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Cenevre komısyonu yanlış plan kurmuş 
hükümlere sevkolundu 
F',.ansız dele'gesi komisyonun vazifesine mani 
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J~ (Sonu Sa. 4 Sü ll) 

Halep, 7 (Hususi) - Ha tayda inti- ı 
habat hakkında tetkikatta bulunan 
komi5yon Berut yoliyle Cenevreye av
det etmi§tir. Bu münasebetle GatontlD.' 
heyeti yanlrş hükümlere sevketmek 
için nasıl acaip çarelere ba§\"urdıığu
nu anlatmak epey dikkate şayan bir 
şey olacaktır: 

Garo, Milletler Cemiyeti murahhas
larını vazifelerini ifadan alıkoyacak 

şekilde hareket etmiştir. Mesela. 
2-11-1937 tarihinde murahhaslann 
Türk köylerine gitmelerine maı:ıi ol -
muştur. Heyet azası Türk köylerine 
gitmek istediği ızaman Garo daha ön
ce köylere gitmiş ve temas edilmesi 
icap eden adamları cebri bir surette 

tayin etmek :istemi§tir. Bilhassa. hal
kın seçtiği tcrcümanlan kabul etme
miş, Fransız istihbarat tercUmanı An
tuvanı resmi tercüman olarak tayin 
etmiştir. 

5-l 1-1937 tarihinde heyet Hacı
lar mıntakasma giderken refakatine 
Ahmet Reşit isminde bir muallim halk 
tarafından tercUman olarak tayin e
dilmişti. Fakat Garo Türk muallimin 
tercümanlığını muvafık bulmamış, he
yete türkçe bilmiyen Tilrk dü§manı 
bir adamı tercüman olarak tayin et -
miştir. 

2-11-937 tarihinde de Milletler 
Cemiyeti heyeti Süveydiyede G.-ı.ronun 

(Sonu: Srr. 10 Sü. 5) 

Lodos fırtınası 
Dün hajifledi, vapur sefeıleıi yoluna girdi 

Adalar denizi ve Akdenizde bir 
çok vapurlar tehlike atlattı 

Doğruluğunda şüphe edilmeyen bu 

• projeye göre 

Filistini ilhak edecek, Portekiz ada 
larını işgal altına alacakmış 

Yiyana., 7 (Hususi) - Avusturya· 
nm en çok okunan gazetelerinden bi
ri olan "Neuer Vicner Jurnaln gaze
tesi ilk Hyf asında İngilterenin gizli 
planlan .keıfedildiği hakkında ~iyasi 
bir haher ne~retmİftİr. 

Rn l1aherde bahsa me"·zu olan , ·e-

sika İngiliz bahriye birinci lordu 1a• ' 
rafından filo başkumandan:ma hita• 
hen yazılmış bir mektuptur. Bunda 
İngilterenin bugünkü beynelmilel 
noktai nazarı ile tathili etmeli istedi· 
ği proje görülmektedir. 

(&mu: Sa. 10 Sil. 3) 

Başı•cTdl Celal Bayar dün PeropaT.asta gazeteciler ıara.ttrı'dd 

Başvekil Celal Bayar: 
Belediyeyi ziyaret etti, gazeteci

lerle · hasbıhalde bulundu 
Şehrimizde bulunan ba§vekil Ce

lal Bayar dün öğle yemeğini Pera . 
palasta Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
ile birlikte yemişler; öğleden sonra 
Milli Mi.idafaa vekili General Ka -
zun Özalp ve Maliye vekili Fuat Ağ 
ralı Ba§Vekili ziyaret etmişlerdir. 

Ba§veki! Celal Bayar dün öğle -
den 90nra lstanbul belediyesini zi -
yaret etmiştir. 

B~vekil, Vali ve belediye reısı 
Muhittin Üstündağ tarafından kar • 
şılanmı~ ve fen işleri müdürlüğün • 

Romany~ ile 
Tlaret müzakere
miz bitmek üzere 

Romanya ile aramızdaki ticaret 
müzake(e!erini idare etmek üzere 
Bükreşe gitmiş olan iktisat vekaleti 
müstcşan Faik Kurdoğlunun reisli
ği altındaki heyet orada mesaisini bi 
tirmi§ gibidir. 

Müzak~relcr neticesinde ~öyle bir 
anlaşmaya vasıl olunmuştur: 

de üç çeyrek saat 1Cadar lialmı§tır. 
Başvekilimiz, İstanbul şehrine a· 

it işlere yakın alaka göstermektedir. 
bu hususta vali ve belediye reisin • 
den uzun l.lzadıya izahat almıştır. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 5) 

