu - .Araç 

kısmın tutan 

Lira Kr. Lira Kr. 
68130.24 27000 00 
25367.68 10000 00 
32269.60 13000 00 
57S.l4.92 22500 00 
25014.89 10000 00 

82500 00 

miktarı 

Lira. Kr 
2025.00 Şose eaaalı 

750.00: tamirleri 
1075.00: 
1688.00: Yem pııe 
750.00: fnpatı 

Yollarında aose esaslı tamirleri ile yeni eose inp.atı lelerhıhı 937 maU yı
lı sonuna kadar yapılacak olan cem·an 82500 liralık birer lusımlarmm 1npaı 

işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13-12-937 Pa

zartesi günil saat 15 de Zonguldak villyeti dainıt encilmeninde yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak Zonguldak Nafıa MUdflr
lUğünde görillebilir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. İstekliler bu itlerin 
ya. hepsine yahut içlerinden herhangi bir veya birkaçma talip olabilirler. Ek

siltmeye girmek istiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa veklletinden 937 

yılında alınmış. müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret odasından 937 yılmda 

a ınmıg vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklü mektuplarını yukar
da yazılı gUnde ihale saatinden bir saat evveline kadar villyet dalnıt encUmenJ 
t'elsltlbıe vermeleri illn olunur. (7778) 

Kiralık odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, atelyc 

yapılmağa elveritli kiralık odalar vardır. Gazetemiz idaresine müracaat. 

Ç~kü-ASPiRIN senerer-. 
denberi her türlü soğukal· 

gınltklarına ve ağrılara kar~ı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğum/ 

isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olm.ak için lütfen ~ marka 

sına dikkat ediniz 

Neıriyat direktörU: Refik A. Scvencil 

Dünyanın ~eşhur Şekercisi 

A 1 i Muhiddin Hacı Bekir 
~ Fıstıklı lokum 120 kur" 

Bayram şekeırD 80 il Kaymaklı lokum120 ,, 
Akide 60 

Satıt yerleri: BAHÇEKAPl - BEYOO~U - KARAKöY - KADIKöY 
Taş\"adan sipariı için: ALI MUHiDDiN Bahçebpr, lıtanbul • 

ı ) 

TOrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

27 ı ıı ı 1937 vaziyeti 

PASiF -· ...._,. ..... . 
auımot. • • • " 16.2'l3.3S.5. -
Alta .... lıı:llopua 1962S 300 IL.27.601.74~0 

UfakWE. • . • • 1. 004.609. 
! lla&t,Jat .. . 

44.829.738.53 Adi " fev'-·•*.o-
1 

' -- .... 2.105.172.40 1 4.5ıu.001.10 s.eaı. DUHıl"l'........._I 

1'1lrll. ıan.: • • 
llarlflekl ~· 

Altla afi ldlop'U 6 482 903 

Altma tall.W ıuııa ..-bMt 
dOWıler. 

Dilet d6Yialer " bol'ÇJU 

ld1rlDc baldyelert • • • • 

~tuftlledı 

• 78(1.2~7.34 780.237.34 

9.118.729.56 

1.567.32 

26.773.002.98 35.893.299.86 

llarptıCL L 158.748..563-
Kaauua 1" 1 blCI mad-
delertM t.Hftllaa ftaslH t.arao 

Derubte edll• ewalu oaktiye 1 

tmdu ••kt tedlyat. " 13.!;n.4PO- 145.171.083-...... , .,..._., 
[L 1.000.000.-llazlne boDolan, • • • 

Mcar1 ••.U• . • • • • I" 40 • .ı11.4as.sa 41.317.438. 83 
......._ n TaaıYll&I ....... : 

'Deruhte edl1• nrallı ..... 1 
& ıu,.ıa •arfll11t enam .,, L.37.538.518.02 

S taJIYOlt lttbu1 ıaymıtıe 

I 
• Sert.et .aam " ta11Yllat L. 3.:l82.050.68 

AYaUları 

AJtm " dr.m n.rtae L 140.048.17 
Talı't111t ıı.rtn 8.762.349. 

41.118.566.70 

8.902.397. 42 

4.500.000. -
17.061.827.04 

339.::>7 ... a8ö.7ı 

HUSIUll • • • • • · • • 

Tada'1UcJelll Bulmotlar• 
Derubte ecw.. analu aüÜ19 

/ Kaawıua e ye a IDct ~ 
ıertne teYftku bullle tarafa 

daD QJd teciiiat. i
L 158.748.583-

L ı.ı.sn.--
Denıhte edllm nrakJ aakU1W' , 

tUı,_., . . . L 145.171.o&J-
K&rfllıtı tamamen altm olaralr 

UAveten ted&vtll• vuedllen L. 19.000.000-
Reealloat muJlabW U&Yetea 

9uecL 

'Tllrll Llrua llndaall 
DIYla raalllııDdatl: 

Altına tall.01 katıO dOTtzler 
ntter dövizler " aıacakb 

13.flOO.~ 177.tfl 
15.I 

kllr1D1t b&Jd)'elert • • • • • --iiııiiıiiıiiiııiiiııııııııOıiiıııilıOıo--1 

HalllıelU ı ı ı t ı . 
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