Mussolini ve 
Stoyadinoviç 

Romada göıüştüler 
ve n11luhlar sögledileı 

Bu dostluk kim
seye endişe 
vermemelidir 

~t\'ıan , an unu 
c:ı~Yete sebep 
Q e.n cıhetler 
~~~işdirilecek 

Hazır1anan mukavele esaslanna 
göre Romanyadan alacağımız pet -

• rol ve benzine kar§ılık Romanyalı • 
lann da bizden döviz mevzuu hah · 

~lttı l • ~lı . ı~ rk yüzünden feci bir şc 
llıı.ı.h tıbe uğrayan ormanlarımı · 
~rı afazası için çıkarrıan son 
f~l'datas itibariyle pek hayırlı 
' 

1 olmnkla beraber tatbikat
~~ırı lllrntakası köyleri ahalisi . 
t~trlarına sebep olmuştu. Or · 

ti,. ~n ağaç kesiminin sıkı bir 
~ ~asak edilmesi ve yakala · 
t' tık odun ve kerestelerle be · 

1~1~'tılnrrn naklinde kullanılan 
~~rı~~ da müsadere olunması 
~ .. ,, tı ormanlardan nğaç kese
~ ."kn l:öyler ahalisini birden-

Yı t .. c mışlı . 

Ofoııu: S<1. Jf/ Sü. 2) 

· solmadan pamuk almalan kararlaş
tmlmıştır. 

Ü<ılt e Katlıhi>y ta1ıiliııe dalgaların h'iicumu ve ıa1tta l(adık-Oy parkııım 
Su allımhı kalışı.... • ( Ya.:r.~r 10 uncuda) 

Elbüstan' ı su bastı 
14 ev yıkıldı, beş bi11 lira zaı·ar var 

Meraş i (Hususi) - Şiddetli ı 
y:ığmurbrdan sonra !\faraşın Elbüs 
tan kazasmda seller Nil koyunu bns 
mrs, 14 ev yıkılmıştır. 

Son alman haberler<"~ göre niifus· 

ca zayiat yoktur. Meraş ve civar şc 
hiı lerden kazaya Kızılay imdat kuv 
vetleri gC.:nderilmiş, açıkta kalanla -
nn i skfın ve inşesi lemin edilmiştir. 

Romanyalıların memleketimiz -
de iki milyon lira kadar tutan blo -
ke paralan vardır; al~ veri§ esna • 
smda Romanyalılar bu paralannı çe 
kebileceklerdir: bu miktarın bir kıs 
mı da Almanyada bloke olarak bu
lunan paramızdan mahsup edilerek 
ödenecektir. Bu takdirde biz Al -
manlarda olan alacağımızı, Roman 
yalılar da bizde olan alacaklarını al 
mış olcaklardır • 

Pamuklarmuzm ihracı için mü • 
sait bir pazar bulunmuş olması ala· 
kadarlar tarafından me,mnuni.veti 
mucip görülmektedir. 

ltalyan ve Yugoslav Başvekilleri • 
B B. Mıtssolini ve Stoyadinooiç • 

~ 

Roma 7 (A .. ) - Stefani ajansı 
bidriyor. 

B. Musolini dün akşam Yugos • 
lavya başvekili ve hariciye nazın 
8. Stoyadinoviç şerefine V cnedik 
sarayında büyük bir ziyafet vermiş· 
tir. 

Ziyafetin sonlanna 'C.loğru söyle -
diği nutukta, 8. Musolini B. Stoya. 
dinoviçe gerek kendi namına gerek 
ltalya milleti namına samimi suret· 

rsonu Sa.~ 8i1:ıc ~ • 
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AhdDlhamtt devrinde Jornaıcıhk: Almanya Dıüstemleke isli
Denizli Saglavı Bay Mazhar· Müfid · 

Köprülü Kaymakamı iken olan YOf bU0)8fl 
bir bomba hô.disesi 

vermek ıazıın! .. 
Abdülhamit devri. Meırutiyet in 

kdabmdan bir kaç yıl evvel. Edimc
de vali ve ikinci ordu müıürü ola • 
rak Arif PHa bulunuyor. Köprülü. 
de kaymakam olarak şimdiki Deniz 
li saylavı Bay Mazhar Müfit vazife 
görmektedir. Bu senelerde hafiye • 
lik ve jurnalcılık iti artık en mü • 
kemmel bir sanat ha1ine gelmiştir. 
lstanbulun Balıkpazannda esnaf -
lann paket kağıtları arasında bile 
"evrakı muzirre,, aramaktadır. 

Abdiilhamit ile adamları havada 
uçan kuştan, denizde yüzen balık • 
t.an bile §Üphe etmektedir. 

işte bu sırada Bay Mazhar Müfi -
din kaymakam bulunduğu Köprü -
lüden B"iıkpazanna getirilerek sa· 
tılmakta olan bir paket yağı hafi -
yeler tarafından yıldıza jurnal edil • 
mi§, böyle kağıt içerisinde satılan 
yağlann ~atı§ı irade ile yasak ol -
muştu. Bir müddet sonra bu paket 
yağlarını Köprülüde hazırlayarak 
ve satmak için lstanbula rr->nderen 
ve Rum tebaasından Bay S... Bay 
Mazhar Müfide müracaat etti: 

- Bay Kaymakam, ben Köp -
rülüde yağ ticareti yapıyordum. Is · 
tanbula gönderdiğim paket yağları. 
nın satı§ı ile geçiııiyordum. Benim 
paket yağlarımı jurnal etmiıler. Sa· 
tqı yasak edildi. Büyük haksızlığa 
uğradım. Fakat ne yapayım. Derdi-
mi anlatamadım. Şimdi geçinmek i
çin bqka bir çare düıünüyorum. lı
tanbulda gazoz yapıyorlar. Şiıeleri · 
nin ağzı bir cam yuvarlak ile kapa -
nan bu gazozlar orada iyi aürülü -
yor. Halk aratında rağbet görüyor. 

Bu gazozun nasıl yapıldığını öğ • 
rendim. Bunu Köprülüde yapabile • 
r·e~im. Bu iş için bir gazoz fabrikası 
kurmnk lazım. Buna kafi gelecek de 

N 'Ptfo ~~rmaye de bulabileceğim. 
S'l:!e~e !ıtikumetçe müsaade edil . 
ı ~-ıini ;Jtiyorum. Bunu tizden rica 
e l'yoru n.,. 

Dedi. 
Bay f\ lazhar Müfit llu teklifi pek 

yerinde ve haki~ bir iş buldu. Böyle 
bir fabrika açmak için kendisinin 
hiç bir muhalefeti olamayacağını 
söyledi. Yalnız evvelce ayni ada · 
mm paket kağıtları lstanbulda ya · 
sak edilmiş olduğunu düıünerek: 

- Pekala. Fakat bu gazoz fabri . 
kası işinden yine bir mesele çıkma · 
sın?., 

Dedi. 
- Zannetmiyorum. Cazoz fal>ri · 

kasmdarı memleket için nasıl bir za · 
rar gelmesine ihtimal verilebilir ki 
bundan bir mesele çıksın?,, 

- O halde benim için diycce1< 
bir şey yoktur. Gidiniz kendi i§ini . 
ze bakınız.,, 

Köprülü ahalisinden ve Rum te. 
baasmdan Bay S ... kaza kaymaka . 
romdan bu cevabı aldıktan sonrn 
·ıktı gitti. Bir müddet sonra Köprülii 
de bir ıazoz fabrikasının kurulduğu 
işitildi. Hatta bu fabrikanın gazoz . 
ları o !aman vali ve mÜ§İr Arif pa
şa tarı:ıf mdan resmen takdir bile edil 
di. Bu tetebbüs ve muvaffakıyet 

'.\bdülha:nit devrinden feyzalmıı bir 
umran eseri gibi ilan olundu. 

Fakat Köprülüde bu gazoz fahri· 
kasının kurulmasından sonra çok za 
man geçmedi. Bir gün lstanbuldan 
Edirne vilayeti vasıtasiyle Köprülü 
kaymakamına bir fifre telgraf geldi 

~i kaymakam 8. Mazhar Müfit bu tel 
grafı açıpta okuyunca münderecatı 
karşısında hayretler içinde kaldı. Zi 
ra bu şifre telgrafın içinde hülasa o
larak şöyle deniliyordu: 

- Köprülüde mukim Rum teba
asından Bay S .... namına olarak ls
tanbuldan bugün ... saatte hareket e 
den trenle .... numaralı vagon için -
de bir bomba gönderilmi§ olduğu 
anlaşılmıştır. Oraya varır varmaz 
bomba yüklü olan vagonun tren • 
den ayrılarak sıkıca muhafaza altı · 
na alınması padiphımız efendimiz 
iradci seniyclcri iktizasındandır. Bu 

~: Fakat kim malı- . ~~ 
~-~~ · ~ t 6v' ..... 

Belçika ile Por- "~ 
,.. :- ........................... . 

~ ' ; , 

Bay Mazhar Müfit 

hususta asla dikkatsizliğe ve ihmale 
meydan verilmemesi eh~mmiyetle 
tavıııiye olunur.,, 

(Arkası yarın) 

'" -~ lltereol n Filistin 
Jserl değlştlrlldl 

İıiglltere, Filistin f evkallde komise
rini değiştirmiştir. 1stüa eden Sir 
Arthur yerine, İngilterenin Tangan
yika valisi Sir Mec Michael tayin edil
miştir. Kendisi, ''Filistinin yüksek ko
miseri ve başkumandanı .. ayni zaman 
da "Maverayı Erdunun yüksek komi
seri,. unvanlarını ha.iz bulunmaktadır. 
Yukarıki resim yeni seçilen komiseri 
gösteriyor. 

tekiz var! 
1870 harbinden sonra Bismark 

Fransızların yeni müstemlekeler fet 
hetmek ı çin birçok kan döktüklerini 
p:\Ta sarfettiklerini memn~niyet . 
le karşılıyordu. 

F raMız ordusunun çabucak eski 
halini alması üzerine endişeye dü
şen ihtiyar realist: 

- Bu iş, onlan meşgul eder di -
yordu. 

Ordusu yeniden canlanmış olan 
J\lmanv:ımn da kendisine baska se
malar altında teselli ve taviz ;rama
!ll acınaci\k bir §CY olur. Böyle bir 
i§ bizim bu komşuları işgal eder, o 
zaman da bizi rahat bırakırlar. Ne 
vazık yer yüzünde her yer ele 
geçmİ§ bulunuyor. Yalnız Habeşis • 
tan kalmı§tt, 1 tal ya da: 

- Bu memleket kimsenin değil, 
o halde benim, dedi. 

Hitler bu "yer yok!,, meselesine 
fazla ehemmiyet vermiyor. Gittik
çe fazlala§an bir sabırsızlık ve sinir 
lilikle tekrar ediyor: 

- Herkesin, yahut hemen he · 
men herkesi müstemlekesi var .. Ni
çin bizim olmasın? Müstemleke isti 
yornz, müstemlekemiz olacak! 

Hitlerin kuvvetli bir sesi vardır: 
Bu sesi işitmemezlikten gelmek 

çocukluk olur. 
Almanyamn istediği istemekte ıs 

rar ettiği müstemlekeler meselesi 
demek ki ortaya konulmu~ bulunu
.yor ve bu meselenin "çaresini bul
mak,, değil, halledilmesi laznndır. 
"Careıini bulmak., vaziyete göre, 
za-man k-ızanmak, Hitlcri konferans 
larla, tetkik komisyonlan ile, vaad -
lerlc oyalamaktır. "Halletmek,, ise 
yalnız fU manaya gelir: 

Almanya müstemleke istiyor, bu 
nu da bizi, ortaya hadise çıkma -
sın diye, venneye mecbur edecek 
bir ,ekilde yapıyor. 

Fakat hangi müstemlekeleri ve
receğiz? Alman yanın harpten ev · 
vel elinde bulunanları mı} 

Hayvan dili 
Bir Fran.,z, iyi der• vermelıtelri maharetini ifittifi bir mek

tep hoccuını yanına 'ağırnltf ta ıöyle bir te/Jilte bulunrmq: 
- Benim bir köpeğim var. Köpefimi ,ok ıerJerim. Ara •ıra 

kendi.ile konufmak i•tiyorum. Onun için buna lran.,zca öfret
meğe karar verdim. Bu iti üzerine alır mısın?" 

Bay öğretmen ba •Öze kartı, zannedildiği gibi, birdenbire 
kahkahalarla gülmemiı: · 

- Pek ôla. F alıat köpeğe öğreteceğim her bir Jrelime için üç 
lranlı ücret i•terim. Siz buna razı mmnız?" 

Diye cevap vermif. F alıat köpelt sahibi bu fGTh da kabul e
dince, fÖyle bir mukabil telılil te balunmaf: 

- Anlıyorum ki köpeğinizi çok ıeoiyorıunu~. Fakat lr111U1z· 
ca lugatı .elı•en bin bu kaJar kelimeden mürekkeptir. Her bir 
kelime için üç lranlı rJermelı aizin için zor olar. Maılemlri köpe. 
ğinize lran•ızca öğretmekten malı.adınız onunla lıonutabilmek
tir. Bunun daha baflıa bir çareli rJaT. Köpeğe lranıızca öğretecek 
yerde, aize köpekçe öğreteyim. Çünkü köpekçe nihayet bq, on 
türlü ıeıten ibarettir!'' 

E•lri mantılı cilimlai inaana "HayrJanı natılı" demİfler. Bu 
tarif ile hayvanların dili/en mahrum oldufunu anlatmalı iıtemiı- · 
ler. Fakat hayvanlann zaman zaman çıkardıkları ıealer tahlile. 
dilecek olurıa nihayet onların da kendilerine mahnı• dilleri oldu. 
iu derhal taıdik edilir. Na.J ki karıncaların en mükemmel bir 
içtimai hayat içinde y~adılılarına eöre, bunların da mutlaka ken· 
clilerine malımı bir dil ile konuıa;ak aralarında anlQ§tıkları mu· 
hakkaktır. Vakıa biz karıncalann sealerini İfİtmiyoruz. Fakat 
yollarda giderken bu gmip hayııancıklCJTın baıbafa vuruıarak, 
ıonra aynlclıklmını görüyoruz. Böylece karıncaların yafayıı tarz
larından ıelamlQftıklarını, yahut lıonuıtuklmını anlıyoruz. Şu 
kadar v,ar ki hayv,anların da bir dili var diye onlara insanların dilini 
öğretmeğe kalkmak mantıki değildir. HayrJanlar ile konuımak 
i•teyen bir aclamın elbette laa1va.n dilini öğrenmen daha kııa bir 
yol değil midir?. 

HASAN KUMÇAYI 
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ZAM 1'/!ZIE. 

\ 
Almanyanın eski mUstemlekelerl .... ,; 

"]ePdlY'
toplanıp rahat rahat eb~ --·~ Jngilt.ere diyor ki: \ 

- insan bir kere eline geçirdiği 
şeyi muhafaza etmelidir. 

.l- ır P"".:n 
masaya oturunca o ao . _ ... t<> p~ 
hem de kocaman ve iyi bır P°' • 

Fransa da: 
- Buındayım, burada 

ğım, diyor. 

yor.. ~ 
kalaca - Kimse elinden bir şeY k l ~ 

istemiyor, o halde onu nası 
Ötekiler de öyle . .'. 
Halbuki Hitler, kendisine teklif 

edilse bilı::. eski Alınan müstemle -
kelerini kabul edecek gibi görün -
müyor, bundan bahis bile etmiyor. 
Tacsız K~yzer, daha geniş, daha 
zengin, milli gururu daha fazla ok -
şayıcı, Alman sanayi ve ticaretine 
daha fazla uygun bir imparatorluk 

d .... ? ... t-4 
e ecegız. . .. ··klet v~ , 

Fakat bu ziyafette k~ ~.ki 
Fena fikir değil ha? A edP't-
ka ile Portekiz fedakarlık ıııi? 
mi~ Kendi paylarını verirler ~ 
vet, fakat, görüyor musunlJt• 
işitmemezlikten geliyorlar·.:~~' 

M k 1..... . n'llJ• 
ona o prens ıgının ~·· ) 

keleri olsaydı iş daha ko~()o~ 
devletlerin lirdi. -Chement Vautel 

istiyor. 
l\1listt'nıleke sahibi 

Diik dö Vindsor 
BiR SENE OLDU ... 

Daha .Cünkü bir mesele gibi gelen ve 
hili bahsolunan İngiliz kralı Edvard'ın 
istifası bugün tam bir senelik hidis«. 
oımuftur. 

Filhakika, İngiliz kralının iatifa et
mek istediğini ve yüzden hükurr.ette 
büyük bir buhran başladığını İngiliz ga 
zeteleri geçen sene kanunuevvelin ilk 
günlerinde haber vermişlerdi. 

Bun.dan sonraki hadiseler malilm: 
Kral istifa etti, sevgilisi ile evlenmek 
.Jzere memleketten çıktı, evlendi... Baş
vekil Baldvin de kabineden çekildi. Ye
ni kabine kuruldu ... 

AMERiKANIN NÜFUSU 

BEŞ MlL YON ARTTI 

Amerika dahiliye nezaretinin gtçen 
hafta neşrettiği son bir istatistiğe gö
re 1 temmuzda yapılan sayımda Ame
rika Birleşik devletlerinin nüfusu 129 
milyon 257.000 olarak tesbit edilmiş
tir. 

Bu rakam, Amerikada nüfusun 1930 
dakine nisbetle 5.482.000 bir fazlalık 
göstermektedir. 

YUNANIST AN DA ME'fRE 
0

USULONO KABULE~ tP" 
. tal (fi 

. Fransada metre sistetnl ],dıJ· 
dilmiye başlayalı yüz se~e ~~ o": 
dan sonra, İngilizler harıç 0 nl ~il' 
re, hemen hemen bütün. ıııede ,ıs1'1', 
leketler 100 esası üzerın.e kU 9il .J 

öl çil usulünü kabul ettıier. t IJ', 
Cumhuriyet idaremizle berabet;e, ~ 
lrkta kilogram, uzunlukta ıııebııl~tc". 
rada kuru•, santim esasını }ca z 

:ı üı 

Avrupada bu nizamı. ~e~un " . ..& • 
etmiyen devletlerden bın de ııPJ;, 
idi. Bugün komşu devlette 1uıılil' r/: met, memlekette bu ölçü usu jçifl 
bikini dü1ünmektedir. Bunun 
kileler başlamıştır. s• 
SAHTE DOKTOR DiP~ 
SAT AN BiR ŞEBEKE b~ 

"nterde ~~ 
Romanya polisi son gu ~f' 

bir sahtekar şebekesi ~ cJ d1 

ec.ıa 
Bunlar, sahte doktor ve ııt··· .ıJ 
malan yapmakla uğraşıyo~ipt'r, 

Sahtekarların yaptıkları satıııf'"' 
50 binle 80 bin ley arasında 0 ~~ 

. ak' ·-.. aıar muş. Dıplomalard ı ıu~ rsite ~ 
iyi taklit edilmiş ki, anh•C tı ?ı'tl ~ 
sörleri bile kendi imzala~ıııl fıf 
sahte, hangisi hakiki oıdug .;,i/ 

dememişler... ıaral' doF-, 
Bu sahte diplomaları a 

00 
]cİ'i _, 

luk veya tt.:zacılık yapan 6 
mahkemeye ıevkedilmiştir. 

BlR MEMLEKET 

iSMiNi DECIŞTIRD[ ~rf_ 
ı inde ~il~ 

İrlanda, geçen mayı.sın ıııU•tv'"~ 
lüğe giren anayasası ıle 1yrı1 ., ' 
devlet oldu ve İngiltereden efıet% 

Şimdiye kadar "Serbest ~ııf! ~ 
mini ta§ryan fakat. idared\tiıc1B1 ~ 
b~ğlı olan İrlanda, bu ~ıt''ıt11 
sonra, mazi ile bütün ra JJ'~ 
serek ismini değiştiriyor: fr1~ tı~ 

Kanunusaniden son~·iı~ıss', ~ 
ismi artık Eire'dir. y~nı tıilcl~:' 1 

ismi Milletler Cemiyetıne ... . ~rıl 
kaydmrn bu şekilde deJI 
istemiştir, 



~ih. . l11t1zin okunmamış yaprakları 

air Ziya Paşanın ço
Ukluk zamanına ait 
kıymetli bir haflra 

d6 . 
lıı rt Yaşında iken SUleymanlye Rüşdiye-
kt güzide bir talebesi olan Ziya Bey, 
t epıer Nazırı lmamzade efendinin hu
lJnda falakbya yatırılıp dayak yiyor 

Yazan; 
'litii 
"· Phanc}j . . d k' .. k "ti . rımız c ı tur çe yaz-
'"ı. erı ~övte b' .. <l . k 
tatil.~ ; ır guz eıı gu;ırt're 

~ı 11 bıhlh·o;;raf "·a" idn not· 
r <tına... • " J • ~ 
)o ga ha.Janıı~tını. Uu i~in ne 
~\ t~cu \'e hir faninin ikrna· 
~ a fak olamıyacağı kadar <l<ı 

d olduğunu biliyorum. Fukaı 
t :rı gördüğiim aHiba Ye te-.\'İk 

"'etini . . • J k ı"" ~kat· erm IÇJDl e ar;ı a~lı 
i..ı ade kıymetli ku,·ıtlarm he· 
·1 e .• • 
"U Urüklenip giJiyorum. 

llı.ı ~~u orijinal k:ıyıılarılan hiı 
ır:ıt~· ~retınek istcrk' n a~a~ıy:ı 
~İQ 1~ satırlar, yukarıda '·r:ıri· 
ı,h? Unrnamış ynrıraklari' gihi 
~tt başhk ku1lanmakta ne kn· 
~r olduğumu mulıterE>rıı okn· 
='illa • l lt:ı. 1 ıat edecektir snmrıııı. 
'lllttJ' • 

Reşad Ehreın Koçu 

ı~tırı •ıın kaynakları nra~ınıla 
,, ~tere, ~~llıassa ya~ayifnııızın en l 

~ ı .. truatmı giistennek bakı-
rıu\ "k 

Ziwı l'a~a 

rim. Bu .la hir haşku nıernktır. Ge
çenlerde Adana 'alisi olup vefat e· 
den me:Jrnr Ziya pa~n merhum, za
ten Kandillili olup Kandilli mahalle 
nıektebinıle ılal1i birlikte okumuş İ· 
dik. htc hu z:ı.l ta olrnkit Süley:mani· 
ye mektebinde idi. Ve hem de ko· 
nakları oraya cİ\'ar idi. 

nj J u l.ıir kıymctj rnnlır. ~f e 
tıı~r ite kiitiipJı l'l'C inde türk• 

ç 1 ı-.... ar nrnsmda, ;\~22 ıımnara· 
~tıııı • h ı 1 d 

: 

y~ b' cı a ,.e ıatırat a~cı e-
1 b it e-cr hulmıı:u.ktndır. 

'

. e<le dh-~ anılau lhralıim iT a-
'llı. • 
1 

1ndc hir 7atın 313 ,· :ırak 
~ı:~u.ızznm hatıra rldte i bir 
k"' 1 iırk cemh·r.t tarihinin 

1

1 
ıılıırınılnn hiritliı. Bu ve~i-' ... -
'.gıın ~n satırlar, ilk rüştiye 
ırııizirı lınlini r.e l:nd:ır ı•an· 

tut ı , 
1 P. 0:1 ıt:ınaktalıtr; ve anla· 
er<>rlıliit f'clchiyatmın ,.,iiı:idc 

,1
1
• oları Ziya pa~aum çocuk

b·:•r ııe IH.ılnr kıymetli hatıra· 
~ ra'!ltııck:ctlir: 

iıı ·l} ~ii1cymaniye mektebi 
, ~devamım ahvali mcyunm
~ki 257 tarihinde Süleyınani

~lt- 1~ıet.ıehi rü:.tiye~ine gittim. 
~d, er a:ıdette iki mektebi rüş 
İtti· Biri i Suhanalımet camii 

1 <ıli 1 1'"" . S"'l • '~lir· .ıı. c, < ıgcrı u eymanıye 
~~ lı 1 ıtti alinıle. Runlarm na-
~~ ;ır lınnnızatle merhum idi. 

'1cııt~' .lıor.nları nıiikeınmel \'e 
hih· 1 dı. Llikin Sultanalıınet 

··ın 
Sa rn:ıa~ı olmayıp ancak Ye-

Hem~elıril ik hu ya, fakiri ziyade· 
~ile scn!rlerdi. Oltarihte lıenı~in idik, 
yani on diirt, on beş yaşlarında idik. 
Lakin olkndar :zeki ve olderece fatin 
idi ki adeta sual ve ce\'apta birinci 
lıocamız l\~uman cf endiyi aurdnrur 
idi. Binaenaleyh Numan efendinin 
ziyadesiyle sevgili bir tanesi idi. Hat
ta bir giin f maınzade efendi mektepte 
imtihan edrrken hizim der. imize nö-
1 1. "t 1 1 1 .. " d .. ıet ge ıp z ıarcı ar ge sun eyu 
çnğmhlar. İmtihana giderken Ziya 
hey yamma gelip: "1hrahiın, sen ka· 
pmm önüne otur, ben perdenin ar
knc;ınclan ~ana söylerim, imtihan \'e• 

rir:;in, Yirmi kumc;luk t'mıfa çıkar
~m)) dedi. ııkir ~lf' "ammn minnet 
memnun olclum, \'e iiyle yaptım. Ço
ı·nklar CC\'ap vermeıliklcrine fakirce• 
Yap 'enneğc lıa~la<lım. tmanızade 

(Sonu 10 uncuda) 
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ŞEHiR HABERLERi J 
.. • JŞ!@ 

iş dadi~_esdi .~miri Bakırköy akıl hastaha-
on u • d k d Burııada iş kanuuu- ınesın en açan a am 

nuo çok iyi tatbJk E . 5 , 
edildiğini söylilyor . vvelkı gece 3 numara.1 katarm 

Bir ırıüdtlct en-el Bur~aya gitnıİ§ 
olan üçündi hUJge amiri Bar Halllk 
dün "'chrimize dönmfütür. 

B;k llaliık, Rurı'ada kaldığı bir 
hafta zarfında i~ kanununun tatbika· 
tiyle alakadar olan İj dairesi amirli· 
ğinin i~lerini tetkik Ye tasnif etmi~, 
hazı rlirektifler ,·errni~tir. 

Bay Tlaliık diin kendi;;iyle görüşen 
bir rnulınrririmize Hur,:;aclaki tetkika
tı etrafında ~unları nvlcıni"tir: 
"- flıır:;ıııla i~ı;i ,.if;aYeti İstanlıula 

nazaran pE>k nz, lıatta hiçtir denilebi
lir. Kalclı~ırn hir hafta zarfında )'ap
mı.:; oldııi!uın tf'tkiklcrclen rok ivi ne
tic~lcr atılım. İş kannm1 R;ır:'ada ta
maınh·]c hiç hir uf ak niirüz o]ınadnn 
tathik. rd i lmcktf'ılir. Dahili talimat
name nıc~elesi ılivc de orad :ı hiç bir 
mesele yoktıır. Riitiin miic~ı::c~eler 
zamanın<la <lahili taliınatn:ımf'lerini 
i-: flaircı-ine nrmi~tir. 
~ " 

Jluradaki Yaziyct i ise ~İ7. tabii bili-
yor:-unıız. ~imıli ,·erilıni<1 ofan clahili 
t:ıliınatnanıcleri tetkik edeceğim:• 

Deniz müsteşarı Anka
raya gitti 

Birkaç gündilr şehrimizde bulunan 
deniz ve hava müsteşarı Sadullah 
Güney dUn akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Bay Sadullah Güne · şehrımizde 

kaldığı müddet zarfında birçok iktı
sadi meseleler üzerinde tetkikler yap
mış, bilhassa Denizbankm kurulması 
ile alakadar olan Denizyolları, Deniz 
Ticaret müdürlilğü, Havuzlar idaresi 
ve diğer deniz tc~kküllcri ile meşgul 
olmuş, alnkadarlardan izahat al.mı~ -
tır. 

Hava ve Deniz müstesarı bu tetkik
lerini bir rapor halinde hazırlayarak 
!ktıs'lt Vekaletine verecektir. 

iktısad vekaleti müs
teşaı· nluavini Anka-

raga döndü 
Şehrimizde bulunan tktısat Veka· 

leti ınüstesar vekili ve heyeti tef tişiye 
reisi Bay Hasan Yaman ve Tilrkofis 
başkanı Bay Bürhan Zihni .Asbaşka
nı B. Celal dün akşam ekspresle Anka.
raya hareket etmişlerdir. 

altında kalarak parça parça oldu 
Evvelki gece Bakırköy civarında 

Baruthanede bir adam tren altında 
kalmış, parçalanarak can vermiştir. 

Dün sabah kalkan banliyö treni Ba -
krrköye giderken, makinist hat üze -
rinde bir ceset görmüş hemen treni 
durdurmuştur. Bir kaza olduğu anla -
şılmca jandarma kumandanlığı vazi-

yetten hemen haberdar edilmiştir. Bir 
az sonra Y eşilköy istikametinden Av
rupa ekspresinin geldiği görülmü.~. ma 
kinist mütemadi surette düdük öttü
rerek ekspresi kaza yerine yaki.a bir 
yerde durdurmuştur. 

Tahkikate jandarma kumandanlığı 
el koyduktan sonra, dokuzuncu işlet -
me şefliği de haberdar edilmiş, banli
yö treni gittikten sonra ekspres o hat 
ta. geçirilerek, Sirkeciye gönderilmiş
tir. 

Evvelki gece öldüğü anlaşılan bu 
zavallı tahkikate göre evvelce Kırk -
larelinde memurluk yapan Hüseyin 
A vnl isminde biridir. Son zamanlarda 
akli vaziyeti bozulmlll}, tedavi için 
Bakırköy akıl hastahanesine yatını • 
mıştır. 

HUseyin Avni uzun zamandanberi 
bir fikri sabit halinde hastahaneden 
kaçmağı düşllnmekte ve planlar ha -
zırlamaktadır. Nihayet evvelki gece 
bir fırsatını bularak kaçmış, Barutha
neye kadar gelerek tren hattında dur 
muştur. 

Biraz sonra Sirkeciden kalkan 53 
numaralı katar geçerken, Hüseyin Av
ni atlaınak istemiş fakat muvazenesi
ni kaybederek tekerlekler l&l'BSma yu • 
varlanmı§hr. 

Hüseyin Avninin kafatası patlamış 
belkemiği ortasından kesilmiş, bacak
ları parça parça olmuştur. 

DUn adliye doktoru Salih Haşim 

Vak'a yerine giderek cesedi muayene 
etmiş, morga kaldmlmasma lüzum 
göstermiştir. 

Havuzlar idare
si demir dubalar 

yapacak 

Ayakkabıcılar 
Jş kanunu dahili ni
zamna meslne dahil

mi? Değil mi? 
Ayakkabıcılar cemiyeti idare heye

ti dün sabah toplanmış, ayakkabıcı -
larm i§ kanunu mucibince dahili tali
matnameye tabi olup olmadığı etrafın 
da görüşülmü.ştUr. 

İş Jcanununa göre, 10 işçiden aşağı 
işçi çah~ıran iş yerleri, dahili tali • 
matname vermek mecburiyetinde de
ğildir. Fakat İstanbul iş dairesi, 5 iş
çiye kadar çall§tıran müesseseleri de 
dahili talimatname vcrmcğe mecbur 
tutmuştur. Ayakkabıcılar da filhaki
ka 5 den yukarı işçi çalıştıran m ücs
seseler varsa da bunlar sayılacak ka -
dar a?.dır. Asıl ekseriyeti te.~kil eden 
kısım üç ve ruha.yet dört işçiden faz
la işçi ça~tıran ve küçük çapta iş 
yapan müesseselerdir. 

Dünkü toplantıçla bu mesele uzun 
uzadıya. görüşülmUş, iş dairesi üçün
cü bölge amirliğine vaziyetin açıkca 
anlatılmasına karar verllm.iştir. 

Nitekim öğleden sonra ayakkabıcı
lar kooperatüinden ayrılan, ayakka
bıcılar kooperatifi reisi Abdullah ve 
bir mümessil iş dairesine gelmiş, i§ 
dairesi bölge amiri Haltı.k ile bu me
sele etrafında görüşmüştür. 

Öğrenildiğine göre, iş dairesi amiri 
Haluk bütün kunduracıların vaziyeti
ni tetkik ederek ona göre bır karar 
ittihaz edecektir. 

Pıens Seyfettinin 
cesedi 

Geçenlerde şehrimizde ölen. Mısır 
Kral ailesinden prens Seyfeddinin ce· 
sedinin Mısıra nakline hükfunet!mizce 
müsaade edildiğini yazmıştık. Mısıra 
nakli kararlaştırıldıktan sonra me -
zardan çıkarılmış olan ceset, Üniversi· 
te Trb fakUltesindeki enstitüde talı -
nit edilmi§, nakle hazır vaziyette bu
lurunaktadır. 

diı"10cla, l\ln\'İoıla namlariyle 
'l'ı- odalar olur lityıkı ile im· 

~il~r tıler öyle odalara naklolu
~İrd Ve hem de bu mektepte 

tlı:k an r>n~azade. heyzaıle olup 
a}0k der e ~alı,.ınazlar idi. 

Haydarpaşa istasyonunda tren
ler için yeni manevra 

Liman işletme direktörlüğü, bir ta· 
raftan duba ve mavna. dhtiyacıru kar
şılamak üzere esaslı tedbirlere baş -
vururken, lbir taraftan da romor kör
lerin adedini ve cinslerini çoğaltma. • 
ğa karar vermiştir. 

Cesedin dün akşam limanımızdan 
kalkacak bir vapurlar sevkedilmesi 
ınevzubahs idi; son fırtınalar do -
layısiyle bu vapur gelmemiş ve cena
ze gönderilememiştir; Prens Seyfed
dinin cesedini götürecek vapurun a
yın on ikisinde limanımızdan hareket 
edeceği tahmin olunuyor. 

.• ,,. k 
~ t~ c rne tehi ise bir büyiicek sahası hazırlanıyor Bunun için liman mühendisleri ta.

rafından bir proje hazrrlanmaktadır • 
Öğrenildiğine göre; bu projede liman 
idaresi Uç tip romorkör tesbit etmek
tedir. Bu Uç tip romorkör, bUt,c:rün 

1 

mevcut olan romorkörlerin hiç biri- ' 
ne benzememektedir. 

~~kı ~.1nckt~p olup. Sultanah· 
. '.'tı ae 1 ~ihi miiteaddit odaları 
\k 0~Cnk lıiriıwi horaya malı~m 
tar, a "nrclr. Hem <1e mektebin 

' ~ ıq tıda hulıınan uzun rahleJe
tahı?tıaaş vardr. 
:'t~~ elerin her birini bir mııf 

( lılite sınıfı rahi ve ı-alis ve !!ani 
~ l'rı%r. Mesela mülazımlardan 
LQ~ an sınıfı rnbie geçse on 
~~, 7aaş alır ve ealis olsa yir· ''"'il ır ve ~ani olsa yirmi he~ ~")~..,-" l't "-.... n :> ... , 

.·"l"ı l llrarlan artık kaleme ~i- "• -. ~ ~~ "' 
1 t1r • l' B' . . ~,..-;r • .... • " Cu .. 1' ı. mncı hocamız ~ .• _...- • ': .._ · .e; • • 

' 1~.,.1 tcu Nüman efendi idi ki ,.._... - -·· ... ~~"..1~~Ulll:aP"_~ 
~~ltt"i .. !rnamzndenin clanıa ıl ı I 
1) ı. n hlırn, fazı}, mütteki bir 
'ıl.~~ ~ er haf ta sah günleri 1- " '"" ~ 
\~t't ~e~di mektebe teşrif edip - 1 
t~~ tıban ederdi. İşte leyi\"{' Kuduz hastabanesin-
~~1İJ> dersle~e \'erip bir d: Cf'! · de tedavi ~örecek er 
~ ha~ gecelerı. namaz ve nıy::" ~ 

ıı_ t d ~aklık ile meqgul oldu• ' Sıhhat Bakanlığının verdiği bir em· 
re göre şehrimizdeki kuduz lıast.ıha
ne:.İne AnaıJohıdan da lrnsta kabul e-

t ersırn. "t ~ıı h ız ıhar" a ~ıktı. Fa-
l A~ kuruş maaşı olan !'ımfa 
~ i~. ~k Para heveı:i de hir ha~-
11~ d "t'f'f'leri saat he~P. ve altı-
ıı er 1 ,_ • 

\ il~~l\ı} llıınr sahalılıırr <lcr.;tPn 
~~·ıı, llqlarnn .. k 'l'k ~ }al\• T1.a mnuı ı>rf'rı ı · 
~- erı 0~1ara flPr~lerini oku

endı ıtibi ders takrir ec1c· 

ılilmesine karnı \erilıni:;t!r. TJa,tala· 
rm hurayu gctirilme~i i~in bazı teıl· 
lıirln nlınııı:ıkıadır. 

Ilnnılım ha:;k:ı ıniitekaiılin ,.c mc· 
murin pnra,..ız olarak tcdın i eJilecek· 
tir. 

Bununla beraber bu romorkörler de 
Havuzlar idaresi tarafından yapıla - ı 
caktır. 

Pireden alınacak olan mavna ve du
baların da memleketimiz tersanele -
rinde yapılmasına mecburiyet hasıl o
lacağı anlaşılmaktadır. Çünkü Pirede 
alakadar duba ve mavna satıcıları ile 
ilk konuşmada tam bir anlaşma ha
sıl olmamı§f;ır. 

Bunun için Havuzlar idaresine üç 
demirden mavna ismarlanmıştır. Bun 
lar yapılır yapılmaz muvafık görül -
dtiğU takdirde derhal çalışma. sahası
na konulacak ve yenileri ısmarlana -
caktır. 

Haydarpaşa istasyonunda tren· 
!erin manevra yaptıkları saha dar 
geldiğınden Devlet Demiryollarına 
aid matbaa binası yıkılmış, bu su
retle genişçe bir saha meydana çık-
mıştrr. Bu sahaya raylar döşene • Mavna. ve dubaların Pireden alın -
cek, trenlerin m:ı.nevralanna tahsis mak istenmesi, son zamanlarda. lima-
olunacaktır. nrmızda bilhassa kendini gösteren ve-

sait buhranının bir an evvel önüne geç 
Mntbaa, idarenin Haydarpaşada- ı mek için idi. 

ki müstahdemler mektebine naklo-
lunmuştur . Yoksa, memleketimiz tersanelerin-

- ____________ , de mavna. ve dubaların en mükemmel· 

leri yapılab~ektedir. 

İznikte ilk pamuk 
mahsulü 

Dün İznikten şehrimiz Tiçaret Oda
sına bir mektup gelmia, ilk pamuk 
mahsulünün alındığı bildirilmiş, !s
tanbul piyasasında pamuk alıcıları 

ile temasa getirilmesi istenilmiştir. 
Ticaret Odası bu müracaatı ehem

miyetle karşılamış, derhal keyfiyetten 
alakadarları haberdar etmiştir. l.zni
kin ilk pamuk mahsulünün miktarı 
25 tonu bulmaktadır. 

Leblebiciler intihabı 
geri haldı 

Esnaf cemiyetleri idare heyetj jn • 

tihaplarma devam edilmektedir. 
Dün mobilyacılar cemiyeti intihabı 

yapılmış, fakat ekseriyet olmadığın

dan bu iş için icap eden formalite ik
mal edilememiş, intihap başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

Vali Ankaraya mı 
gidecek'? 

İstanbul Vali ve Belediye RE'isi B. 
Muhiddin Üstiindağ bayram miina e· 
betiyle Ulu<lağa gezmeye gitnıi~lerdi. 
HaYaların mfüait o1maınasmdan <lo
Jayı ~ehrimize dönmüşlerdir. Öııii· 
müzdeki pazar günü Aııkaraya gitme· 
si ihtimali vardır. 
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Lehistan da müstemlAtatürk'ün 
leke istiyor 

'ı"""· .... 1 • 

Beri inde: '' Delbos ölenleri 
gömsün, daha iyi eder,, diyorlar 

Mülkiyelilerin duggu
larina teşekkürleri 

B. Şiikrii. Kaya, 
Dahiliye V el.ili ve Parti 

Genel .Sel;retcri 
Okullarının 61 inci yıldönümü 

miina ebetile siyasal bilgiler okulu· 
nun mezunlarının yüksek duyguları· 
nı bildiren telgraf mızdan Atatiirk 
pek müte1ınssis olınu§lar, t~ckkürle
rile dileklerinin iletilmesini emir hu· 
, urınuşlnrclır. 

Paris, 7 (A. A.) - Havas ajansının 
hususi muha.birlnin Kara.kovadan bil
dirdiğine göre Varşovadruı Karakova
ya kadar devam eden seyahat esnasın 
da Polonya hariciye nazırı Becit 
(Bel.;), memleketin müstemleke ta -
leblerini Delbosa bildirmiştir. 

lyi haber alan mahf eller, Polonya. 
tarafından serdedilen n§ağıdaJd delil
leri kaydetmektedirler. 

"Japonyanm iktısat sahasında in • 
kişaf ı için iptidai maddelere doğru bir 
mahreç ve fazla olan nüfus iskiını için 
de deni~ırı bir müstemlekeye ihli
yacı vardır. Polonya bu hnyat ihtiyaç· 
larmın naz.arı:itibara almma~mı ste -
mektcdir. 

Lehistan, mesela, bazı müstemleke 
toprald&rinI işleten §iı':ketlere iştirak 
edebilir. Ayni rruretle Polonyalıları::ı 
bazı müstemlekelere hicretlerini tan
zim etmek üzere tedbirler alınması la-
zımdır. ı 

Delbos, prensip itibari~·le bu proje
leri tasvib ettiğim bildirmi..<rtr. 
DELBOSUN ÖLENLERİ Göınm.st 

LAZIM DENİYOR 
:Berlin, 7 (Hususi) - Fransız hari 

ciye nazın B. Delbosun seyahati si
yasi maha.filde itimatsızlıkla karşılan 
mıştır. Bu mahaf ildc söylendiğine gö
re, B. Delbos ziyaret ettiği bu mem
leketleri eskisi gibi Fraıısanın dostu 
olarn.l: bulamayacaktır; bu memle -
l;ctler bugUn müstakil bir siyaset ta.
kip etmektedirler. 

"Börsen Zcitung,, B. Delbosun Var
-;;ova. Prağ, BUkres ve Belgradı İngil
tere namrn:ı da ziyaret edeceğini yazı-
yor. 

Ayni mütaleaya göre, Fransız hari· 
ciyc nazırının, z.iyaret edeceği memle
ketleri Versay sistemine tekrar dön 
dürmeğe.ı çalısm:ı.sı beyhude ola..c?aktır. 
Yapacağı, çokt<uı olmus olan şeyleri 
gömme':tten ibaret kalmalıdır. Fransa 
ancak böyle hareket ederse yeni bir sı 
ya.si inkişafa varabilir. 

NELER KONUŞULDU ? 
Crn.coviç, 7 (A. A.) - B. Beclı:, teb

liğ hakkında §U mütaıealarda bulun
mu.5tur: 

Tebliğ, görilşmele.rirnizc h8.kiın ol -
mtı§ olan mükemmel anlaşmayı gös
termektedir. Halihazırdaki bUtün me· 
seleleri tetkik ettik. Görli§Ineleriml
zin cereyan etmi~ olduğu hava dalına 
itimat ile meşbu olmuştur. Hiç bir za,. 

rnan. ittifakmırzm hayatiyetini ve da
imi kuvvetini izhar için bundan daha 
iyi fırsat elimize geçmemiştir. 

B. Delbos, B. Beckin sözlerini tas
vip ve ~unları ilave etmiştir. 

Ziyaretim bende büytik bir memnu
niyet ve teselli hasıl etmiştir. Lehis
tanm Fnmsaya kar§I beslemekte ol
duğu hissiyatın canlılığına §ahit ol -
dum. Temaslarmıız, Avrupa.nm .istik
ra.rma. ve umumi huzuruna çok müsait 
olmuştur. 

B. Delbos, bu sabah C'lat 11.50 de 
Bil.kreşe hareket edecek Te yarın saat 
8.12 de oraya varacaktır. 

f\lmanyadan Busyaya 
mektup yasak 

Beilin, 7 (Hususi) - Rc5ıni hir 
ICaramame ile, bütün A imanlar, So' -
retler Birliğinde.ki ak.raha ve bildik
leriyle mttktuplnşmayı kcsmeğe cla
~·et edilmiştir. 

Kararııamcd..: ila\'e olunıluğuna gö 
re, Rusya ile nıel .. tupln.ma, mektup
ların göııJeriltlıği kimseleri ';en hii
rük tehlikelere 'e en bürük crfiçlük
lere" maruz hırakmaktaıhr. Çünl-ü. 
Rusyadaki Alıruın ırkmdsn olan. bazı 
kimseler Ycya Rusyada oturan birçok 
Almanlar lmanj adaki bildikleri ve
ya akrabaları ile mektuplaştıkları i· 
çin te\'kif o1unmu~lardır. 

Kan gütme 
davaları 

H.anunıın tatbik edile
ceği yeı ler tespit 

edildi 
Ank..ıra, 7 (Telefonla) - Kangüt

ıne ebebile İflc.ııen adam öldürme ve 
buna te ebLii cürümleri failleri hak
hııdaki tatbik olunacak muameleye 
dair ol~n kanunun tatbik edileceği 
yerleri tcshit eden karnmame Vekil: 
lcr Heyetince kabul edilnıi§tir. Adlı 
t~kiHit ililuıriyle tesbit olunan bu 
yerler şunlardır: 

1 - Tnncelinin Çemi§k~ı:ek, Maz· 
girt, Pertek, Nazimiye, Ovacık ,.e 
PJmncr kozaları; 2 - Eliiriğ ınerke
ziy1c fa.den ,.c Palo kazaları; 3 -
S · j~: ı 1erkcziyle miillıakatı; 4 - Art
' lfopa kazası; 5- Bingölün Kı
~ı k .1a~ı; 6 - 1u merkeziyle miil· 
Iıakatı; 7 - Bitlis merkezi ve mülha 
katı· 8 - Trabzon merkeziyle Akça· ' . 
abat \'C v nkfikebir kazaları; 9 - Dı-
' arbakır merkez ''e mülhakatı; 10 -
" Iardin merkez ve miilhakau; 11 -
Urfa mc~kez ve miilhakau; 12-O!· 
maniye kazasiyle İslahiye kazası; 
13 - Gaziantep merkez '\'e mülha· 
katı; 14 - Malatyamn Petiirke ''e 
Akçadağ kaza lan; 15 - Rize. ınerkc· 
ziylc par.ar kazası; J 6 - Bolunun 
Diizce ~azm: r. 

Alman gençliğinin şefi 
geliyor 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman genç
Hğinin fcfi llaldu'i- Yon Schirach 
( Şiralı) 2 maiyetiyle birlikte İranclan 
Halehe gr.lmi~tir. 

Yarm .Anknraya doğru seyahatine 
<lc,·aın edecektir. 

Ankarada bir otomo
bil kazası 

.Ankara, 7 (Telefonla) - nu sa
halı ~clırimizde bir otomobil Kazası 
o1ınul'tur: 

Sant 9 da Y cnişrJıir caddesinde O
peratör Şc,·kete ait 869 numaral_ı hu· 
usi olomolıil 16 yaşında genç hır kı

za çarpınıstır. Ayağı kırılan zavallı 
kızca:;ız derhal hastahaneye kalclirıl-c 
ınıştır. 

Zabıta derlı.sl tahkilı.-ata gcçmi§ ve 
otomobili kimin idare ettiği, kazanın 
nasıl '>lduğu, maa1ıllinde tecriibcler 
yaptırılarak, tcs_hit cdilmi~tir. 

Tunceli mahkiimlaı ı 
İzmir hapisanesinde 

İzmir, 7 (Ha i) - Tunceli ha· 
rekatına i~tirak etmiş , -e muhakeme 
neticesinde haklar.mda verilen idam 
cezalan 30 ene hapse te\·rilmiş olan 
mahkfunlardan Haydaran a:ı.ireti rei İ 
Kamer ve h~ arkada ı bugün telıri
mizc getirilmiş ,.e İzmir hapishanesi
ne konulmu tur. Mahkllmiyetlerini 
bnracl:ı geçircceklcrclir. 

llalga - Fransa 
Surye ve Tunusa daSr bir 
tlcareı anlafması lmzaladl 

· Derin saygılarımla arzederim. 
Umum Katip Vekili 
Süreyya 'Andelmarı _ 

Nankin' den 
kaçarken 

Çaokay Şeki Japon 
tayyareleri kovaladı 

Şanglıay, 7 (A.A.) - Ecnebi bir 
membadan hil<lirilcliğinc göre mare
§al Çaug Kay Şek, herahcrin<le }ıusu· 
si müşa' iri olduğu halde Hankeou'ya 
gitmek üzere bir tayyare ile .Nunkin
dcn hareket etmiştir. 

l\forc§nliıı hareketinden heri Çin 
payitnlıtında biiyiik Jıcrcümerç lıü
kiim sünnekıe<lir. 

Nankin, 7 (A.A.) - Japon tay• 
,·nrccileri Nankini tcrkctmckte olan 
Çang Kay Şek ile zevcesini ve .Avus· 
tura]yah ınÜ§a\irini ta§ıyan üç motör 
lü bir tayyurcyi ko,·alaııııelardır. 

Ko,•n]annn tayyare ile ko,·alayan 
tayyareler süratlerini mümkün oldu· 
i;u ldular nrtlmmşlarclır. Çin tayyare
si bir aralık yakalanmak üzer~ iken 
mesafe knzanmnga muvaffak olmuş 
,·e J apoıı tayyareleri A\'lmci eyaleti• 
ııin merkezi olan Avking üzerine ge
lince Çin tayyaresini kovalamaktan 
vazgcçmi§lcı dir. 

)ili HÜY"ÜK HARP 
Şanglıay, 7 (A.A .. ) - 90 dan faz

la tayyare, ankini bombardıman e
derek, fchirin i gali teşehbü ii ıçın 
Jıazırhklar yapımıı; tır. Bu llombardı· 
man, Çin - Japon Jıarlıinin başlangl 
cındanhcri yapılnıış olan muharebe
lerin en şiddetlisi olmuştur. 

Sağlık 
Servisimiz 

Suswr. doktonımuz I'uartest canıert 
uat oıı l)e.J butuktan )1rmlye ka( ır p• 
atemi% ldarehıuıeslr.de. Cui:ıi&rtuı g\lnlet1 
de saat H teo ıe a kadar LA!ell Tayyare 
~artmıanlan lklnd daire Uç ııwnarad& 
daima okuyucularımJ%J yed! kupoıı mut. 
blllnde kabuı eder. 

A.ynl feklldı dı, doktorlanı:ım da okuo 
yucuıanmwn emırıertne hazır bulunmaır
tadir. Diş doktorumuz Fabretttıı DlllJlGD 
Parm&kkapı tatıkln.J caddeatııde 127 ııum. 
rada pazartesi ~eri saat 1f Ue 20 an. 
em.da buJundUğu gtbl doktOr Necau Püo 
ol de KarakOy Mahmudiye cadd.W 1-2 
numarada salı ve cuma gUn.lerl ayut saat
lerde okuyucuıanmızm di§lerlne bakacdı> 
ıar ve utak tedavUertııJ yapacaklardır. 

Ayni umanda ~t.q tramvaı ~ 
deal Ertp apartımsnmda e11nııetd Emllı 
F!daD nıuhtaç okuyucuıanmmn çocua 
ıamu stıııııet edece.kt!r. 

Aynca Aksaray PerteV Eez&oeat 19" 
amda 852 numarada atımıetçt "' aıtıhat 
memuru Nuri ~stz KURUN doktonmun 
verecegt enjekaty~an beherl.ııJ yedi ku
pon mukab!llııdı ve abonelertmıze en el» 
ven oeraıue çocuklarmm eümıet :ımeU. 
yclertnl yapacaktır. 
tsımıertnı yazdığımız doktor, ~ve "1nı 
oetciJere mtıracaat ederken KURUN'UD 
tıtzmet kuponundan yedl tane gbt1lrmek 
• ft.ZTmd ır. 

Roma 7 (A. A.) - Ciano ile ı--- KUR UN --.... ı 
Fransız elçisi Blondel. Suriye ve Hizmet kuponu 
Tun usa nit birik.mi ticaret kredile • 

Bu ıruponu gazete tdiı.tcslDe ge~mcrı 
rinin ta.qfiyesine dair bir itilaf imza 

1 
_ KUı:Qk mı.nıe.nnı parasız tıaatmrw 

etmişlerdir. 2 _ Kurunun beklmlerlne par8812 

Mareşal Grazlanl Marki ıırıar. 

) Kr 1 v· 8 - Eruktllt " man mtısavirlerlııe ber 
J{omn, 7 (A.A. - a ıctor • tnrııı kanun yollnrmı parrunz sorup n;-renlr 

Emanuel Mare al Graziani'ye marki· 
1 ik iinvanmı vcnni~. 

-- ~d dU .. Musolini ve Sta- Cenup hU .ıJ 
godinoviç muza aıt 

(Vstyanı birincide) 

te hO§ geldiniz dedikten sonra sözle
rine ezci.im]e şöyle devam etmiştir: 

Sekiz ay evvel Belgradda im2a1a· 
nan İtalyan - Yugoslav paktı ile, 
iki memleket arasındaki münasebet
ler. samimi surette dostane bir it bir 
liği yolunda gitmektedir, iki mem • 
leket ara&mda mevcut olan ve esa
sını coğrafi vaziyetten ve bir çok 
müşterek menfaatlerden alan dost -
luk, hiç kimseyj endişeye düıiirme • 
melidir, zira, yüksek sulh hedefin -
den ilham almaktadır. 

Acık surette söyliyebiliriz ki ltal. 
yan ::__ Yu!!oslav paktı, sulhun ha -
kiki surette t,rsini için son zaman -
larcla Avrupada yapılan doğrudan 
doğruya yarchınlarm en sağlamların 
dan biaini tcal<il eylemektedir. 

8. Musoliiıi, nutkunu bitirirken, 
B. Stoyı:ıdinoviçi Yugoslav vatanı . 
mn birleştirici büyük k.ralm yüksek 
azminin t1adık ve cesur hadimi ve 
Nikola Pasiçin eserinin devamcısı o 
larak selamlamış, kadehini kral ikin 
ci Peter ~erefine kıra! naibi Prens 
Pavlenin sıhhatine kaldırmış ve Yu 
goslav milletinin refahı ile ba§Vcki -
lin ahsi saadetine içmiştir. 

Yugoslav bqvekiliniıı cevabı 
B. Stoyadinoviç verdiği cevapta 

czci.imle demiştir ki: 
Memleketim ve milletim hakkm. 

da söylemek Iütfunda bulunduğu • 
nuz samimi sözlerden ve ayni za • 
manda, iki miJlet arasındaki dostlu 
ğun yeni bir tezahürünü teşkil eden 
parlak hüsnükabulden dolayı teşek· 
kür ederim. Bugünkü görüşmelerin 
vaktiyle esaslan Romada ekselans
ları ile Pasiç. arasmda kurulan siyase 
te tamamiyle tetabuk etmekte ol . 
masını müşahede etmekte derin bir 
memnuniyet duymaktayım. 

İtalya ile Yugoslavya arasmda de 
vamlı ve samimi bir iş birliği ıçın 
mevcut lüzumlu şerait, Belgradcla 
Kont Ciano ( Çano) ile tarafımdan 
İtalyan - Yugoslav paktının imza. 
smda müşahede olunmuştu. Bu i§ • 
birliği. Av:rupa sulhunun tarsini es~ 
rine hakiki bir yardım teşkil eyle • 
mektedir. 

lta)yan h"ariciye nazmnın Yugos· 
lav lıükCi:net merkezine yaptığı zi • 
yareti iade ederken, ekselansları ile 
şahsi temasa girmek fırsatım bul . 
duğumchn dolayı büyük memnu • 
niyet duymaktalyım .•• 

8. S~yadinoviç bundan sonra, 
geçen martta imzalan ltalyan. Yu
goslav pal:tma dayanan siyasetin 
biitün kıymetini ve faydalarını te • 
yit etmiş ve bu siyasetin büyük kral 
Aleksandr • ın esas fikri olan sulh fik 
rine mutabık bulunduğunu ve çok 
sağlam esaslara dayandığını ilave 
eylemi§tir. 

B. Stoyaclinoviç. nihayet, liade • 
hini, ltalyan Kralı ve Habeşistan im 
paratorunun şanlı saltanatı şerefine 
kaldırmış ve İtalyan milletinin refa. 
hına ve düçenin şahsi saadetine iç • 
mi~tir. 

Dün ak§amki ziyafeti, büyülC ve 
parlak bir kabul resmi takip etmif • 
tir. . .. 
lngllterenin gizli planı 
Roma itilafı devletleri toplanıyor 
Vi~na 7 (A. A.) - Roma iti· 

lafrru imza etmiş olan dc\rletler kon 
feransı, t O ve 11 ikincikanunda Bu 
dapqtede toplanacalc ve bu konfe. 
ransa. ltalya, Avusturya ve Maca • 
ristan hariciye nazırları iştirak ede • 
ccktir. 

Alman Başvekaletinde 
meçhul bir adam ? 
Berlin 7 "(A. A.) - Selahiyet • 

tar mahafıller, Almanya başvckaJ.e. 
tine giren meçhul bir şahsın görüle 
rek tabanca ile öldürüldüğü haldan· 
da ecnebi memleketlerde dolaşan 
ıayialan tekzip etmişlerdir. 

Londra ne diyor? 
Sroyadinoviç Berline gidetelC 

Berlin 7 (A A.) - lyi haber a
lan mahafiiler, Yon Nöyratın bir 
kaç ay evvel Belgrada yaptiğr ziya • 
reti iade etmek için Stoyadinoviçin 
yakında Bcrline srideceğiııi bildir • 
mektedir. 

meseıeıer 
· bir art' 

Suriye ile yenı açı~ 

laşma yaparke~ 1taP'' 
tehlike bö/gesını 

mak Uizinıdıt 
~rıtiJı) 

( O$t ıarof ı 1 1 _ıeif 
. t retCJ 

iııaye ı. j{.IP 
vcrler gene birtnkıııt c JJuııuıı &A 
• k 1 ktır• sV"' .. 
ne karşı açık n aca Iuk ıniitı• J" 
T .. k' S ·.,.e dost d c. o ur ıye • . urı: . e ec. ı. I• 

1. . ıanzını ·ı·c v ]erinin istikba ını k ıeblıl' 
yeni mualıedc ile bul ~ç:Wdır. ııı8' 
gesini ele kapatnıak ~z sıırhe bd' 

Bu noktadan Tür~i?·e;e ceııııP ı~• 
nasebetleri tetkik eclı. 1~le kııçııkçı il' 

· tı ı tıı e-dutlarmm:ın emnıye 
1 

~· en bıı~ 
karsı mücade.1e nıese eul ı.t' 

lir. ıesi: JJıı ~~b• 
1 - Emniyet ınese ad•Y' J 1~ 
· • · · zun uz btıll0 lcnın m:ıluyetını u y ııııı tarı1" 

lüzum görmüyoruz. . : budııt ı.r 
hir müddet en·el Surı)kapılıırıı'' ,-e 
dnn girerek Diyarbnk-ır Iı ~ekS'e:·<tl' 
dar yakla:mı§ olnn ka~ ... c fııll 1

' 

e1 • · anı) a.. rııı. 
suikast ç t e.rını~ c af buhtt'~,ki~ 
!er.ini Jıatnlatmnt;ı k :eıesi: 'l1:'1ar 

2 - Kaçakçılık ın~~ denbt11 ,-r 
. l d 'lk cnın 1.:ııe · - Snrıye huc u u 1 ı:ı- • 11tefıv ~~ 

ki)·enin mali menfantler1ı · jle b'J ~ 
b kc erı t-' 

ı;:ayan kaçakçılı~ ~e c ur. !\ ~~ 
ha a öriilmücı hır Iıaldec. e ~ııÇ 1 .ıı' 

~ .. erıD · OJ"' 
son günlcrcle alt~ ~-ız ınese1eE1 1 d,i1'ı 
lık iş_i yeniile.n gunilJl d aerb•o~ 
cak '"'ene Surivc lıudu 11 ur· ~Jı1'. 0 

.; ~ uıı§ F.!. 
lerde dolnflllnga baı;:I_a edeı-1 lı~eD' 
taraftan bu sene SurıY 111dıJ f.. 
kıth~ı elıcmmiyet alınca b11ğd-f j,it 
mizden oraya binlerce ~oıı 1ııfd~~ 
..... fak t h"tü"n bu bugdıır -1~~ tıgı, n u .. ]k,apıı ~:. 

tonunun hile gü~ruk r_rıd>~ -_;dtııı 
u;;raınaclığı söylemyor. ..rl F..-~·· 

e .. '-~ızıvı ,.,~e 
gümrüklere ugram~~ de ~v /f'' 
Imrrdayl:ırm hcclellcrınııı .. 1,Jert 

ı:ı k ·· ıru• çakçı eşyası olara gu.n ıırotl Jı1~,. 
maksızm döndüğü an1aşı \\ı\ fftt' 

3 - Su meselesi: CenııP1'Çl~ı.?' 
k. . t ·e )csça 11:~ v rrmızdn ı cmnıye ' P"' ,<" 

selesini bilnıeyen yoktuta·u ~e ~ 
Jardan ha§ka bir de ~{a~~Jıı1ld 
lisine ait su me~elesı -'-
ilave etmek isterız. . ,c !!Jlr 

Bilhassa Nasibin, Cızf~adıı~ /)': 
taraflarındaki lıalkıı: a., J,JiJll'~ı-1~ 
gu hu su meselesi Cagcaı;, )ı;S)"'j;ı~ 
bas isimlerindeki sulnr~011ğtı ~ 
Türkiye toprakl~rında ~:ııııııSS .. ı' 
fokrü scf alct j~de y~; jleri ~el'1eı' 
kum edilen hazınc bc~~ııdo ed >t 
tiin bu za\'allı halkın ıs 

6
ade'f-.: 

mesi, tamte.rsi hu su_lar;J:eti e9 ~· 
c1uttan ilerideki Surıye buW ~ 
refah içinde bcslcınek~ccl . .,er ıt'> -,p .. ki ıg .A) 
<lır. Oylc snnıyoruz JJriihiı11 ıır 

]er arnınnda artık btı idir· of 
nin de ha1Ii zamanı gtsıtt' 

Celal Ba~~;# 
(Vst1J<lrıı 11.~ ~· 

Bu arada lstanbultııl ~1'~.' 
mütehassıs terafm~·tınittİt• ·Jııltl1 
ta olan plan tetkik 1 ni§~~.dl ,.e 
nönü meydan~ın g;apı~~ ' 
daimi sergi bınası ·yeti ~~t 
tehrin müstakbel v~Jimiıt J 

da alakadarlar başve ~fd. : 
vermişlerdir. J30l ,;ı~ 

B vekil Celal Bayar. ,,dj~''i' · 1 
aş aı· e },61 

den ayrılırken v 1 v be·~.ısı"' 
Muhittin Cf stünda!dıt perııY
almış ve saat on Y ~ 
teline gelmiştir·. . şükrii l<BfB ~ JI 

D hiliye vekıli . ola.11 ıst; 
fınclan davet cdil1?1Ş · bıJ ]ttli '. 
gazeteleri miiı?essıllfııı~tet ~· 
Perapahs otclıncle .. 1 bir13'...;d ~b 

I L_ kil valı ı e 'leı"" dı ?r; va~~ . • gaıeteG'l. btJ, ,.( 
hilıye vekilinın ve einıi~, bite rr 
lunduklan salona g eıditıni~ "' 
saat kadar hasbihal ıJct~ 
içilmiştir. ..~r bıt ,ı 

Başvekil Celal acy~ tctir· .t11eı· 
. h k t eot:ce .,,-<e 
An~;aya ar~ e Mii~ı.ilif fıl 
Dahiliye ve Mıili, nan Ift";f1JU ~b" 

Şehrimizde br.;l tbafı, -Jp ıe 
kili Şiıbü Kara bt'I ~ o~ eO 
clafaa vekili general ya hıttd' 
gün öğleyin Ankara 
ceklerd.ir. 



~'len: Niyazi Ahmed Tefrika Numarası: 79 
• .,.ercorne ve lktl'l>a• f'l•kkı mahi'uadur •• 

Reşit ve Ali Paşalar 
PQdişah damadı ile Sadrô.zamın 

araları açılmıştı 

llarptc Gcli/,olu ükelcsi 

~i~tfit pa§a ikiııci ocf a sadaret mev- Ji para alım tı \'e hu kendi miihiirü i
~ trı~ geldikten Eonra da büyük işler- le miihürlennıi~ enetlerlf" ishat ecli· 
\_ .. e~gul oldu. Dariilfünun kurmak, liyordu. Re~it pafa l!enetleri ~lt>cfoi 
to~ıııeniılaniş ihdas etmek istedi. Alii Tanzimata havale etti. 
ı,tJeler lıazırladı. Fakat bir gün tE'k· Melımt>t Ali ırn-:n: 
~I azledildi. Bu azline de gene Ah- - Hunlar lı"ninı ıııiilıiiriim değil· 
llıııeı •idin damatlarından biri :;ebep dir .. 
)'ordu: l' Di~ orıln. Fakat ıııf'c • li,.. ak~i iddia-

\.: <>phane Müii:iri Fethi pa:;a. tla idi. En rıilıııycl ıııiihiiriin tetkikini 
ı\~CÜınenitlanis açıldığı vakit lisan <"hli lıilıreye lıavele edildi. Ehli hih

'tt-ı\ 1"rclen ic:tif ade ediliyor, azalığa re 75 hin kuruii:luk bir senetteki mii
"~il1~1lrdu. Fethi pa~anın azalığa lıiiriin ~lehnıet Ali paşanın nıiihürü 
l~('llltıı,.,,,(' i iz:r.eti ner ini kırnu~ o- 1 olılu~unu kaimi elti. nmınn iizerinc 
'•t ~' nc~it pıı~aya diişınan oldu 'e tanzim edilen maıhata lıe) eti , ·iikt>Jii
'~iıı t buldukç3 diişmanrnı vurmak ya ıı-e' kedi idi ve hu paranın ;\f c·lıınet 
~~ \lıcliilmeciclc .)kayt>tten geri dur- Ali pa~aya iiılrltirilıııe .. i kararlaştı. 
Gr"ı~I En niha)et J\l111ii_lınel it hu şi- ı Hıı i~ rtrafa yayılul<'a ~evrolrnplu 
~; erden ° kadar hıktr, ki Reşit '\fclıınct hey i~nıinıle hiri de vakth-le 
d-til}"ı da. Fethi pa~ayı da azlf"tti. Sa- ;\J,•lııııı-t Ali pa--nya wrmi~ olılu~n on 
tild~t •ııe\kiirıc ilk defa ,\ li pa!<,a rreti- 1 L ı " H'< i hin kt•::-t> ak':f'nin iaı)('c;ini İ4C'di. 
"*tı:ıd Fakat ı\]i pa~a nnrnk hu ma- l\lehmct heyin dan C'Vrakr Mer)j,j 't ~a kırk giin kalahilıli. Yeri Da- Tan:r.imatn gitti. Fakat Mehmet Ali 

l. felınıet .\li na, a.Ya 
0
rrerti. J 1 ı· • " paşa ıtt < a,·a için nıcr.lic:e u~ramağa 

' ~'İt Jla~anm iil'iiııcii atlrii7.mnlı- hilf' trnC'n:iil etmedi. 
t~t''a topol harlıi~c ra~ılar. (1 ). Si- (Arkası vrır) 
~._1~P~l lıarhi lte;;it pac::ının İngiliz 
"'- 11i;tıını taıııaıııi' lı• ortava ko)'• ··quu • - · 
~ t · A) ni c:.ıırı"llP Ali pa~a da Fran· 

(1) Trf rilmmr::.ı tnhip Pdcn ok11-
)'11r11lar; lfrn(İlmf lstrmb11la gPldiği 
rnl,·it M<'lml<'t Afi pa~<mm mm/ atla
~~a~al. Ur•.~iı pu~anm y<'rİn<> gctirildi
;rnı lıntnforlnr. 

~-~ ataftnrı ol arak temayii:r. etıni~ti. 
~i i~~filı He~it pa~ıı İngiliz siyac;eti
r,)d 1

1~ ar etmekle mrııı lrketf" daha 
~it~' oluyordu. Bu. çok defa şah- Sulh muahedesi 
~lltd dre n~rnma;;ma ela ı::ehep olu
~ti~~t Rirka<; defa İngilizleri iltizam 

~· i . Çın ı:aılaretten azleclilmiı:;ti. 

•t ,ih
1
·:n kanalının açılması iç~n l\f ı· 

~· a ı i ~ . f l 1 1g ı . · aıt paşa tara mc an mii ıen-
~--e 1 e imtiyaz Yerilmesi hakkm
:•tlt t:~e~büs, İngiliz l!iya•etine za
~~ gorUlmü~ Refİt pa:a da bunun 
:"l ; geçmeğe karar vermişti. Bu 
~~İt tan ızları ki>piirttü ,.e neticede 

ba l>a§a azledildi. 
~da ~~anı bulunan Mehmet Ali pa
~.. •noptaki menfa~mclan getirtil-

t"~~1tıı.et Ali pa~a ile Reşit pnşa a
~itlik akı ihtilaftan kısara hahset
~, .. d. Melıınet Ali pa~a padişahin 

" r "d' 'ttllt 1 ı. Saoaretteyken Re~it pa-
~tll'tn adaınlarmr iltizam i~lerine ka
~-~la •kta olduğunu ileri ~ürerek 
~it tında takihat ) aptırmak İ!ltemiş. 

1 
~~it l>a~anın arraf ı Ye giiınrükler 
11Jı,~ttııi Cf:zairlioğlu )hgırdıçı 

·ıı:'' f't-. • 
1 

(\ • •11J§h. 
•it '1ıt ll . 

lı:izııııgcl('l) eeyleri cıııir ile icra \'e i
ınal ettir"''cktir. DiiYcli muahede 
nıcmurlarınılan nıiirekkcp olan ko
mi yonun iııfisahrrulan Hınra nehri 
mezkfır hoğazlarivlc ,Jeniz rivarında 
olan etrafı hahri~ seyri sef ain hak
kında emniyet ve iilıuletin heka ve 
ınuhaf aazsına ne7.aret eylcyecrktir. 

On eki7.inr.i madclı- - Düveli mu
ahede memurlarından mürekkep o
lan komisyon memuriyt':lini ve Tuna 

se:vahiline malik olan devletler me
nıurlarından mürekkep olan komis
yon dahi nıaddci sabıkada hirinci ve 

ikinci rakamlarivle murakkanı olan 
işlerini iki sene ·zarfında itmam ve 
ikmal eyleyeceklerdir. Yazu imza 

devletler hti keyfiyeti istihhaı eyle
dikleri gibi akit meclis mükaleme ile 
teshit , .e kaydedildikten sonra <lü-

n•li muahede ınemurlarmılan miirek
kep olan komisyonun olvakta eleğin 
hamil olduğu iktidar Ye mezuniyetten 
istifa<le eyleyecektir. 

Wzal&nacla 1uıım llU'eW olaD.lu, 1asa 
rllldıe mııwpele IÖNDlerdll'. B•lspmlet 

... , u do kapu.ae •tat ıt,yadıln. ıa. 
PARALAR 

• ~terlliı 
•Dolar 
• Fra.ıılE 
• Uret 
• Belçika Fr. 
•Drahmi 
• ıavtçre Fr. 
•Leva 
• FlorlD 
• Kron<;ek. 
ŞUUI AVu.t 

ô2S - Pezeta 
126 • lıfark 
88 • zıou 

108 . • Penso 
84. • IAJ 

:>.3 • Dlnaı 
t">SO, Yen 
:?j • Kroa ıneo 
'7V. • Altıa 
82, • Banknot 
ınJ 

206\J 
2:2, • 
2:-,, -
14 -
52, -
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Öğle ncıırlyatı: Saat 12,30 Pllkla Türk 
musikisi. 12,50 Havadis. 13,0:S PJA.kla Türk 
muslkld. 14 Son. 

Ak:ıam neıırlyatı: Saat 18,30 Pllkla dana 
musikisi. 19 Bayan lnci tarafından ıan: Pi. 
yMo ve keman rcfakatlle. 19,30 Radyo tonik 

komedi: Fatma Kadın mahkemede. 19,55 
Borsa. haberleri. 20 Mustafa ve arkadaştan 
tarafından TUrk mualklsl ve halk prkıla.rı. 
20,30 Ha,·a raporu. 20,38 ômer Rıza tara.. 
fmdan arapça söylev. 20,45 Nezihe ve arka.. 
daşlıırı tarafından TUrk muılklsi ve halk 
şarkıları (Saat Ayarı). 21,l:S Bedriye TUz1n 
tarafından şan: Orkestra rcfakatile. 21,45 
Orkestra: 

ı - Rosalnl: D!eblsche Llache Elıter 

uvertür. 
2 - Tschalkowsky: P!que D&me fan-
taz;I. 
:i - franslateur: Ballnachtstravm. 
" - Muslque: Tzfganne. 

22,115 Ajans haberleri. 22,30 Plft.kla sololar, 

opera ve operet parçaları. 22,50 Son haber. 
!er ve reteııl gUnlln programı. 23 Son. 

~~! 
Lımanda 

BUGÜ~ KALKACAK YAPURLAR 

Saat 

10 

18 

Vapurun adı 

Cumhuriyet 

.Antalya 

Gittiği yol 

Karadeniz 

Bartın 

::?O Mf':rsin Bandırma 
15 Kemal AY'·alık 

GELECEK VAPURLAR 

6.30 Mersin Bandırma 
] 6 Jzınir İzmir 

fehir ve limanlar ile arazii saire mu
kalıilindc ve Tuna seyri sefaini ser· 

da il ~§a sadarete gelınce rnuka-
. ~te~ e~·ı 'mm akta !tl"rikn11•d i. 
1~-lar ~et AH pa~a aleyhinJrki v~-

11Wet1iydi. GiimriiktPn hay-

On dokuzuncu madde - l~hu aht
nanıenin clörcliiııdi nıarld(' inılı• taclal 1 

olunan ve talıliy"~i nrnkarrn olan 1 

h~tiliğinln daha ziyade temini zım
nında (Bf'rnrahya) hududunun ta~Jıi
lıine Jhı ya imparatonı hazretleri iz
harı mu\'af aknt ederler. Hududu ce

dide Karadeniz sahilinden ve (Bor· 
nasul:ı) gcilüniin hir kilometre yani 
lakrihen 'arrm mil Osmani ciheti ,ar
ki,.inden .lwda ile anınden (1\kker• 
man) tarikinf': ve oradan hu tarikc;e 

gelerek (Trajan) dcreı:ine ınüntelıi 
olduktan sonra (Bnlgrat) kasabaı:;ı -
mrı tarafı cenubuna geçerek (Pal • 
yok) nehri hoyunılan (Saratiska) Ü· 

zerine kadar !:'kıp (Berut) üzerin<le 
rnki (Kananıoru) nam mahalle miin
tehi olacaktır. Saltanatı seniye ile 
Hu,.rn ""'Jeti ft>lıinıe,-inin i~hıı nok
tanın yukarı tarafında vaki hududu 
lıeyeti snhıkai'iyle ihka kılmacaktrr. 
i,.Jm hattı hmlurlnn tafı;ilatr ı:airesi 

rliivr,li ınıııılıf'ılPnİn meıımrları mari
fı•tide tnvin 'c tah"i"' kılrnaraktır. 

• · (Arkası var) 
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Memlekette glJrdüklerim: 

Rize nasıl bir yerdir, 
halk ı ne istiyor? 

YAZAN: Niyazi Ahmet 

Rize Belediye bahçesi •• 

Adet edinmişimdir. Seyahate çıkaca
ğım vakit, gidtt.:eğim yerler hakkında 
mümkün olan her malQmatı toplarım. 
Yazılı eserleri bulurum. Yoksa bilen -
lerden sorar, öğrenir öyle yola çıka -
rırn. Bu suretle ilk gördüğlilm yer hak
kında daha evvelden malOmat edinmiı 
olduğum için daha ba§ka bir gözle tet
kike irnkin bulurum. bunun favdası 
bence çoktur. Edinilen malftmat ~e in
tiba silinmez. 

• • • 
Vapur Rizeye yaklaşırken ben bu 

şirin vilayet hakkında eski bir salna -
mede.n bazı satırlar okuyordum. :':izeyi 
gezdikten sonra ayni satırlarr tekrar o

kudum. İ~te bu vilayet merkezi için ya
rım asır evvel yazılmış satırlar: 

.. Trabzondan bahren dört sat mesa
fede ve sahilde mebni olup portakal, li

mon bahçeleri ile senenin büyük bir 
kısmında daima yeşil bir halde kalan 
ağaçlariylc bu tarafların en güzel yer • 
lerindendir. Kasaba düzlük olan sahil 
boyundan başka yedi tepe üzerinde bi
na olunmuıtur .. , 

''Arazi ahaliyi mcvcudeyi geçindirme 
ğe kafi olmadığından ve ekser yerler da
hi dağlrk ve taşlıktan ibaret olup zira
a~e kabiliye~i bulunmadığından halkın 
hemen ekserisi Rusya ve Romanyaya ve 
memaliki şahanenin diğer birçok yer -
terine gidip rençberlik, fmncılık, tü -
tüncüfük, bıçk.•.:ıhk ve taşçılık sana
yiile meşgul olurlar.,, 

Salname daha bazı malumat veriyor. 
O vakit Rizede 16223 ev, beş yüze ya
kin <lükkan, beş misafirhane, 25 frnn, 
10 aşçı dükkanı, 3 lokanta, 15 kahve 
vesaire ... 

Bu bir kac satır. şirin Rizenin yarım 
~"ır evvelki hali ı'!eğildir. ÇC'k eskiden 
ve çok yakına kadar, Cum:ıuriyet ida
resi kuruluncuya kadar Rizenin yerli
si mt'mleketinin a...ıeta yabancısıydı. 

Genç, gurbete çıkar, kazanmak için di

dinir, ailesi ondan para bekler dururdu. 
Türk topraklarında doğan Türk genci. 
hayatını 'başka ülkelerde geçirir, t'ner
jisini başkalarının kazanması, kendisi -
nin de karın doyurması için harcardı. 

Netice şu olurdu, ki evi perişan kalır, 

kendisi huzur görmez, y.a yurdunun 
sevgisi ile ölür veya o sevgiyi unutup 
boş bir hayatla ömr:inü tüketirdi. 

Güzel Rizenin. elli ~ene evvelki sal
namede yazılı olduğu gibi iç tarafı 

sarp kayalıklar, tabii halinde ekilmeğe 
ve mahsul almaya yaramıyan ara , idir. 
Buralar böyle kalıyordu. Cesur. çalış· 
kan Rizeli buralarda çapa yerine silfıh
la dolaşır, eşkiyalık yapardı. Bu, sene
leı4.:e sürdü. Senelerce birçok yer isim
leri: 

• - Eşkiya yatağı .. diye anıldı. 
İşte bütün bunlar. yurt ~uklannın 

yurt ve dışarısına giderek yabancı ırk
larla temasa gelmeleri, onlarla birleşe~ 
rek iş yapmaları neticesi idi. Çalışarak 
kazanan ve huzur içinde yaşayan, si -
la.hını yalnız ve yalnız milletine, top -
raklanna .göz dikenlere karşr kullanan 
Türkün kanında eşkiyalık hiç bir za -
man yoktur. Tarih bunu hiç bir asırda 

kaydctmemiıtir. Fakat idare şekli, hal
kın iztiraplanna eş olmama, onu ezme 
siyaseti temiz Karadeniz Türklerini 
eşkiya yapıyordu . 

Rize bugün fakirdir. Hem çok fa • 
kir. Orada göreceğiniz halk içinizi sız
latır. Haftada üç gün pazar kurulur • 
muı. Bir Rizeli anlattı: 

- tı yok ama. dedi pazarları gene 
halkın yüzü gülüyor. Bir.kaç fey satı • 
yor ve birkaç ıey alabiliyor. 

Pazar yerinde ayaklan çanklı, arka· 
lan sepetli yüzlerce kadın gördüm. Sa
atlerce mesafeden yehniıler. 

Rizeli şöyle diyor: 

''- Biz, bizden sonra ğeleceklerin 
rahata kavuıacaklarına inanarak yaşı
yoruz. Artık anne, oğlunu Rusyalarda, 
Romanyalarda, bilmem nerelerde kay
betmekten korkmayacak. Birkaç sene 

içinde çok ıeyler yapıldı. Meyvalar ~kil· 
di. Tarlalar açıldı. Ama onlar hemen
cecik bizi zenginleştirmez. Hiç bir ~ 
yimiz yoktu. Kalmamıştı, yavaş yavaı 
her ıeyimiz: olacak ... ,, 

Y C§İl Rizenin refaha kavu~cağı mu· 
hakkaktır. Fakat bir tek eksiği vardır, 
Halkı, çalı§<l'.:ak saha bulamıyor. çalıt-

maktan yılmayor, çalı§mak, kazanmak 
istiyor. Bunun için ona yol göstermek, 
iş bulmak lazımdır. Bu, ekser Karade· 

nizin sahil ve iç vilayetlerimiz için böy
ledir. Kazanmak için dün Rusyalara gi
den bugün dağların ardında kalmamalr. 

NIY AZl AHMET 

1Stanbul Belediyesi 
Şehir Tiyat~ları 

DRAM: 
Saat 20 - 30 da 
BUYUK 

HALA 
4 perde komedi 

Yazan: 
F. Yon Schönthant 

Türkçesi: 
S. MORAY 

OPERET: 
Saat 20 - 30 da 

iNTiKAM MAÇI 
3 perde 2 tablo 

Yaznn : 
P.VERBERE 

Türkçesi: 
A. MUHTAR 

Pazcff gilnleri 15.SO da Matine 
ÇOCUK: 
Cumartesi, Çarşamba 14 de 

LA FONTEN BABA 
Yazan: 

EKREM REŞİT 
Türkçesi: 

CEMAL R~İT 

ERTUCRUL SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece: 
ÜS:KÜDAR HALE 

Sinemasında 

NUR 
BAB.t4 
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Bir koca lstanbulun imarı bugün bir 
• 

~arssım dansa memleket meselesidir 
gıtmekten men 

edebilir mi ? 7ürkiqenin büqük şehri için "imar,, 
Londrada böyle • d•b• l••k J "'•ld r 
lrgarlpdavaya şım l ır u s uenı ır 

bakılıyor ~ 
lngilia gazeteleri Londrada zuhur 

eden hem gülünçlü hem de feci bir ha
dile ile sütunlannı doldurmaktadu.lar. 
En aonunda mahkemeye intikal eden 
bu hldiaenin mevzuu ıudur: Bir to -
caıwı körpe hayat arkadaflDJ dana& 
ıttmekten menetmeğe hakkı var mı -
dit? Yok mudur? 

Şimdi hidisenin tafailitmı anlata -
hm: Bütün İngiliz atletleri içinde 
JDef}ıur olan bisikletçi Çarlla Kool 
genç ve sarışm gil7.eli kansiyle çok 
meeudane bir evlilik hayatı geçirmek
te ve bu i7.divaçtan doğan iki sevimli 
çocuklarım görüp gör.etmekte idiler .. 
IKanaı Lidy Kool pek iyi bir ev kadı
m ve birinci sınıf bir valide bulunu -
yordu. Yalnız küçük bir kusuru olup 
o da dancsa. fevkalade dil§klln olmuı 
1di. Eğer kocası danstan nefret etme
aeydi bu da bir kabahat, bir kusur 

yılmudı. Madam Lldy kocumm bu 
yunu bildiği için senelerce dansla -

rmı terketmi§t.i. F&ka.t bu m.Uddet a
rasmd& kocası danslara karlı Olan nef 
~ ula değiftirmemiftl. Bu arada 
k'ar1 koca araamda bir geçimsizlik bat 
ptermi§tl. Hele bir gtln Madamm 

dana& da.veW olduğunu eöyleme
kan koca arasında liddetll bir buh

tlıı husule getirmifti. Lldy kocuma: 
- Eğer dauetmek botuna gitml • 
~a evde kalabilirBin. Ben de ,al
riuz başıma gidebilirim. deJtnce ~ 

: 1 
- tıte aaıl bunu kabul etmlyonım. 
vabını vermiftl. Bunun tiıııırine Li-

- Bu da beni al•bdar em.. Sen 
~tcscn de istemesen de gldpffm. 

Diyerek odasına gidip tuvaletin1 ik
mal ctt:kten sonra tekrar kocaNDm 

anma gelerek: 

- Adio sevgilim.... cll'.vlp bpıJa 
doğrulmU§ ve çıkıp gibniftt. 

O zamana kadar gilçlUkle slıı1rlerl
!bAkim olan Çarlla dehfetll bir hJd

ka.pı1mıftı. Kıskançlık da ..ı..mı 
~ döndUrmilftil. 

Yerinden fll'layıp bir adnndı karı
~ yakuma yapqtı. Tuvaletlni pa

parça. yaptı. Ve bu hale kat'I bir 
nihayet vermek için de ild tokat ., -
etti. Bundan llOIU'& kan 1mca stln • 

lerce biribirlerinıe ıdargnı b1arak hiç 
onuşmanueıardl. Çulla Kool karm-
karşı a1dJiı pcldetli tavrın 'Ve ... 

tma indirdiği iki tokadm ·~ mil -
l!llıaebıeta:lZ c1&nll fftibumdan vupçİr• 
ılilitHni zamıedi,ordu. 

Karın ile o geceki MhNlDln )[oca. 

duyduiu laakançbk t.iri oldu
kanaat getirdiğinden dama olan 

liev'Miıııden vupçmemftti. 
Aradan henüz daha çok bir vakit 

eden Lidy bir akpm tekrar giyi
p kup.ndıktan sonra kocumm kar -
ma gelerek dansa gldecefini aöy -

Harap olmaya gllz tııtmuı bir lalanbulun 
karıı•ında nazarlgeler ve milnalıaıalar-
111 Jıagbedllecek vakit lıalmamııtır. Bu 
halıllıate lıillıdmelln ıehlrclleı lmlzden, 
fikir adamlarımızdan evvel ulaımıı bu-
lunmaaı latanbulun ne bilgillı lallldlrl 

Fatih noterliği 1 
başk6tibi 

Din Atıreezada aJb 
sene hapse mabk6m 

olda 
Devlet varidatından midad pal• 

lan kulJandıktan tonra tökerek tek· 
rar kullanın ve ..ıüplerindea para
Jarmı alarak huineyi sarara tokmak
tan mçla Fatih noteri Şlkiii, ı..pa..; 
tip Feysi. daktilo Mtbıevverin, ağır 
ceaada görülen muhakemeleri dtbı bi· 
tirilnıit. verilen karar bildirilmip. 

Mevkuf bulanan btllkltip Feysi· 
nin 6 ıene iki 11120 gtha hapeine 311 
lira para cezama ve mlebbeden im· 
me hizmetinden mahramfyetine, no
ter Şükrünnil de 1 ay hap.ine, fakat 
alnkaıı olmadığından teciline ve 
1058 lira 98 kurutun her ikiıine ö
dettirilmeıine karar verilmi!, daktilo 
Münevverin ıuçu görfl1mediğinden 
beraet etmi,tir. 

Mektepler açıldı 
Bayram münaaebetiy)e üç giinden

heri kapalı bulunan okuUar dilnden 
itibaren açılarak tedri11ta başlamıı
lardır. 

BerutgucU • Demlrapor mU•b•k•• 
tatanbul Demiraporu ile Barutciicli 

B. Takınılan, araaında yapdaıı, mao-

Yazan: 

letdlita fııluiiiin imarı artık ta • 
mamiyle bir memleket meaeleei ol -
muttur. 

Bu hal latanbulluyu ne kadar 
memnun etmİf bulunuyorsa latan • 
bulun imarını iıteyenlerce de o de
rece tabii ıörülmüttür. Bir memle
ket battan bap imar edilirken bu 
memleketin en ıözde bir tehrine: 

.. - Sen de kendi kendini imar 
et!,, 

Derneğe nasıl imkin bulunabilir. 
di ~ Hem denilmiı olması; 

••fıtanbul imar edilmiyecektir,. 
Demekle bir olmaz mıydı) 
lıtanbulun kendi kendini imar e-

debilecejini iddia edenlere hali tek 
tük rutlamalttayız. 

Bunlar, latanbulun devlete Yük ol 
mamumı. keneli ıeliri ile bütün i . 
mar pllnmı tatbik etmeeini İltiyor
lar ve hunun mümkün olabilecejini 
.andiracak deliller ele göaterebili • 
,orlar. 

Aynl a.hne bir sinema Bilratile ta Banıtgllcll B. Talmm, 2-1 pUp 
krar ediJmitti. Şık elbiseler yırtıldı. 
rkaamdan biribiri tlattlne inen iki 
kat kocanın hiddetini tahfif etti. 
Bunun Uzerine kan koca ayn ay
odalara çekildikten 1!10nra Lldy bu 

Acaba bu iddia üzerinde durmak 
ortaya •t.dımt ve atdacak olan fikir. 
lerin münakeıaımı ~ alına • 
cak neticelere göre latanbulun ken
eli kenc:limni imar etmeaini kabul et. 
maini kabul etmek doğru mudur) 
Bizce hayır, Zira Ltanbul için .. i. 
mar,, keyfiyeti artık memlekete ve. 
rimi bol lü aelir temin etmek me • 
leleai olmaktan çıkmıfbr. TUrkiye • 
Din büyük tehti i9n •. imar,. timdi 

· ci sahnenin kendisine verdiği ıid
tli bir teeuilrle ağlamağa. ve My
kıakanç bir kocaya rast.geldiği da-

ika ve saate llnetler etmeğe bqla
ıştı. Fakat bütün bu linetlere rağ -
en yine kocaamı ve iki yavrusuna 

&rfl kalbindeki 11evgiyl aöndilremlyor 
du. 

Ertesi alqa.m Çarlis Kool kansını 
tak odasında ölU olarak bulmut • 

t.u. Fakat zabıta bu hidiseyi ehemmi
tli bularak Çarlisi kansmm manevi 
tili ithamiyle mahkemeye sevket -
işti. 

Bu hldiaenin tetkikine memur olan 
""'11latımtık bir evli kadmm kOC8'1Jlm 

olmadan dansa gidip gidemiye-
- hakkında uzun uwhya ettkik -

buluııduktan IOnr& kanaatini 1U 

gelmif, ve A. t.aknnlın maçı. baVIDDl 

yağıeh ve çok frrtmah olmımHlan do
layı her iki taraf idarecileriıWı mu
vafakatiyle tehir edllmiftlr. 

suretle blldlrmiftir. 
"Bu h&diseyl takdir etmek pek zor. 

dur. Acaba. koca karmmı yalnız ola
rak dansa rit.meğe bırakmalı veyahut 
kadm kOCUinm arzusunu nuarı dik
kate alal'ak dal)8& gitmekten vuceç • 
meli miydi?. Bu iki ııktan hiç birisi 
üzerinde kanaatimi temerküz ettire -
miyonım. Binaenaleyh kocanm kan
ya k&J'll eebretmefe hakkı vardll'. 
diyemiyorum. Yalnız lwbnm hareketi 
kocayı tahrik ettiğine kail oluyorum. 
demiştir. 

Mahkeme muatantikiıı bu kanaati -
ni eeu tutarak Çarllain karısmm & -
lilmilnden meaul oldufunu kabul etmiı 
ve ithamla kocayı muhakeme altma 
almıp. 

bir yüb deiildir. latanl>uhm iman 
latanbulun kati lü ihtiyacıdır. Eli • 
mizde, mümkün mertebe 'ima bir 
zamanda hala yola konmaza harap 
~ kuaba p)muı, imperator • 
lujun metrl\k viliyet merkezlerine 
benzemeei, köyletmeai mubcldtı!r 
bir latanbulu vanhr. Böyle bir latan 
bulun kaıpmda nazariyeler ve mü 
nakaplada kaybedilecek vakit kal· 
DUUmfbr. 

Bu hakikate hükumetin, tdürci
Jerimizden, fikir adamlanmızclat. 
daha evvel ulatmıt bulunması letan 
bulun ne büyük talüdir ! 

Artık prenaip etrafındaki müna -
kafayı kameliyiz. HükUınet belki 
büyük bir yük almqbr; fakat onun 
bu yükü tqunak için sarfedeceği as 
pri kuvvet, bir bqka tekilde aza. 
mi kuvvet aarfedilmeainc:len dea 

hayırlı it görecektir. Hükumetin 
programmclaki eauı burada bir da
ha hatulatalım: 

Bir §ehrin iman Türkiyede mü • 
cerred bir mevzu değildir. Türk bl 
kmmumm ana hl\tlarmm bqmda 
gelen büyük imar hareketimizin i . 
çinde yeri olan bir iıtir. 

HükOmet lıtanbulun imannı ek 
alırken her §eyden evvel lıtanbul • 
lunun sıhhatini düıünmektedir. 

lıtanbulun ekonomisinden, ıürin 
den. gelir kaynağı olU§Undan önce 
bunun düıünülmesi, hükumetin mil 
li vufmdaki fUUr derecesi brpmı. 
ele bütün vatandqlan hayran et • 
mektedir. 

Evet, Jıtanbulun imarı evveli la
tanbul heınıehriainin sıhhatini teh· 
dit eden kötülüklerin doiunluiu bir 
zarurettir. Bu yılın ilkbahar ve yaz 
aylarında tifo tehlik.eai yüzünden 
çektiğimiz ıılunb unutuhnaımttır. 

Güzel lıtanbul, bir bafka yerde 
bulunmayan lezzetli sularına, nefie 
yemiılerine, sebzelerine içinde ya • 
şayanların dudak değdirmekten 
korktuklan bir ıeJıir olamaz. 

Sokaklardan havaya kanpn toz. 
lar, yazın ortaamcla in.sam zatürre. 
eye tutturan deiifilc hava cereyan. 
lan. kenar mahallelerdeki pis ko • 
kular, bozuk nhtımlar, aefaltlanma. 
ar lizımgelen aokl\ldar, bu aıhhi ta
rafın yanmcla derhal ehemmiyetle -
rini bybederleri ikinci plina ıe • 
çerler. 

imar ile kalafat arumcla büyük 
farklar Tarc:br ... lıtanbulu devlete 
yük etmeyelim,, diyenlerin göster • 
dı1deri Çl\?elerle ancak söz boyaya • 
cak itler bqanlabilir, yani bir ka • 
lafat yapılabilir. imar ise bambat • 
b, güç, zor ve köklü bir ittid. 

lıtanbulun gelir tarafım yükaelte 
rek imar meselesine tedrici bir tekil 
vermek fotendiği gün, evveli, ilk 
bakqta göze çarpan hatalar ortadan 
kaldmlmıı olacak ve göze ancak 
mikroskopla görünebildiği için asıl 
mühim eksiklikler daima geriye bı • 
rakrlacaktrr. 

O zaman ne olacak i' 
Sokaklan asfaltlanmıf, rıhbm . 

lan yapılmıt ve vapurlan boyanmıı 
bir lıtanbulda iken kaysı yiyen bir 
seyyah tifoya tutulacak ve lstanbul 
tifo ve kolera qıır yapılmadan gi • 
dilmeyen bazı Asya tehirleri gibi 
korkun•; bir fena ıöhret kazantruf 
olacaktır. 

• * • 
Hayır. lıtanbulun iman sadece 

bir devlet itidir. Zira bu tek it değil 
dir, büyük bir memleket iıinin 
bir parçaaıcbr. 

Hükumetin bunu bu kadar iyi an 
lamq olması. diğer herhangi bir e • 
nerjiden çok mükemmel bir tarzda 
tatbik edeceğine delalet eder. 

Sarlıoı - Kapının Bnürıe nıçın 
parmaldılc lioytlurtlım, 1uıncıiını! 

Dünyan 
lezzetli peY 
f ransanm Ş:;::;: 
iki lı.6gde IJ . . __.Jri ti 
Dünyanın en I~~: 

Fransız köyün~e Y~~~ 
1',ramanm ııma)idcle ~ 

deki Kamamber köyil ile, klJ.lr 
Averon vilayetindeki Rok!: ~ 
rinde, bu köylerin adı ven ~ 
ler yapılarak dünyaDJll Jıet 1 

jhraç edilmekteclir• old ~ 
Bal gibi tan renkte • ......-. 

her kadar lezze:~~ 
hiç bir yerinde ~ 
isminde bir kadın, ba keiidl ili" 
evvel yapmqtır. y.ıa- ~ 
ne değil, göaterdiği maJıare' 1...., 
de biltün Franıaya tö)ıret ..::~ 
ir jçin, bu kadmm K~. 
de bir hey)teli dikilmiP'• .... 

Mermer tatlll'llldald ~:·J"' 
zeyen zikzak çizgili ve 19İi~ 
ıili andıran Rokfor pey.,ab;. .,. 
ce kimin eliyle yapıJdıir ısı! ? -

koyunların lfldlnd• 
tedir. Bu peynir. ~ :ıl 
nevine munhuır Mr .... 
Jnmuiyeti yldndes ..... a 
aranmaktadır. P~ ·-""· ... 
ıfttil veren koyanlar 
götürülOp otlatıldıkları 
Dirin Jezseti hozaJmaktadlr• 
teerilbelerden anlaplınllbf • 1sl 
lor peynirinin Jeaetinl ~#fi 
Jarm otladıldan yerler. d 
lar, kaynayan çetmel~· 

Sfltler koyunlardan uiddl~ 
ra, her tarafı açS, fınl. 
tarafmdan hava esen bir 1'ot 
konulmaktadır. Peynirler bit 
zarf mda JıazırJanmaktadır· 

Bulrifn, Rokfor ve civar 
700.000 koyun otlamakta~· 
nede 12 milyon kilo ~ 
olunmaktadır. Maanıalih, 
diğer vı1Ayetlerinde de Re 
mamber peyniri yapdmakta 
bunlar, taklit pefllfrlerdlr· 

200 bin Frannz, Frans 
ciliklc m~I oJmalitachr· .. " 
ban liayunları giitmeltte, .,.,, 
dm ve erkeli nitleri ıağmakt't 
mandıracı peynir ticareti -_.-: 
tlır. 

Yeni ders aıetıeı.1 
dDn geldl 

Müfredat poragranuncla ~ 
kimya tedriaatım düselımek f-! 
Je Ankarada toplanan mtif~ 
ramı inceleme komi11on~ 
manda bu der~lerde koli _ _a.a 
çok ders ileti levazımı da ...,-, 
mişti. Bu den aletleri içiD-errı...a. · 
lık hiittreinden 300 bin ura 
-;e geıiı ilıııesi itin AJmal1Y.,., 
yapılrm~tı. • )fi, 

Aletler dün teJırimise I=~ 
lunmaktadır. Bunların bir~ 
~ a Jihoratunrlamıda kU _L~ fi 
aletlerdir. Bir kumı da ......,-
fizik derslerinin JevuıınıJll'• ~ 

Yeni den iletleri yakıJlda ~ 
Jığa gönderilecek, oradaa ~ 
•>kullara ııruh !e tevsi eJil ~ ~ 
Yeni ilç -,,,otor il~: 

indirildi ~ 
lataııbul Umanmda.ld :::-- I" 

motorlqtmlmaaı iglıı ~ 
ıaa proJe tktuat v~~ 
ediimi oolduğundaıı bu 

yete bllyük bir hız~~ 
Dün ilk olarak ha~ -

rafından bir milddetteD.,.. 
melde olan Uç motor ~~ 
ve denize indirilerek denl9 ~~ 
dtlrlUğtl kılavuzluk emriJI!' 
tir. 

Bu ilç motorun bir ~ 
gönderilmietir. Dijer ıa
kadar va.purlann h •lat'~"iiıllll• 

dıraya ve karaya ~ 
~~~rlu ~~~ ~·----
ışçının yme 
mükemmel birer f)lel"dir· 

Havuzlar idare.ı ~ 
lann adedini goğaltard 
miişkilitla vapurlan k&l'IP 
palamarlan veren ka~ 
ortadan bJdJracütll'• 



Yazan: Kadlrcan KAFLI 
h":"'

1 
8-ıt.raEı dünkü aayunızda

uı ruı, 
! .ı\n ayı sultan hanım çok se-
~şılan beni ona methetti, 

lilt da hunu 'er<li. l\lükifa· 
ttttteknıiıim. Bana Dilrühayı 
~ ;~ ~.ir §ey i temem. Her hal· 
,a..ı uıunüyor. Eh, ma<lemki kı· 
~e eultanhk ediyorum, el
~. •~ui )oktur. 
~ S ıkı saat kadar geçti. 
'1lltan Dilrüha) ı çağırdı. O· 

'- b. 1 ok~adı: 
Qlt •• 

~ülrne, > avr11111 ! E<leh 'e 
elbet dıyecek yoktur. <;ok yaşa: 
'11ıu0n11n cezasını 'ereceğim. 
~, n söze, lıele inkar.ı mey· 

rtıek gerl"k. Hunun için gnç 
Yakalaınalr. ~inulilik ko,·mı· . . . 

-.j '"tınl"k i .. tcdi~im l'CZa onu 
~ llldıracaktır. 

l k1ltn gö:r.lcrinde hc,.helli hir 
ı...·~ı. 
l~ıı ceza gi)rer..cğini lıaher al· 

.,. te. l~o.una gitmemişti. Fakat 
... dılık konılnıl\ara;-;rnı iiğrf'· .. ,.ıı . " 
~ tıur ~ihi olıln. Her halde 
~u~•k ~ iy"r"'~. he iki d<' ~ alnı7. 

1 ~ktı. .\lı. huna ıla mcwlan 
'~,. 1)(~i.! Onu Jıahcr \crnu•nw· ı 

lldı,ıni na ıl olnııı .. tıı <la tıı· · 
L"llı' f" ·· ı ·· 1 T ~ k. ~ • 711 tı\ orr u. ,a ın çnre· 
~ r., hoy,ın <'~ceek ti. 

'tıltan ce,.,ini tatlılaı;tırarak 
tltj. :> 

l,k. 
~ l ~ar kar~ıJ:ı~ı ığın zaıııan sa

ıır <'~ .. ii) 1 İ) ccektir. Ona 
"re!, in w· ... 

\ı1. lın~mı kaldırdı 'e ,.uJtan 
... j7.lı•rinin İ!;İne haktı. 

' 11 ltan ,.,;;, lc,·ordu: 
~lr~ i itı;ıi)~rsun! Ona ya· 
"ı "(•ek in. Diyecek1'in ki, hen 
~ trn~ oruııı, lıalhııki senin it> 
' 1 rla rok j,.,tiyorum. Gece 

" 111 halır"':-İnin kiiçiik kapı· 
"ı ı :~' ~ı·n~ıın. Sağdaki birin· 
1 .~ ~İriıwc hirinei oclada ~c

ı-

ı 'l. ) nlmz lıiç E:iiriiltü etme. 

1 
:ı'"tıı ı ! ı\ n hı•lm mı'? • 

~ ~~ulinıl<' ce' np , <'rtli: 
ltııı 1 ·ıltanuıı ! . 
't 111

al1\i1111 lıir zn' nllı hihiyıli. 
~ 'gili~ini kcnJi"i. d~ 'erce-ek· 

~ ıı.ıı dalıa ağır n«' olahilirdi ! 
Çaregj ,·ar nunh? Bir hala

)11.~llhilirdi? l\.le-ıni~in hayatı 
1 Q) a belki İı.Yan eclndi. La-
e h· . 

~litı ır ~e) de yoktu. Evlenme 
d .. :e de kocaıımı seçmek omm 

• 11~1ldi. .. ultan hanım ııe is
~'taktı. Onun uygun buldu· 
~1 ~0nuna kadar sec<:İı: ve uy· 
~ '"ekti. ( lnun ka<leri buy-

~lllfltlğru Mcnıitle kareıla::tı. 
' ( llha ~eneli. 
ı.1 ~ttltan Jıamımlan balı"i" al-
'' e .. • ',; 
h 8~,) 1 iyert•kti. Fakat genf; 
ı .. "ı>agan gihi. kuru ve Cilgiin 
~. tıa ıl hulu~acaklurmı anla-

~ 
ı. tı !izlerini hitirir lıitirınez 

Jt s J 
ı~ ~·lan onun her şe) i tam 
.,_ d (!) lenıedi~ini mılanıak için 

~ '1tnıuş 'e <linlPıni~ti. 
~ •ııtı n, \l<'una hir kc,.t• ko\ · 

'•na ılo~ru lıızlı admılarİa 

~~~n onr:ı ~cıılt:'r gittikı;e a· 
~~")ak çekiltli 'egece varısı
' '-ı~l'tık tıl" ı:;aravtla. ne de halı-

ııı.,.('··ı • 
· .u ~ hir ı·anhhl, kıılıııatlı. 

ar-.~ ın nrka~ııulaki J.:iiriik 
\ . 
~ a1ı, ordu. 

• '" ~ .. C'f' ) arı~mı 'urdıı. 
.ı'" dal, a-ı '~" a ... ,ı('::rnlılıı. Birn1 
"' a ıa i' . 1 "k" k "'-. ~" <'r•ı r ) a~::n ı ı nr a· 
•'ıı.~ ?".tardı. 

f\.. .. , gı, ındi. Soura kapn·a vü-
~ ~ - . '' "'1. T>ıc:nn rıJ;tı. 'T:mol· 
tıw.. 'tt-rlın '""··ti 'r t .. fl,..,l ~ r•" 
.. • "'" • • L lll'lf' ııiıır lın-rm lıahı:l"•i· 

•rıı"ına ilrrlrıli. 

Her taraf zifir gibi karanlıktı. 
Kalbi 11 l:adar heyecan ,·e a~kla vu

ı·uyordu ki etraftan iıitileceğini &anı· 
yor; ürkeklik duyuyordu. 

Diğer taraftan Ayşe Sultan da ge· 
ce yarısına doğru hi<; kimseye g?rün· 
meksizin odasından çıkını§, genı§ so
f ayı geçtikten sonra Dilrühanm oda
sına doğru ilerlemi§ti. Kapını~ Ö· 

nünde hiraz durdu n dü§ündü: Ken· 
disini ~imdi 'lıaz:ineclar ustanın odasın 
da uvuvan Dilrübanm yerine koymu~ 
olm~k ~nun gücüne gitmiyor değildi. 
Fakat i\femİ§İD hayali de bir an göz· 
)erinde.o gitmiyordu. O geniş omuzlar 
o levent lıoy, o gözle-r, o ka§lar ' 'e de· 
mir gibi kollar ... 

Kim farkına vararaktı. 
Memi§ onu Dilrübanm ta kenclisi 

ı:anaraktı. 
Sahnh olmadan. hatta hir iki saat 

~onra delikanlı)'f 11avar.ak, kimseye 
"'İiriinınt"clen oclasma çekilerek ve bu ,.. 
tatlı marera, hayatmm en güzel bir 
lıatırası olarak kataraktı. Hem b:ı
kalmı hn macerayı tekrarlamak ta 
kahil değil miydi? 

Salonrlaki hllyiik saat vunnağa ha~ 
ladr. Ses ımz koridorlarda akisler 
~ apryor: titreye titreye uz:akla~ıyor 
'c Jl"nrt"rderrlen dı~arı ~ız:ıyordu. 

A He Su han düşiincelerini bıraktı 
, e kapıya doğru yüriidü. 

Siirgiiyü çekerek açtı. 
Balıreye rıktı. Küçiik bah~e kapı· 

.. ının :tÜrgfüUnii de çekti. Sonra ıene 
en kfü~iik hir giiriiltii <;ıkarmadan, fa· 
kat hiraı: teHi~lı olarak geri dömlü. 
Dilriihanm odasına girdi. Kapının 
'an taraf mda hPklem<'ğe başladı. 
· Ralıc;ede hir çıtmh oldu. 

\v~e Sultan kendi kendine fısılda-
,~ 

dı: 
- O<lur! Gelh·or! 
Tiir iki dakika· daha geçti ' 'e kapı

nın iirıiincle hir karaltı hrolirdi. 
(lılava baktı nefes 'erir gibi ses· 

" ' 
len eli: 

- Dilrüha, kız! 
Ay~c Sultan eliyle ha§ındaki örtü

niin hir ucunu 'iizünün burundan 
a;ağr~ma kaMmiı. Kaprnm e~iğine 
kaclar vürüdü ,.e cli;;.-r elh·le ele Me-• n • 
ıııi~in elini tuttu. f çeri çekti. 

Jlenıiş kendisini tutamıyordu: 
- Y alnızsm ya? K im~e hiln~iyor 

ya? ..• 
Korktuğu belliydi. Hakkı ela var-

dı. 
Ane Sulttm eliyi<' onun ağzını kıı-

padr ,.f." dudaklarını hiizerck: 
- . ussss! ..• 
DP-di. 
1\Jemio,; hir llaha ağzını at;madı. . 
Ayşe Sultan kencfüini onun genıf 

'c kun·etl i giiğ.,iine hır aktı. 
:\Temi~ hu ~iizel kokulu. yuınu~ak 

,-e "ıcak 'iirmlu lıiitiin km' rtiyle sar 
dr. 

Ayı:e. onu tfü ana cloğru sürükledi. 
Oraya adeta düştüler Ye daha sıkı 

:ı;arma~tılar. 

dir iki ı.aal sonra ı\y~e Sultan İs· 
ter istemez onu bahçeye kadar ~ıkar· 
,]ı; zorla ;;iinder<li. 1\lemiş ancak. Ay· 
~e Sultan ona Dilrübanm sesini tak
lit ederek: 

- Seni gt>ne çağırırım. Bulnı~u
rnz ~t>ne ! ... 

O"y<' foıldayınca uzakla~tı. 
Ertc.:.i giin iiğleye doğru halayık 

Dilriiha. mltan lıannnın sabah kah· 
'altıı'ını ~iitürtlii. 

h::e ~"hun o gün pek ş.-ndi. Yü
zHnılt> on ,·a~ ~eri.Jf'diği sanılal·ak ka· 
ılar genrlik 'e <linçlik okunuyonlu. 

- Gönliin rahat olımn, kız:nn ! O 
rcza,;ını ~iirclii. Hi<; üzülme! Piı;nıan 
olma .. ı lazım. Fakat olmazsa elbf't re· 
zanm daha lıüyii~ünii ,·eririz. Saray
ılan ko' ınayı da ılü~ündüm ama, acı· 
ı!mı. Bilnır.ın !'f'n razı olur nıll8un? 

\rnıır ı·llwt ! (;1•111• ı:-İ7. lıilirsİ· 

niz! 
(Sonu Sn. il, Sü. l) 
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• 1 
JAN HARLOV 
öbür dünqada f ilosof olmuş/ 

Platın saçlı sarışın yıldız Jan Har • 
lov öleli yarın ( lJ kanunuevvel) altı 
ay oluyor. 

Fakat Holivud erken sönen bu 
yıldızı henüz unutmuı değildir ve 
bilhassa onu seven erkek artistler 
daima kendisini anıyorlar. 

Geçen gün Holivudda bazı artist 
ler ve arkada§ları toplanmışlar, ispit 
tizma. tecr:.ibeleri yapıyorlarmı§. Bir 
denbide cıkıllarma gelmiş, Jan Har· 
lovun ruhunu ~ağıralım demiıler. 

Daha işe giı işmeden artistin ru • 
hu gelmiş ve: 

'"Ölen diğer artistleri çağırıyor • 
sunuz. ~en de ieldim. Ben de bazı 
şeyler sôylemek isterim . ., demiı. 

Bugiin öbür dünyada bulunan ar 
tistin ıımları söylediği bildiriliyor: 

·· Ben ıatcn cok yaşamayacağı . 
mı bii"v ırdıım Do•.lanmı yakında 
öleceğimden hc:.ıberdar etmek ister · 
dim. Fakat o zaman bana kara gÖ· 
rütlü diyeceklerdi.,. 

Jan Harlovun ruhu sinemalara 
da gidip geliyonnu~ ve yarı kalmıı 
ve ölümünden sonra başka bir ar • 
tistlc çevrilmekte olan filmini gör • 
müş. Diyor ki: 

..Benim rolümü alan genç kız 
çok iyi oynadı. Şöhret kazanmağa 
layık bir kız. Fakat, kimse muvaffa 
kıyeti mücadele etmeden kazana • 
maz. Ôn;Jmüzde bizi miçin açılmq 
bir yol yok. Nehre düıen ve cereya· 
na kapdan birisi gibi, daima ıuyun 
yüzünde kalmak için çırpınmamız 
lazım. 

.. ••• Kendimi uzun zamandanbe· 
ri halsiz hieaediyordum. Çalıpıbil • 
mek için kuvvet ilaçları içiyordum. 
Bununla beraber, bana ne zaman 
bir İ§ veıilsc derhal kabul ediyor • 
dum. Çünkü biliyordum ki. ben bi · 
raz istirahate çekilsem başkası ye • 
rimi alacaktr. En nihayet, bu yerler 
den uzaklaşmam laıım geldiğini an· 
ladnn. 

"Kendi kendime: - Hayat ne -
dir? diye sorduğum olmuıtur. lıte 
cevabı: Hayat, senin intihap ettiğin 
gayedir. Sen, ister bu gayeyi bq · 
langıçta ara, ister bu yolun nihaye · 
tinde, bunun ehemmiyeti yok. 

Rolivudım yeni yı1dt:::1arından 

" -Hayat nedir? 
" -Hayat, senin kendine gaye 
edindiğin şeydir,, diyor ... 

Jan Harlov 

Mücade1e acıclır ama, insan bir kere 
muvaffak oldu mu iÖrür ki çarpıf · 
makta haz varmlf. 

..... Demek kimse benim yerime 
geçemiyor ha? Fakat benim boş bı
raktığım yeri alacak bir çok genç 
kızlar vardır canım ... Yerim bom • 
bot kaldı, çünkü ben her şeyi al • 
dım götürdüm. Ben hayatımda yüz 
de yüz ydclız olmuıumdur. 

•·Giderken arkamda bitmemit bir 
film bıraktım: Başkaaı tamamlasın. 

•·Şu sözlerimin başkasına bildiril· 
mesini işterim: Yanm bıraktığım 
film tamamlansm. Bu rolde, hake
derek, bir başkaSI töhret kazansın. 
Benim a:-zum bu. Artık yorgunluk 
hiaaetmiyorum ve istirahate ihtiya
cnn yok. Şimdi benim aradığım şey, 
sad~e ruhumun rahatlığı.,. 

Amerikada Jan Harlovun öbür 
di.inyadan söylediği bu sözler çok 
heyecanla ka?Jılanmı§ ! . 

Hangi rolü oyna 
mak .. istemez

siniz? 
ArtiıtHğe ilk batlamıt olanların 

emellerinden bahsetmiftik: 
Hepsinin oynamak istediği bit 

rol vardır, hepsinin beraber rol al· 
mak istet!iği bir bqka artist vardır. 

Fakat, acaba artistlere fÖyle bir 
sual sorulsa ne cevap verirler: Han 
gi rolü oynamak istemezsiniz) 

Güzel artist buna sorulmadan ce 
vap veriyor. Diyor ki: 

- Sinema dilinde bir kelime var 
k; telaffuz edilmesi tüylerimi ürper 
tir: Vamp kelimesi. 

.. Bu kelimenin manası nedir söy 
ler misiniz} 

•• Bence hiç bir manası yok. Fa · 
kat, bizde yok. Amerikada ona şu 
manayı veriyorlar: ··vamp,., teshir 
eden kat§ısmda bütün iradelerin e· 
ridiği tehlikeli kadındır. Onu hiç bir 
kadm da taklit edemez. 

Bunun netcli tipine pıiaalı May 
V cat; tehlikeli, zeki tipine misal 
Betti Davis.) 

"'Vamp .. dedikleri yahut da, daima 
facıa doğuran, kim severse başına 
felaket -gelen. hatta kendini bile fc • 

Danyel Daryo 

F ransada takdirkar lan 1W§llm • 
da büyük bir zafer temin eden Da • 

nielle Darrieux daha geniı bir §ölnet 
elde etmek için F ranaadan Aynldı. 

Holivuda gitti. 

lak ete süı ükleyen bir kadmdır: Gre 
ta Garbo, Marlen Dietrih hepsi bö~ 
le bir vamp olmuttur. Key Fran· 
sis, Jon Kravford, Anna Sten, Kons 
tans Beneti de hazan böyle birer 
vamp olmuılardır. 

.. lıte benim olmak istemediğim 
tip budur, böyle bir rol de almayı 
dünyada istemem ... Bana hazan fe. 
na bir işe sebep olan kadın rolü ver· 
diler. Bu rollerimde intikam aldım, 
bazı işleri kanttmmn, hatta zulüm 
ettim. Fakat, bütün bunlar eğlence 
ve ne§C ile acılıklan kaybolan roller 
di. O rollerde ben ancak hafif mq • 
rep, çılgın bir kadındım, hiç bir za. 
man hakiki bir Vamp değildim ..• 

.. Hiç bir zaman da, ne hayatta, 
ne sinemada bir Vamp olmak iste· 
mem ..• •• 
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"Büqük Dörtler,, den A. F. Neglin Macerası: 

Banyodaki Kadınlar!?! , __ _ 
Yazan: Volfgang Haynrlh ------- Tefrika Numarası ; s 

"Birdenbire biı:şey oldu!,, 
Banyo t eknegioln ayak ucunda .duran mtlfeltlş Neyi; kadını 

ayakları odan kavradı ve •.. 
Karılarını, düğünden kısa bir 

miidde sonra, mır<Ularına kon-
11U1k maksadile banyo telmesin
de boğmaktan. suçlu gördüğü 

L'orc Joze/ :imiı hakkırıdaki ıah
kilı·atla, ''Skotland Y ard.. ın 

''Biiyük Dörtler" detıileıı 4 dc
teklif inin en ilstilnü Artur Fov
ler Neyi; ehemmiyetle meşgul· 
diir : 

.fngiltere matbuatı, bu Corc Smit 
meselesile derlıaJ ehemmiyetle meş· 
gul olmağa başladı. Üç kadının trajik 
ölümleri, geniş ııalıaila ve umumi te• 
essiir \'e tedelılıüş uyandırmıştı. Mev
kuf, boyuna istintak ediliyordu. Sor
gudan sorguya! Ve boyuna yeni yeni 
safhalar açılıyor, suç işlemekle ge
çen bir hayatın henüz meçhul olan 
teferrüatı da meydana çıkryordu. Tah 
kikatm mütemadi inki§af anları! 

Gerçi sayısız §alıitlerin aleyhinde 
yürüyüşlü şahitlikleri, bu herifi 
muhtelif suçlardan dolayı senelerce 
kiJit alımda tutmak, başkalarım şer· 
rinden emin kılmak hususunda yeter 
derecede istinat noktaları temin c<l.i
yordu, ama görünü~e bakılırsa, üç 
kansının ölümlerinin cezasını çek· 
ıttiyecekti ! Yakaların biribirine ben
zeınesine israr1a işaret edilmesine kar 
şı, Smit, demir gibi bir inatla inkar· 
da israr ederek, "bunlar rastgelişin 
hana yüklettiği, yükletmek istediği 
,·akalar! Bütün bu benzeyişler, be
nim hesabıma talihsizlik!" deyip du· 
nıyorclu. Ortada vakayı gören şah~t 
Lulunmamas'ı ve her üç kadının mua
yene raporu da cebir ve tazyik sure· 
tiyle ölüme sebep olmaktan, hançer· 
leme, zehirleme v.s. şekillerinde hari· 
ci ve dahili öldürme izleri görüldü
ğünden hahsolmaınaeı dolayısiyle, 

Neyl'le Smit arasındaki hu mücadele
den, detektifin mağltipt suçlunun 
galip çıkacağı sanılıyordu. Görünüşe 
ve gidi~ata göre, işin sonu buna vara· 
caktı! 

biraz gözümüz, gönlümüz açılsm, içi· 
miz ferahlasın, diye hu enteresan eğ
lenceyi ta ayağımıza kadar getirdi bi
zim! Gerçi '"Skotland Y ard" m mu~ 
lıaf azakarlığr, ağırbaşlılık an 'an esi i
le tezat teşkil etmekteyse de, ne yap· 
sın, bi'T.i varyeteye götüremeyince ..... 
her neyse, mademki eğlendik. hoş gö· 
ı-elim ! 

Bu sözleri bermutat gülümseyerek, 
detektiOik şubesi şefi Matoys, söylü
yordu. Bu sırada art.ist kadın, nmna
ra larmı bitirmiş, teknede su için de 
dinleniyordu. Dudaklarında tatlı bir 
gi.ilümseyiş belirerek! 

''Birdenbire" ...... 
"Birdenbire bir şey oldu!" 
Banyo teknesinin ayak ucunda du

ran müfettiş Neyl , süratle harekete 
ge~erek kolunu uzattığı gibi genç ka· 
dmı çıplak ayaklarından kavradı ve 
kavr::ırlığı gibi de yukarıya ha,·aya knl 
dırdı! 

Seyirciler arasından "Aman !", 
"H' I" "1'1.T 1 ?' 'b' 1 ışt. ı.ıe o uyor. gı ı ses er; ...... 
bayrete uğrayanlar, dehşete kapılan
lar! 

Yüzüş artisti ka<lm, ayaklarından 
tutularak havaya kaldırılınca, derhal 
geriye sarkıp baygın bir halde sulara 
gömülmüş ve o haldeyken tekneden 
çıkarılmış, tedavisine ~itap olunarak 
ayıltılmıştr. Kadmcag12, birkaç da
kika sonra kendisine gelince. yanma 
ı:ömelmiş olan Artur Fo,•ler Ney1, şöy 
le söyledi: 

" - Müsaadenizi almadan ne(siniı· 
de böyle şiddetli ,bi; tecrÜbeye giriş· 
tiğimden dolayı beni affediniz! Bunu· 
sizin gibi üç kadrnt öldürenin suçla
rını nasıl işlediğini öğrenerek, kendi
sinin cezaya çarpılmasını temin mak~; 

ımdile yaptım.. Umarım, ki heni ma
zur g<>rürsünüz ! · 

Artist kadın , §aşalamıştr. Detek'tif, 
sordu: 

- Sizi ayaklarınızdan tutup ta 
yukarıya kaldırmca, ne ]ıissettiniz? 

- Ben mi .. . bilmem ... derhal ak
lım başımdan gitti ... kt>ndimi kaybet-. 
tim ve ..... 

- Sulara gömüldünüz! Boğula· 

caktmız ! Kafi ı 
Memurlar ve doktorlar, ciddi ba

kışlarla düşünceye varmışlardı. Der· 
ken Sör Matoys; enspektör Artur 
Fovler Neyle doğru yürüyerek, onun 
elini sıktı: 

- Neyl, hallctmeği üzerinize aldı
ğınız muammayı, eksiksiz halletti
niz! 

22 Haziran 1915 tarihinde, Corc 
J ozef Smitin mu11akemesinde en kay
da değer celse açılıp kapandı. Dava, 
mevzuları, karısı olan üç kadını öl
dürmekti. İngiltere gazeteleri, Lon· 
dradaki hiç bir muhakemede, samile
re mahsus yerin hu kadar çok kadm
J a dolu olduğu göriilmediğini yazdı
lar. 

Smit, sonuna k adar inkarda israr
la durdu. Fakat aleyhinde toplanan 
delillet· Ye bilhassa yüzii~ artisti kadı
na adli makamca da yaptırılan tecrü
be, ezici mahiyetteydi. Katil, mahvol
duğunu hissetti ve çılgıncasına bir 
hiddete kapılarak, gözlerini salonda 
bulunan detektif Neyle çevirdi ve eli· 
1e onu göstererek, bağırdı: 

- Bu adam, bir mel'un dur! O da 
benimle beraber, ayni ipte saUanacak 
bir şerirdir ! 

Corc hozef Smit, 8 gün süren mu· 
lıakemeden sonra, asılmak suretiyle 
-Olüm cezasma çarpıldı ve 13 Ağustos 
1915 tarihinde, en vicdansızcasma 
euçlar işleyerek arkasında bıraktrgl 
günah yolunun sonuna ayak basarak, 
.idam se1ıpasma yükselmek suretiyle 

· mel'an etlerinin cezasını çekti! Lon
dranın 20 nci asırda gördüğü en mel' 
un lıerif, hu Corc J ozef Şmittir. Tür· 
lü soyadları ve hüviyetler takınarak 
5 defa evlenen ve 3 karısını mirasla· 
rma tamah ed erek banyo teknesinde 
boğan. mel'un! 

Crümcek 
Brından sonra anlatılacak mace· 

ra; "Skoıland Yard" detektifleri 
şe/lerinden V. C. Grıgun bu isim· 
deki t?nt<'rcsan macerasıdır?! 

Lüleburgazda ı~tasyon caddesi . ye~ııde 
ak · halı ile 

Lüleburgaz (Hususl) - Lüle - mezun olanların v . tı. Edirne d r· 
burgazda son tahrire göre 36 bin bulunanlar, Krrklarreh, gôl1 eııı 
nufus vardır. Bunun on iki bini mer diğer mahallere ç~~uk~;ıı;:as~ıı p 
kez kasabada, diğer on iki bini Lüle mekte iseler de koyle .. rrıfofP 11 
burgaza bağlı Büyük karıştıran na- fakir abataksı 7 gör rnfo~jde~&:ıı 
hiye5inde, mütebaki 12 bini de ğinden onlar bir yere tflg~ri. 
merkez kazaya bağlr köy]erdedir. bütün :.l§k ve arzularıl:r. f3L' 1 ı,e 

Kazanın sekiz köyünde beş sı • ilk tahsil ile kalmaktadır :rrıel>t~ 
mfh ilk mektepler vardır. Bütün barla Lü1eburgaz bir or~ jhti''ıı., 
köyler 3 3 tanedir. Beş sınıflrlarda 2 susamış vaziyette . olup k~iil ~e)bLI 
veya 3 muallim vardır. Şimdiye ka- giderilmesi icin hır teşe ekkıtl 
dar 1 1 mektep de 3 smıfıl birer mu- dana getiril~iştir: Bul ~~kt~~ıl·~e 
allim ile idare edilmekteydi. Müte· işin tahakkuku içın ça ış. bir rı~ bİ 
baki 14 köy mektepsiz ve muallim· Kazamızda 936 sene;ı yerıİ ~:ı 
sizdi. Son zamanlarda bu mektep . vi de açılmıştır. Bu. seJlktırtla ~h~ • 
siz köylerle 3 sınıflı bazı küçük köy naya taşman ev, .hır 0 a baıı S•ııtr" 
lerde mualJimler kaldırılarak bun . açmıştır. Ufak mıkyast . gôte çrJıf• 
]ara eğitmenler verilmiştir. Bu su • larda kültürel hareketle-ı;bii ' 11tl1'r' 
retle kaza köyleri kd.milen mektepli maktadır. Bir spor kulu evC

11 (~ • 
mualliınli, eğitmenli olmuşlardır. E- Bir müzika tc;.kımı . da .. rı:'.1', ~~-bi! 
ğitmenlerin vereceği randıman için Halkevinin müstakıl, ~11;Jeeek biı· 
şimdiden bir şey söylenemezse de banın ihtiyacına tekabui3'1h8~sıı ~IJ' 
ümitli bir netice elde edileceğine binası olmak lazımdır. 1 

oJ$" 11l' 
şüphe ~dilmemektedir. Kaza rner . yük bir salondan mahru~e bir t:. 
kezinde beş sınıflı il.i ilk mektep - sabada n e bir konferans, yolı.ttl ~· 
vardır. sil verilebilecek bir sal~rı pu bll; ,, 

Altışar muallimden 12 muallim- Pek ufak Halkevi sa 0 ~t8 1 
JI 

le idare edilmektedir. Fakat bu mek him ihtiyacı karşılayamam ektel"J. 

1 

~I 

~ 

tepler ihtiyaca katiyen kafi gelme - Bu itibarla bir orta fil da~ 
mektedir. Bir j,içüncü beş sınıflı ilk başka. bi~ Halkevi bin<:ısrtle. . ~~ \t 
mektebe şiddetle ihtiyaç görülmek- detle ıhtıyaç vardır. , . ki J ıl • 

tedir. Pek çok çacuklar sokaklarda Kasabada 936 senesi . ~;el ıı~~re!l 
kalmıştır. llk mektep tahsilini dahi da açılmıştır. Kevser Y~dare e0'i 
yapamamaktadırlar. Kaza merke · da bir bayan tarafından 1 baJ.;ıfl 11 (t' 

zinden ve köylerinden ilk mektep bu müesseseye 25 kada~eı~ırı.';~Je 
mezunu ve orta mektebe girmek is- davim vardır. Bu sene uhit ıÇ 
teyen o kadar çok talebemiz vardır cek olan bu müessese ~ ııı' 
ki bir orta mektep bile, istiaba kafi faydalı işler görınekte~ırd 0~~ııı~ 

lr1 Robert Fovler Neyi, suçunt cesette 
iz bırakmadan, cesedin muayenesi sı
rasında hiç şüpheyi mucip olmıyacak 
şekilde nasıl işlendiğini anJamak hu
susunda metodun temin ettiği bütün 
imkanları denemiş, buna ra;men rne~ 
lıul, malum şeklini alamamış, sonun· 
da da metod imkanlarının hepsi tü
kenmişti! 

gelemiyecek derecededir. Kasabada~ı Kazanın ba.zı köylerılst: kfl~. 
... _ ..... ___ ..,. _______ .... ..__._ ______ •• __ _,__,.... __ ,_,...._______ odaları dahi açılmıştır. ~ ibare1• bv' 

güm atıyordu. Umumi dikkate hedef kültürel durumu 'bunja~erI<j~ıJ'lııt 
teşkil eden kadın,.. . Gittaydı ! Genç T rakyanm ortasın a. teşkİ ıı . ,·e 
kadın, efsanevi bir tasvir kadar güzel- lunan sıtma mücadele . açılı~ı;,~, 

- Ancak ilham; hu işin içyüzünü 
açığa vurabilir! 

Diyen Neyi; kördüğümü çözmeği 
ilham rastge1i§inden arayarak, biraz 
dimağını dinlendirmek için, bir ak· 
şam , bir varyeteye gitti. Rurada sey
retti~i muhtelif numaralar arasında. 
bir de yüzüş 'artisti kadrom numara· 
sı vardı. Numaraları! 

''Büyük Dörtler" in en üstünü, yor 
gun, düşünceleri dağılmış halde hu 
kadmm sn içinde yaptığı numaraları 
dalgın dal~m seyrederken, ansızrn 
gözleri parladı: 

- Buldum! 
Ertesi gün, hu yüzüş sanatkarı ka

dını, kendi numaralariyle hususi bir 
temsil vermek üzere .. Skotland 
Y ard" a davet etti. Ciddi havalı bi· 
na, bir varyete tiyatrosu şekline çev
riJmi§ göriinüyor<lu. Polis te§kilatı
nm mulıteHf kısm1larma, şubelerine 
mensup şef memurlarla adli tıh dok
torları, kocaman bir banyo teknesi et
raf rna toplanmı§lardı. Sanatkar ka
dın, bu tekne içet·1ainde. bir mayo ile. 
- yani yarıdan fazla çıplak!- türlii 
hünerler gösterdi. unınrni nlakayla 
"eyredilerf"k. alkı~landı ! 

- Şu Neyl de ne hoş adamdır, ya! 
Çetin meseleleri lrnHeıleceğiz diye ka
fa yora, yora huna1 :11~::1:m giirclü de. 

Gitta; annesi iyileşince Meran
dan Vayteneke dönrneğe hazırla
nıyor. Fakat annesinin hayahnı 
kurtaran Dr. Herbert Oyler; bir 
müddet daha kalmasını rica edin· 
ce, bu ricayi yarı yanya kabul ~i
yor: 

Ertesi gün öğlenden evvel, annesi
ni ziyaretten dönen doktorla yolda kar
şı1aştr. Oyler, dün akşam gelmeyişin -
den dolayı mesleki bir manidan bahse
derek mazeret beyaniyle beraber, "ma
alesef birkaç gün için seyahate çıkması 
lanmgeldiğini,, de ilave etti. 

Gitta, sesinde bundan dolayı dürüst 
bir üzüntü tonu belirerek, şu mülaha
zada bulundu: 

- Şu halde artık hemen hemen gö
rüşemiyeceğiz gibi bir şey; g'lnkü, 
ben de önümüzdeki çarşamba günü 
kesenkes hareket ediyorum. Her halde, 
anneme ve bana karşı gösterdiğiniz bü
tün sevgi ve iyilikten dolayı, size tek
rar bütün kalbimle teşekkür ederim! 

Oyler, iğildi: 

- Muhterem Madam; ben sadece 
doktorluk vazifemi ve şövaly~.::e dav
ranış icaplarını yerine getirdim! Diğer 
taraftan, sizinle henr;.iz bugtin vedalaş
mıyacağım ; çünkü, sah gününe kadar 
tekrar Merana dönmüş olacağım. Ve 
sizden, son akşarnımzr bana bahşetme
niz ricasmdayım ! 

- Memnuniyetle, aziz doktor! 
Gitta, ona elini uzattı: 
- Şu halde, salı günü tekrar gö -

rüşmek üzere! 
Hans Georg, seyahate çıkabilecek ka

dar iyileşmişti. Gittarun eve hareket 

Edebl Roman : sa 

S~VGi; 
Uyanınca .. 

Yazan: Maks El 

etmeği tasarladığı çarşamba ır:.inünden 
evvelki akp m üstü, Merana geldi, fa
kat ''Meran,, oteline inmiyerek, "İstas· 
yon,, otelinde bir oda tuttu. Sonra da, 
gizliden gizliye müşahedeler tesbit et
mek üzere, vakit geçirmeden 'Meran,, 
oteline git ti .. 

Küçük okuma salonunda, bir pal • 
m.iye arkasmdasakh bir yer seçti. cam
lı bir ara-kapıdan bitişik yemek odası 
görülebiliyordu. Buradan, kendisi far
kedilmekaizin, her şeyi tarassuda ko -
yulabilirdi ! 

Okuma odasında, kendisinden başka, 
yaşl~.:a iki kişi otunıyordu: yeni gele
nin huzuriyle alakadar olmadılar bile ! 
Yemek zamaniydi. Yemek salonu, dol
mağa başladı. Erkek, kadın müşteriler, 
masalannı işğal ettiler. Hans Ceorg, 
sıtma nöbeti geçirir gibi bir sabırsız -
Jrkla, Gittanın görünmesini bekliyordu. 
Şuradaki üzerine iki takım konulmuş 
çiçeklerle ıılislü küçük masa, mutlaka 
Gitta için tutulmuş olsa gerekti l 

Yemek salonunda hazır bulunan müş
teriler, bariz J;>ir hareketle kımıldan -
dılar. Erkeklerin başları, salona giren 
bir kadına döndü. Mütecessis kadm ba
kışları, onun üzerine dikildi. Hans 
Ceorgun Katli, sanki boğazını tıkayacak 
kadar bü~Umüş, nefes aldırmadan güm, 

di. Siyah akşam esvabı, ışık beyazlı • Lüleburgazda. da şub;s1 te§ı.,ilıı~ıı" 'ı 
ğında kolları, omuzlan ve saçlarının işe başlamıştı, bu .ha \a trleJer ~ ' 1 il 

1 parıl parıl sarı rengile harikulade bir si buraya gelmiş ınce e ~' -.. 
f k t .,, . '(~ I' "<lı 

armoni canlandırıyor, ev alade ahenk- mış ır . t·ş)J' dl· ..,11 
A • • f et l 0 tıı I' 

le imtizaç ediyordu. Boynunda ... kayna- Trakya Umumı rnu pos rııJ'I 
tasmm düğün hediyelerin.den biri olan ya köylerinde atlı seYf
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gülpembe iltimalı bir inci ıgerdanlık, vezziliği vazifesi ihdası ıcoYleı' bıl · 
taşıyordu! dadı ·Bu tahakkuk ed.:rİ~ ftle1't~ııtcl 1 

Hans Georg, kendisinin uzağında o- çok iyi olacaktır. KoY za:ıl1'1 
'k' k kt b. · · d' ~ · nu, gazetesı'nı· vakit ve ·!" turmryan ı ı er e en ırının ıgerıne - ... 

şöyle dediğini işitti: alacak ve verecekt~rııııığııfl OJ 

- Frav fon Hohenhag !.. Kavalyesi 
de her halde kendisini uzun müddet 
bekletecek değil; neredeyse söktan:.der ! 

Hans Georg, kendisine gücile hakinı 
olabildi. Parmakları koltuğunun dirsek
lerini dayadığı yerlerini kavramış, pen
çeliyordu. Sık sık soluyordu. Gözleri, 
şimdi göl'Jlmem.iş bir kibarlık ve zara
fetle küçük, çiçeklerle süslti masa ba
şındaki bir sandalyeye kendisini şöyle 
bırakıveren Gittaya, tıpkı yarı delir -
miş bir adamm gözleri gibisabit ba
kışlarla dalmıştı. 

San abajurlu lambaların okşayan 

ziyası; genç kadının endamını ve kla
sik güzel yüzünü esrar dolu pırıltılı 
bir ışık serpintisi ile, sihrini, füsununu 
artmşla ihatalandmyordu. Bir otel 
.. boy,,u kendisine bir demet erguvan 
renğinde gül getirdi. Gita, bu gülleri 
gülilmseyişle yanı başına, masanın ü
zerine koydu. Başgarson, emirlerini is· 
tizan etti. Başka bir garson da ufak bir 
"tabure,, üstüne içinde buzla soğutul-
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Ptışmek hangi ay
larda tatlıdır? 

0dern kızlarda öpüşme nasıl 
telakki olunuyor'? 

~ 
~ . 
hit~. l='ransız, İngiliz ve Al • 
~}'ı 1

' rtıayıs ayını S§k ve ö . 
~olarak terennüm etmİ§ . 
hg 

1 
lllilletlerin türkülerin • 

~it~ ay~~da öpüşmelerin çok 
ltaj 8oylenmektedir. 

}'arı nıasalmda, genç kız 
~I mayıs ayında, öteki ay 
"' c, daha tatlı olduğu anla-

~lar~ · 
t ~ göre, kızlan yalnız 

0 ~e~elidir Bir kızdan ça· 
~J)U§u kız, iade etmelidir. 

~c -~~re "S§km ne kadar 
\ opüşten sonra anl~ıl • 

•• 

~~~ şarkısında, ÖpÜ§ hak 
~ ıoylenmektedir: 

1~ ~ayıs ayında tabiatin ba 
\.::ı isijf trek, hayatın güzellik

R~I a~e etmeli, çiçekler a • 
~ ll'ıclı, şarkı söylemeli, bil 
~elidir. 

~ :· hilmeyenler var! 
aıt. 111Sanlar dudakların · te • 
cıq'tık, esneme gibi fizyolo 

:q ç~. biri addederler. Bu 
rJk;-lltıkü bir çok Japonlar, 
'1>rı-ı arı~s adalannda yaşa . 
'llht~Yı bilmemektedir. Çin 
\i a Yaşayan bazı insanlar 
tlq jk Ve sevginin ifadesini 
~ l' ~ğil, burunlarını tokuş
• h:;e getirmektedir. Mo • 
ka ı insanlar, sevmek is-

11 t dırıın göğsüne başlarını 
Ve dudak~arla öpüşmeyi 

lıl • 

~'f( 0Pii§enler kim? 

~,~ıtd kı~lar, öpüşü, ~evişen 
~~k·Udaklannı sürtmesi o • 
rı~ ~derler. ihtiyarlar ise, 

r ~'}' 0Püşmenin sevap ve 
I' İti olduğunu söylerler. 

llhıc}'· er bir roman yazarlar · 
q~ ta~·~n kuvvetli bir materİ· 
ıı" ~ Ve kullandıkları halde 
~il" tnandanberi ve nıçın 

~~ l~U.nu söylemezler. 
\l •tı . 'er cı asırlarda felsefede 
ı olar k baz .. . . ı· ~~:y· a ı unıversıte t· 

dk .1 ele almn~hudır. 
kt~~~snnın ki~ olduğu bi . 
~ita.bır. Fakat, Musamn mu 

< t'it. ınd~ Öpmekten bahse· 
'4trn ncıldc ise, öpmenin 
~ıl et ve itaat alameti ol • 
~ ~ıştır. Orta çağlarda ye 

fJr:i.. 01oğlar, Adem ve Hav 
f' ''~l llşen İnsanlar olduğunu 
;~ı~ ~~e de bunun aslı yok· 

1 Uıt 1 s7vgili arasındaki şeh 
~ Ö t~~ıhi çok yenidir. Bun 
• l' Puşlerin envaı vardır. 

'\ ~ b t~"k Ö'ımek, dudak Öp· 
~ dar h(\V~lc öpmek ... Zam_a 
~ t~ ~·· alu devam eden hır 
~~di~re, Papaların nyakları 

Eski Romalılar öpmeği sıhhate 
muzır bulmuşlardır. Roma impara -
toru Ti!leriz, dost ve akraba arasın· 
da umunıi yerlerle sokaklarda ö -
püşmeyi yasak ederek, bu adetin 
lüzumsuz ve hatta insana muzır ol
duğun ilan etmiştir . 

Bugünkü doktorlar da, bilhassa 
küçük çocuklar için öpmenin ga· 
yet kötü bir adet olduğunu söyle -
mektcdirler. Doktorlara göre bulaşı· 
cı hastalık mikroplan, Öperken, za. 
yıf çocuk bünyelerine geçerek tah • 
ribat yapmakta ve bir çoklarını öl · 
dürmektedir. 

Tiryaki sigarası yıl 
başında çıkıyor 

İnhisarlar idaresi tarafından püro 

iınalatmm artırılmasına ve ıslah edil

mes.ine karar verilmiştir. 

Bu mak alla yapılmış olan ilk tec· 

rühP.lerden muvaffak neticeler alm

nıı~. Mardin lıavali:.inde yeti~tirilen 
piiro tiiliinlerinin matliılrn ve mak

~ada tamamen uyıı;un olıluğu ,:iirül

mii~tür. 

Ru tiiti.inlcrin rengi koyu knlıve 

rengiılir. Nesci ve clam:ırları inre, i
çimi tntlr sert, kokfün güzel ve yan· 

ına dcr<.•ı·csi iyi 've kiilii ele lH'yaıdır. 
fnhi~arlar iclarc;;İ. püro ihtiyacının 

memleketimizde gittikçe artmakta ol· 

rluğunu gözöniinde tutarak en k1ı:a 
bir zamanda piiro sigaralarının ima· 

line ha~lıyarak piyasaya yerli piiro 

~igara!'ı ~ıkararaktır. 

Salahivettar hir zattan aldığnnız 
mahimat~ gcire; iiniimüzdeki ayın bi
rinde yani vılhaşm<lan itibaren yerli 
püro ~i~;tra"ı satı~a çıkarılmağn h:ı~
lanını~ hıılıınacaktır. 

Piym•aya çıkarak olan ilk nıaıııula· 
tm f aıla ra~hl't gi;rmc:;İ 11111 hakkak 
giiriilılii~iinıl~n imaliit o ni~hctte ge
ni~ hir iilçiiıll• yapılal'aktır. Yerli pii· 
ro i~ıır.1lar111111 ne fiyatın atılıwn~ı 
henüz tcshit t>clilınenıi~ olınaklıı hc
l'ilLcr. ekseri lıalkm kullanına~mı te
min Ptnıt>k i~in normal hir fi\ nl ko· 
rı 11 lac-a~ı mı 111 lmak tadır. 

Di~cr taraftan i::c inlıirnrlur iılarl'· 
:-i "Tiryaki'' ı;:garnlarmın kı~a hir 111· 

ınanıla pinı':tYa c-ıkarılmnı-ı İl'İn Jü. . . 
..:mıgelı>ıı hiiliin lıa~ırlıkhıra ~ı·ı·nıi:; 
hulunınakı:ıılır. Tirrnki c:igar<ıları· 
nın ıla yılha~nılan itih:ın.·n atı~a ı;ı· 

'r ıırı lma~ı ici•ı ı·n ! ıqfof'aktır. 
ı·~r. 33t lşletmeslnln ilk 

dersi ı 
lkt·s·ıt işle~mcsi profesörlüğılnc ta · 

yin edilen profesör İzak ilk dersini 
rnümü::d<>ki perşembe günü saal 17 
de hukuk fakültesinin ikinci sınıf 

dershanesinde verecektir. 
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Darüttalimden B. f alıri ile bir konuşma -
Şiirlerde olduğıı gibi, bes
telerde de eski içliliği ve 
güzelliği bulamıyorum! 

Alaturka ve alafranlla mu~illıli 
çarpışmcilarından do~an 

neticeler çok h~zin .. 
Alaturka musiki eserlerini en mun· 

tazanı \ e usullere göre çalan eski bir 
heyet elUn hatırlardadır. Bu heyet 
lıcpimi:tiıı hildiği Darüttaliın musiki 
heyetidir. Darüttalim mutıiki heye
ti son iiç yıl zarfında artık eski ,·azi· 
yetini tutamamış Ve azalarının ÇO• 

ğunun '1ağılması yüzünden hu musi
ki grubu da ortadan kalkmış hulun· 
maktadır. 

Yalnız; bu heeytten son kalan bir 
i.iye, halii bu ismi yaşatmak için ça
Jı.,maktadır. Bu zat eski Darüttalim 

::> 

he~·etinden olan Udi Bay Falıridir. 
B. Fahriyi Şelızadebaşmdaki dükkl 

nında ziyaret ettim, kendisiyle ala
tıırka musiki vaziyeti etrafında gö• 
rii~mek ve fikirlerini almak istediğim 
zaman güldü ve bana dedi ki: 

- Gazetelerde yazılan bütün mu· 
siki yazılarmı ve nıünaka§alarmı 
muntazam bir ~ekilde takip ediyo
rum, hele geçen gün yazılan alatur• 
ka musiki sanatkarları alafranga mu• 
siki sanatkarlarından fazla kazanıyor 
]armış yazısı da hayli dikkate değer 
bir §ey .. 

- Peki siz hu İ§e ne dersiniz ü .. 
tad? 

- Hiç bir ~ey .• Bu memleliet ta• 
biidir ki asırlardan heri hu musiki i
le ülfet peyda etmiştir. Bu alı§kan· 
hğm neticesi olarak ta ekseriyet bu 
musikiyi sever ve dinler. Şu halde a· 
laturkarıların daha fazla para kazan• 
malarına hiç hayret etmemelidir. 

Sonra göğsünü çekerek ilave etti: 
- Biz, eski Darüttalim heyeti za

manlarında konser verirken halkm 
göstP.rdiği alakayı önlemek ve hepsi
ni de hundan istifade cttinnek için 
ne çarelere haşvıtnırcluk, bilseniz? 
Gaz tenekesi üzerinde konser dinle- ( 
meğe razı olan bay ve bayanlara te
sadiif ederdik. O zamanda okudu
ğumuz parçalar tamamiyle usulle ve 
tanınnıı~ hestckarlar taraf mdan bes
telenmiş' parçalardı. 

- Yeni bestelerle eski besteler a
rasmıln ne fnrk buluyorsunuz? 

- Ilu pek mühim! .. Eski musiki 
<'~erlerivle wni mmiki eserleri ara· 
:.mılaki fark, hemen hemen mimari 
eserlerin arasındaki farka benzer. 
Göriiyorsunuz ki hir Sü)eymaniye 
camii tarzı mimarisindeki nakışları· 
m, kemerlerini ve feykala<leliklerini 
yeni eserlf'nle giiremiyonız. füki e· 
scrler muhakkak ki her zor eltle edi· 
im ı;iizcl ~eylerin inceliklerini ilıth·a 
eılen cınek malısullcridir. E~ki nıu
sikiıııiz §İinlırsiz ki veni mu-ikimiz· 
ılen dalın ivi ,.e ılnlıa sanatkarane \'e 
~iımliki ınu. iki eserlerimle kııllandığr 
ınız nınl:r.~nıcnin tamamını, lıatta faz· 
1 a~mı lıaviclir. 

Bugiinkii bestekarlarımızın ekseri· 
sinin gaycııi hir sanat eseri vücuda 
ı;C'tİrnıckten ziyade enelıl gramofon 
kuınpanyaları rejisörlerini maddi ci· 
lıf'ttcn memn·.:•t ederek \'C hnkes ta· 
r:ıf ından kolavl'a (j~renilerek gayri 
lıilkir ııa~meleri muhtevi hasit teknik· 
it• lw:r.rn i lııı i~ <'ser \'iİcnda gf'li nnek· 
tir. E ki :1.aıııan hc,:.tekarlarma gelin· 
l'C: Ü Z!llUOllcla ınn~iki avam için giİ• 
ıı:tlıtı, ıırn~iki nııenk araylarda ve 
ı 1 :1\ :1" kunıı'dnnnda ı;al mır. ciiylrnir 
'" ıli•ılrııinli. Bn rirnlin lıir ço~ıı 
mu i', i• e vakıf iıliler. Brı-tekarlar 

,·aptıklıırı eı.crleri teknik \·e ı;iizelli

ğin cıon hnddile ~üslerlerdi. Vakıa , 

&ııy Fahri. 

hu sanatJtirlarm yarattıkları eserle
rinden dolayı dinleyicilerden ihsan 
bekleyenleri vardır. Fakat onlar an· 
rak yüksek eeer vücuda getirmekle 
bu gayelerine nsıl olabileceklerini 
bilirlerdi. Eski musiki asarını tel· 
kik ettiğimiz de görürüz ki o zaına· 
nm hestekirlarm<la çoğq paaiıali, ka
zasker, mevltvi. suyolcu gıoi beste· 
kirb1da para kazanmaktan müstağni 
kimselerdi. Netice; o zaman ne bir 
gramofon rejisörü ve ne de gramofo· 
na eser yetiştirmek için musikiyi en 
basit nağmelerle ifade eden hestekar· 
]ar mevcuttu. On1ar unat \'C ze,·kle 
meşbu zevattan miiteşekkildi. 

- Güfteleri beğeniyor musunuz? 
- Alaturka ve alafranga musiki 

arasındaki çarpışmanın neticesi ola
rak meydana gelen musiki felci lıiidi
sesi, eski edebiyatmırzla yeni edebi
yatımız arasındaki fark gibiJir. 

Güftelerin de eski musikimizi he· 
ğencliğnn gibi eski edebiyatımıza ait 
olanlaın.ıı da btğeniyoruııı. Yeni şiir· 
lP.nle e kilerdeki içlilisi ve eÜzelliği 
hulanuytJ.rum. Ve netice olar:ık lıe
Yesim gayı-i ihtiyari onlara akıyor. 

- Musiki hakkında düşünceleri
niz nedir? 

- .Bugünkü cumhuriyet hükume-
11miz memlek~tiı1 her yanındr? snnat 
ielerinin beynelmilel bir yol almasına 
nazaran musikimizin de ayni yolu ta· 
kip etmemesine imkan yoktur. 

Memleketimizde polifonik musi• 
kinin " Iilli musikimizin kofolarım 
YC etiketini taşunası şartile" taammu
miinü ezcaniclil arzu edenlerdenim. 
Bu arzuyu izhar etmekle eski tar~ 
musikinin kaldmlmasını istediğim 
manası !:ıkanlmamalıdır. Bugünkü 
melodik mu ikimiz bütün akvamı şar
kiye musikilerinin en mütekamili 
ve en zenginidir. Bu şekil musiki ile 
de mükemmelen telezziiz edilebilir. 
Mesela İtalya, İspanya, İngiltere ila .. 
memleketlerin beynelmilel musikisi· 
]eri olmakla beraber milli musikileri 
de vardır. 

Hiç bir İtalyan mandolinatasında, 
bir İspanyol kitaresinde, bir İngiliz 
gayd, mdan vazgeçmi~ değildir. On· 
lar da bugün beynelmilel musiki gibi 
herkes taraf mdan dinlenilebilir, 8e• 
Yilir \'C alkı~lanrr. Şu halde hiz de 
bugiinkii musikimizi elimizde tutmalC 
la beraber, (Şark ,·e Garp musikileri
ni bilir) yeni beynelmilel hestekiirlar 
yetiştirmeliyiz."' 

Udi Falıri mmiki ile 40 yıldanberi 
mccıgul olmaktadır. 300 e yakın beste 
Ye 100 e yakm güft~i var(hr. 

11. B. Olgen 

Eğer katilsem ipimi 
kendim boynuma 

• • • 
~ 

. ı 

t. 

geçırırım .. 
Bir kadın kocasının katil olduğunu 

adliyeye ihbar etti 
Dün, bir kadın kocasının katil ol -

duğunu iddia ederek karakola müra
caat etmiş, yakalattırmıştır. 

Kadının iddiasına göre kocası Ze • 
keriya 8 sene kadar evvel İzmirde 30 
lira parasını çalan bir adamı öldür -
müş, Bursada da bir kavga sonunda 
birinin gözünü çıkarmıştır. 

Zekeriya dün adliyeye sevkedilmiş, 
birinci sulh ceza. mahkemesi huzuru
na çıkarılmı§tır: 

Suçlu Zeker!ya ifadesinde Böyle de· 
mif;itir: 

- lp cambazlığı yaparak geçini • 
rim. Bundan Sekiz sene kadar evvel 
lmıirde 30 lira paranı çalınmıştı. Son 
ra Yugoslavyaya gittim. Ora.da tanış
tığım Esma ile evlendim. Sonra lstan· 
bula geldik. 

Cambaz olmam dolayısiyle bir kum 
panya ile Buı"Saya gitmiştik. Orada 
Hasan isminde bir i~çi ile kavga ettik. 
yüzüne \·urdum. Fakat gi>zü çıkmadı, 
sadece şişti. Hakkımda. da. hiçbir ta
kibat yapılmadL 

mırım şimdiye kadar esaslı bir i3 
tutmadığım ve sefil bir vaziyette ol· 
duğum için benden ayrılmak istcyor, 
ben de razi olmadığım için akrabaları 
bu a.klı öğrettiler ona. tf tiradır sera· 
pa bunlar. 
Eğer katil isem, kendi ipimi ken • 

dim boynuma geçiririm. 
Hakim bundan sonra karısı Esma-

ya döndü: 
- Sen anlat bakalım dedi. 
Esma da şöyle dedi: 
- Sekiz sene evvel evlendim. llk 

kocamdan bir oğlum var. Kocam onu 
çalı§ıp para kazandığı için kıskaru • 
yor. İkide birde "ben adam öldürdüm. 
Hiç korkmam. Sizi de öldürUrüm. Ca
nınız benim elimde,, diye bizi tehdit 
ediyor. Katil olduğunu kendisi söylü
yor. 

HU.kim Reşit, Zckeriyanın ikamete 
raht.en serbest bırakılmasına ve 
e\Takın müddeiumumiliğe indcsine ka 
rar verdi. 
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Lodos fırtınası 
Diin hafif le!li, vapur sefer leı i yoluna girdi 

Adalar denizi ve Akdenizde bir 
çok vapurlar te like atlattı 

-..-

1 7 t '. '"' .. -Sa1acıktaıı 1stanbrt1'tn görüniı§ü. 

Evvelki gün başlamış olan lodos } Çanakhledc kurtanlmasma çalııı · 
fırtınası dün hnfiflemiıtir. Evvelki lan vapur 
gün fırtına yüzünd:n limandaki ve- Bir hafta kadar evvel Çanakka · 
sait ve seyrisefain intizamını kay - le ağzında ;araya oturan lman ban 
betmi§, bu arada Akay vapurları dırah Briabont vapuru hala kurtan 
bir müddet i§leyememişti. lamamıştır. 

Dün .:ubah da Akay vapurları Türk gemi kurtarma şirketinin 'A 
yine muntazam işleycmemi~, sabah 1 lemdar ve Hora tahlisiye gemileri 
saat 6,30 da Hay~ı:p~dan sefer günlerdenberi gemiyi oturduğu yer 
yapılammnı , nnc k 7,45 de bir va- den kru•armağa calı.Şmakta ise de 
pur kalkabilmiştir. bugüne kadar müsbet bir netice alı. 

Bundan ba ka Kadıköyden de namaml§tır. 
hiç bir V<lpur iJeyememiş, Kadıköy Bu itibarla, geminin hamulesi o· 
ve Haydarpaşa yolcuları otomobil • lan 4 bin küsur tonluk buğdayın tahli 
17rlc Üsküdar : or. dan Şirke.tiha! • yesiııe karar verilmiş, bunun için De 
nye vapurları tle lstanbula geçmış • nizyollarmın Yılmaz vapuru Türk 
lerdir. Bu seferlerin öğleden sonra Gemi kurtarma §ireketinin emrin • 
kısmen intizamı temin edilmiştir. de kaza mahalline gqnaerilmiştir. 
.,. Kan~Ui rcu~~ me:,kezinin verdi • Dün geç vakit. kaza mahallinden 
gı mal:Umnta gorc dun saat 14 de Türk gemi kurtarma firketine gelen 
en çok s:.caklık l 6 en az 6,5 derece bir telsiz telgr~fta kai:azedc gemi • 
idi, Rüzgar lodostan saniyede 16 nin hamu1esi kısmen tahliye edil • 
melre sü.ratlc esmi§tir. eliği bildirilmektedir. 

Bir varur nbbma çarpb fakat, acıninin bette dördü me . 
., • . yilli bit razide karaya otumıuş ol. 

Futıro. fsnasmcla Bogazda hır de duğundan kurta.nlmasr İJİ l:>ir ka~ 
kaza olmustur. Holanda bandıralı gün. sürecektir. 
Hcnnes vapuru R umelihisarmı g_e • Ad 1 de · · d r.._._: 

çerken suların cereyanma kapılmı§, a ar mzın e uruna var 
Zeki paşa yalısının rıhtımına çarp • Ati11.A 7 ,(Hususi) - Ymt~ d_e. ı 
mı trr. nizlerincle çok müthi§ fıtbnalar de· 

Müsademe o· kadill" ani olmuştur vam etmektedir. Ege, Girit VQ lyusi 
ki Öilüne gc<imc:k mümkün olama - yen adalan ile seyrmcfcr t 
mış, vapurun burnu hasara u~ra . kesilm~lı,r. 
mq, nhtım da pnrcalanmıştır. Bir ço.1~ 'opur ve .>;el ~nlilerin a 

Agık d~nizlerde 

Lodos yüzünden açık d nizlerde 
vapurlar el yQllarma devem de · 
memİ§tİI". 

Muhtelif milletler ait vapurlar 
Bozcaad;;na t"'ı,om:ı mcc;buri:yct'n 
de kE\lmJRlardır. 

Fırtın~ Çanakkalede olduğu gibi 
}\dalar cel,lizi •c Akd nizd,e bir 
çok vapur] n b tmak t likesi kar
§JSII)da bırakmıştır. 

Antalya limanından arpa alma.le 
üzere Antalyaya gitmekte olan Al
man bandıralı Manisa vapuru kaya. 
Jıklara ça.rpmış, sancak kısmı kml· 
ml§tır • 

Konya vapuru Alman va{>uru • 
nun imdadına koşmu , gemiyi çeke 
rek sahile oturmaktan kurtarmıştır. 
l\1aamafih vapur büyük bir yara R· 

larak su almak suretiyle batmak teh 
likesi gösterdiÇinden kaptanı vapu
ru kumluk bir sahile oturtmuştur. 

Geminin 23 ki ilik mürettebatı 
mahalli hükumet memurlan tara • 
fmdan gemiden çıkarılarak misafir 
edilmişlerdir. 

Ayrıca yine o civarda. bir motör 
batmış, lzmir yolunda bulunan lnö 
nü vapuru da Çandarlı a"ıklarmda 
batmak tehlikesi geçirmiştir. 
Boıtancıda bir çok kayık l<ayıp 
Deniz ticaret mtidürlüğüne Ros. 

tancıda lodos fırtınası esnasında bir 
çok kayıkların kaybolduğu haber ve 
rilmi§tİr. 

Deniz ticaret müdürlüğü, nöbet -
ci kaptanlara va-; ti bildirmiş, ve 
Rostancıda araştırmalar yapılması i. 
çin emir vermiştir. 

Bir nöbtçi kaptanı ve iki tayfa, 
bir motörle Boğazda araştırmalar 
yapmak iizere yola çıkmışlardrr. j 

Vaziyet bugün anlaşılacaktır. 

kıbetinckı endi. e edil ~ ·tedi.r . 
l 'ırtma o k d r iddotli idi ki Pi· 

re limaçı icindo Qİ.le bir çqk kii~i "ık 
gemileri lxıtltnu tır:, 

Son zamanlarda yağan hızlı ve 
si.irekli y nm_urlar Trakya. Tsal}·a 
ve s ·r bfr ok mahaller biiyi.ik ha 
sarnta sebebiyet vermişledir. 

lesoJongid"' iki adam şeJlere im 
pıhmş ve ka ·bı;ılmuı>tur. 

Edimede sular alsa}dı 

E~rn~ 1 (Hususi) - Dün sabah 
saat bQ§~ kadar yükselen nehir su -
lan yavaş yavaş çekilmeğe başlamış 
tır. ijütün gece sul~r a.ltında kala 
mahalleleri kayıklarla dolaşarak ev
leri tahliye ile dolaı::an zabıta, in • 
san hayvan ~ayiatın""a meydan ver -
memiştir. Sular altında kalan Bos · 
na köyüne de yaı:dım gönderilı;niş· 
tir. Zarar miktarı malum değildir. 
Hava açmış ve yeni bir feyezan teh 
likesi kalmamıştır. 

Orman kanunu 
(Us(yanı birincide) 

Köylünün kalkınması için tedbir 
lc;r almakla meşgul olan hükumet 
bu meseleyi gözönünde tutarak tet· 
kikat yaptırmış, gerek kereste ge • 
rekse mahrukat noktasından sıkın • 
dan kaldırmak iizere Ziraat vekale
tı tevlit ~debilecek mahzurları orta
tince bazı faydalı tedbirler alınmış -
t\r. 

Bundan başka onnnn kanunu -
nun tatbikatda güçlükler doğur -
duğu görülen bazı hükümlerinin de 
ğiştirilmcsi için Ziraat vekaletince 
te~ebbüslcre geçilmiştir; bu cihetler 
esaslı olarak tetkik ve tesbit ec'.lildik 
ten sonra Büyük Millet Meclisine 
tadil teklifinde bulunulması düşü -

Ziya Paşa 
(S ncü 8ayıfadan devam) 

memnun olup "Af erin oğlum" deyip 
öbürlerinin yi.izüne tiikürürdii. Sonra 
bir ba ka defa dahi sual etti. ce,•ap 
verdim. Diğer bir sualde Ziya beyden 
alacağım cc\'aha muntazır olup her 
nasıl i e xnirinnımaileylı dahi sesini 
biraz zh•ndece çıkarmakla f mamzade 
i~itip <l~rhan ı 'uman efendiye hita
lıcn: "Perdenin arkasında birisi var, 
cnbuk "ll hnhi i tutup bana götürün!" 
demesiyle lınvfm1dan az kaldı ki pan· 
talonn salıvereyim. 'uman efendi 
dı~arıya çıkıp sual etti. Anladı ki Zi
va beydir. Ele ,·ermemek için "Kim
.. yok imi;' <1edi. İmamzade: "Hayır 
efendim, l>en iı:;ittim'' eledi. Tekrar sı· 
kıp: "Efendim, Ziya hey bendeniz i
mi " <lcdi. "Getirin şu }ımzırı !" de
di. Znruri içeri s~tirdiler. Falakayı 
getirip, • uman efendi öniine yatırıp 
biçare Nul)lnn efcnıli elleri titreyerek 
) avajça bir iki cleğnek urup, oradan 
tmaınzaclenin eteğini öpüp: '"Kulu· 
ımza hağı!layrn!" demesiyle affedip 
falakadan kaldırdılar. 

Sonra İmamznde f kire hitaben: 
"Seni sanı çıyan, işte bu lıafta ben 
seni sınıf t salise çıkaracak idim. Bu
nun için çıkarmam. Gelecek defa 
Eeni iyice imtilınn ecleyjm de eğer im· 
tihan Yermez isen hak hen ı::ana ne 
yapıyomm,, eleyip, huzurundan dışa· 
rı çıktık. lakin :imdi Ziya beyin 
elinden yakamızı kurtaramıyorum. 

''Sen hana sebep olup dayak yedir
din" <lcyü. re hnl ise özürler i1e gön
Jiinii alclık." 

1hrnhim hey ·(Aşçı Dede) bir umu
mi imtihan netice inde Süleymaniye 
mektebinden kendi arzusiyle babı ser 
askeri kalemine çiraE; ediliyor. Zi
ya hey <le Babıfıliye yeriliyor. İbra· 
hiın hey habratmm bu kıcmma fU sn· 
tırları ilfive ediyor: "Ders cihetinden 
Süleymaniye1iler llirinci, yazt cihe
tinclen Sultanalımetliler birinci idi, 
ancnk bizim içimizde lıüımü gibi l1at· 
tT cln giizel Ziya h~y vardı. Yani Jıils
sünde ve liattn ''e •lalıi dente miri 
mumail vh birincidir." 

. Rf>!at Elirem Koçu 

ingiltere planı 
(Ostyanı birincide) 

B11 mektuı,> İngilt~renin bilhassa 
bahri ve siyac:i vaziyet lıakkmdiıki 
yaKm bir istikbale ait olan projeleri
ni ihtiva etmek itibariyle büyük bir
chemmiyeti haizdir "e son cümlesi 
gu suretle nihayet J,ulmaktndır: 

İngiltere hfikumetinin takip ettiği 
mabat iptiıla miinasip bir zamanda 
Fili tini ilhak etnıek, sonra Asor a
da larmı ve haluısns bunlar arasında 
Horta adasını j~gal etmektir. 

'.Ayni vesikada şu sözler de hulun
maktaclır: 

Her lınlde bal)r! mün~aliitm ve 
Atlantik denizinin serbesti ,.e eımıi
yetini muhafaza etmek liiznndır. Bu 
ada1ar herhangi bir diişman tnrafm
rlnn i.ssnl edilocek olursa ortaya çok 
t~lıliknli liir vaziyet çıkacaktır. J>"r· 
tekiz hiikumeti ile hi~ i~ilaf akli ne ~e
lince: hu ci ıetin tmnını ~ok zordnr. 

Doğruhıh'ltrıfla şHplıc edilınemekte 
olan lıazı ecnehi askeri malıafil , a• 
sıta i ·le elde eılilıni~ hulun an im , c· 
sjkamn if .,a 1 her tarnfta hiiyiik Lir 
aliik:ı 'c hevecan nyanchmu§hr. 

l,O~DH ;E D1Y AR 
Londı·:\ 7 ( A. A.) - Bazı ltal • 

yan gazeteleri, Ssor adalarının, in • 
giltere aleyhinde tayyare üssü ola • 
Jllk 'kullnmlmasmın önü!le geçmek 
üzere, İngiltere tarafından ilhak cdi 
leccği hakkında bir Viyana gazete. 
sinin verdiği haberi yaymaktadır. 

Dün ekşam Londra resmi mahafi 
Jine mensup zevatın Röytere bildir
diği,ı).~ göre bu haber tamamiyle gü
lünçti,ir. 

~· ~---------------------·- . t Poııs haberleri Hataydayda ın 
Boya kaynatırken ya- h klaşirke~ 

nan kadın öldü ' a p ya . ·rıcıM) 
Birkaç gün evvel ,Moiz 1sm.i.nde bi

rinin karısı Ester muşa.m.balan par
latmak için boya kaynatırken, ecza -
nm parlaması üzerine vücudünün muh 
teli! yerlerinden yaralanarak hastaha
neye kaldmlmıştı. 

Ester, dUn kaldırıldığı Beyoğlu has
tahanesinde yamklarmm tesiriyle öl
müştür. Adliye doktoru Enver Ka -
ra.n cesedi muayene etmlf, defnine 
rulısat verı:niştir. 
Hayda:rpaşa,d,a Bir Ceset Bulundu 
Dün, Haydarpaşada mendirek açık· 

larmda uzun boylu tahminen elli yaş
lannda bir ceset lbulunmuştur. 

Tamamen çtirümüş ve dökülmüş bu· 
lunan ceset teşhir edilmek üzere mor
ga. kaldınlmıştır. 

Arsada Bulunan Kız Cesedi 
Dün, Binbird.irekte Terzihane soka~ 

ğmda. 20 numaralı evin yanındaki ar
sada tbir aylık bir çocuk cesedi bulun
muştur. 

Çuvala sarılı bulunan ceset bir kız.. 
dır. GörUlen lüzUm üzerine morga kal
dırılmıştır. 

Hırsız Yaka7.andı 

Bir müddet evvel Beylerbeyinde o
turan komiser Tahsin ve veznedar 
Hamdinin evlerinden muhtelif C§Y'&.lar 
çalan hırsız Şaban ve Halil diln za.bı· 
ta tarafından yakalaruıuşlardır. 

Raki içti, Para Vermedi 

Dün gece sarhoş bir halde .so~akta. 
dol8.§8.11 Mazlum isminde !birisi Ycnl
ko.pıda 1stasyon hiralıanesine girmi3 
kafayı bir miktar da orada tüt.siiledik
ten sonr~ içtiği rakmm parasmı vcr
memeğe kaUanıştır. 

Bundan sonra gazina sahibi ve garı
sonlarla. kavga.ya tutuşan Mazlum blr 
~sonra. yaka.lanmıştır. 

otomobil Altında Ka"lan"lllr 
Fatihte oturan sekiz yaeuıda Nazını 

işmindeki ççcuğa §Oför §era!eddinln 
2688 numaralı otomobili çarparak ya,, 
ral~ır. Nazmı ha.staha.ney:e kal ,. 
dtnlmıştır. . 

Unka,_panmda Tepedelen sokağmda. 
otur:ı.n Ii}mjn Galatada yolun kfl.W, ta· 
rafına geçerken .!sta.n.bul cihetinden 
süratlc gelen 2527 numa.nılt otıomobi· 
lln altında kalmış, sol kolu kınlml§, 
hastahaneye kaldırılmı§tır. 

Sar7~1uk1a. 
Unkapanmda oturan 29 yaşında Mu 

zaffer dUn gece fazla ııarhoe o~~. 
Unkapanında deniz keııa.rnıa. gi~k 
gezrniye ba.§.lamı§tır. Muzaf {er bu sı -
rada aya~ kayarak dU~ü.ş. cebinde 
bulunan ~a.kı baldırına. saplanmıştır. 

Yaralı adam CCrrahpa.şa. hastaha • 
nesine kaldırılmıştır. 

'.Ambcı Çarptı 

Kanı.köyde Baruthane soka.ğıııda o-
turan 17 yaşında. Ayşeye, Apoatolun 
sürdüğü çi.ft bcygilli araba çm>mış, 
Ay~ atların a~ları altında. czilmig. 
hastalumeye kaldırılmıştır. 

(tJstyanı bJ71 __ ..,., .ııı 
_ ..;ı an ll8o' .,., 

tallmatiyle ortodokSlıu ~erdeıı 
IUmanlardan MehJnCt, ··r{iŞ111UŞl~: 
M.alıruf Hateıni ile go ı bW--. 
fakat hallda tenıas jnı'kar:ı ııayıer: 
mışlardır. SUveydiY~e -sraı~, 
de heyet Garonun e }{~ıannt 
Fransız bayraklııriyle . ~' 

G bu iıare1:tetıcrınl --tft\~ i-aronun ti esŞD -- f~t' 
dilmiş maHlınatla. heye t;ııııştır· 1' 
çln tuttuğu yol takiP ~ t>lr ~ 
kim bunu bnzall herh eni ~ 
söyleterek, yahut sö~len eıcıe efJIY 
vasıtasi:;•le tahrif ett~]Jbtkll !'! 
ar:zusundadrr. Mesela tJŞlaf· ·~.:;, 
mede !bazı sualler 80~ ~ 
meğe çalışmışlardır· söY~~ 
sa.çınasapan lb:ızı şeyler taıırtf ~ 
cümam da bunu daha. ı1dI ~ 
anlatmıştır. Halk l!J}ıb ~,,,,-
hakikate uygun ol.ıEr,ya.n .~ 
dolayı taşa. tutmu~· ~__,;, 

Heyet Hatay köyl~ ~ 
deftere !kaydederken --ıııftl ,
ri bililtizam Türk Jcöyl.,. 

kaydettirmemiglerdlı'· ~ 
Kırrkhan, 7 (H~) ~bit -

da Haremli Bermede zade ~,_-
liği olan Şıcanlı köyiill! ~.ot 
hane varken köy ın~ ~, 
nUfus memuruna. ın ~ Jf. ~ 
köyde 300 kadar gizli n 11~ ~ ıı' 
duğu iddiasiyle bunl;~ ~uıııJJl ~ 
ne kayıtlarınr ıisteını~· 'tll, ~ 
rine ["Urk nilfus ınenı_~_.;rı,e b• l)t 
tahkikini jandarma ~-~ ttP' 
etmi6tir. Kıı.~ığııı ~~ 
'nlrk memunın itirazıDS- ~ j1 
lamı nUfusa. kn.yı+J~ :c:8'ytıl'-,Jll'l # 

Y.fne bu eekilde GÖZÜ~ ~M 
haneden i~t olduğu ~ ~ 
150 nllfusun gizli t;utul~ f 
eden köy muhtarı nUfUS ;iıt" 
muhtıra vererek 11:>unlarıt1 -~ 
çirlbnesini isteıJl1§tir. ~ ~ 

Reyhaniye, 7 (H~~ 
hUkQmet blı' Arap ,~ 

:nıa.k icin civar köylerd:b\1)91Sl~ 
yen yabancı Arapla.rIIl ~, ~ 
de etmekto vo HataY ıı . p-:,,; 
larmı tescil eyıemeı~ '; 
bir hafta evvel Anta.kY ~ ~ 
lerden ba.zıln:rI Reyhan1Y6 ~~ -
derek ha.yli pro~~~;; t?:':J 
muht.elif Arap Joyaf. ~ı~ ~ ı 
dikleri fotoğraflnrl e~ ııı101r- t' • 
ortalığı karıştırma.le iste- •-A~~ 

Ayni şekilde olarak ııeY'~<, 
raflarında ücretle S8'11§3ll~ 1 
la. sonradan harigten ge i~.I 
Araplar Kırıkha.n }taynt ~ I' 
:raca.at ederek sicilli nüfUSS ~ ,60' 
isteıJıişlerdir. Kayın~c bll-""ıı\ltf 
rakını ihtiyar heyetl . Jtö>' Jll~ 
rek tasdikini emretnıiŞ, vrıı.1'' V' ~ 
larmm bu şekilde ol~ e eıet.i cfJ' 
cdemiyeceklerini bildi~AtSıç: .;.#' 
kayma.kam bunla.rI ÇS!> ... ~; p~ 

~ı~ . t"'diı 
ı ) ''-: Ya. bu ~vrak~urıeri.Iliıl teli 

Yeni Eserler ynhuhlamuhtarın.. di~-e 
--------=--~~ ederek istifa cders!llız..,, ~e~· 

ÇOCUK DUYGUSU etnü§tir. 'it etJll ~· 
Çok faydnlı yazılar ve resimlerle Muhtş.rlar evrakı tasdtU,urıetl 

intiw etmekte olan haftalık Çocuk te ısrar ettikleri için JI!JllltP· f 
Duygusu, ~zetcsinin on birinci sayısı mıg ve ba§kala.rın& verı J3tl~~rıa' 

çıkmıştll'. Anta.kya, 7 (HU~~\.-::-'ıı. eetc.~ Iİ 
SlNF...MA OBJEKTlF.t ı.·ı ..,w :..Aıo 

cuklara {;e\}er sa.W1 ğJ JtQ~'di ı 
Haftanın film krltiklerile ÇQk gü7.el 

resimleri yüklü olan bu salon mecmu .. 
asının dokuzuncu sayısı da. ~ıkmı_gtır. 

HUKUK GAZE'l'ES 
Üç senedenberi Cevat Hakkı Özbey 

taraf m.dnn Türkçe ve Frııruıızca Qla. -
rak n~ilmekte olan (Hu~k Gq;e· 
tcsi)nin ikinci cildinin 25 v~ 26 numa
ralı nlisha.ları ib\r arada ve zengin bir 
münderecatla in.ti§ar etmiştir. 

Bu nüşha.da. Üniversite profesörlı::· 
rinden bazıla.rmm yazdarı da. vardır. 

rin, üzerinQ HataY bll~i! e4i1 
(.ft' 

ye G~IlUn enıTiylc te i'~ td' 
A) - tefti t I İskenderun, 7 (A- ıtıta )t1' 

falı kUrt Münür biJıb~js.Jl.d~; 
rilerek Sancak umıun .lm~J'· ~ı.ıe' 
nıandanlığvıa tayin ed.ıeSi için ~dl' 
polis kadrQl!u 193~ sen vt?liS ) 
Ulmi~, ~ sü,•arı, 60 ~ 
kaydolunınu_ştur. ,01~,tıfl 'I 

"Vahdet,, gaze~CS~ : bir Jış.ttJ 
makalesini n~-ettı diY 
patılmı§tır. 

Esasen bu gibi haerler ancak ara 
ya, anla~mamazlık sokmak niyetiy 
le neşredilebilir ve kendilerine ufak Göz hekimi 
bir ~hemmiyQt verilmeğe layık de • t 
gn"iu·~dlmire.ktedı·r. Dr.Muıat Ram'iAydın 1 Kl01Yııgeddi'1 

MuayenehanEµiini T~ksim..Talim)lPe H i. sa rn e ... ~· 
Tetkik?er esnasında bilhassa gö • Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 1 00 ~~~ 

zönünde tutulan cihet he monnan ı Tam ·ıdrar tahlili ~1 .. 5ııU 111ef 

ı d oakletmfştiJ-. Tel: 41553 ~PJ>" ..ıa .ır 
lanmızm tahribine as a müsaa e et-

1 
BlJQroum tahlil~t. '"" ,~15111:.ı 

memek, hem de orman mm takala · 

1 
Pazardan maada hergün: Oğleden 1 ve Eytam Bankssı ıcş 

rmdaki köyler ahalisinin :aziyet ve -ılll!-cQll!ln•r••a•s•a•l\•t •ik•i•d!l!le•n•a•l•tıy•a.-k!!l~•d•arml!llıııi l . Bey panı. ./ 
ihtiyaçlC\rının tazyika ugramasına •"!" :.;..;_.:.; ... .---~-
mani olmaktır. 



/ 

Karaıilıkta Kadın 
(Brı~tarafı 7 ncide) 

tı ~~ Ar erin y:ınuın, lıiiyle ıııcrlın
} 0 1ınalı! l\'e <le olsa toY oğlan~ 
d'.ıktıı·! . 

hiltiilıa .. .. 1 l . ıı· . 1 akr-ı . ııııı ) uzunı c ıır ıe,..c mırı 
, erı 'artlı. 

Çekil -· ili .. ece;;ı .. ır;ula ,\ y~e ~u itan '-<"· 

ll;!ırla~tırarak lt>ınhilı etti: 
-x ~iJı fllay kolay ıı. lana<·ak gihi de· 

1111j 'ıınn lıC'lki gı•n<" laf at:ır. Gt>ııı• 
tt•ııı·ık . ' T ' lı~ • ' ı-tf'r. Pr .. t'C'\ap \t'rmc. 

ıın ·· 1 da I •tı~ t>diklı>rinıi tı•krar l'I ! Baııa 

a~ '
1
8her \er! Gt>nt> rnalaııılırırıııı ... 

(J" l'k ~: se 1 le ellwı lıir giin u~lanacak-
~i? akın ıınutııı:ı ~ Dcdiğiııı gihi yap 

lJıı 
l ceza acaba nenli? 
le ı · -t r ıalde zarnllı :i\Temi:c da~ ak 

'Yorlard '· Ona . t 
li\' ~ıın<li gen;ekt<"n anyorılıı. ~-
·'ıtılu k' . 

dı ·ı gene laf at .. a bile huna al· 
tıııa~ın 1 l d ·· l flıe iıı, K ~·e 1 ~u. tan ıanıma a -.k:o~d e· 

r~ • ıın nlır zavallının ne ·a ar 
~il 1 ~rınııştir ! Az da a<'ı .. a yazık de-

llıı? 

B·· 
leı.. 0Yle dii;;;üııerek Av"e Su itana ıı;-.. ,t:\· . .. • ~ 

• e li'lemc'e ce\'ap \erdi: 
......... . 
'/. Ra~ii--tline, ,.,ultanmı ! 

lıır ·aten eğer ı;ik<İ) el ederek ol~a lıe
ln '\hunu yapnıa.;ı lazmıı;elirdi. Çün
~f 1 

aha demincek :;\f{'nı i~ ona gene 
~.ı atınak i,teıni:-.ti. Dilriiha o kadar 
• ıı k .. 

tlııi 1
1 

ı;ekilıııi~ti ki onun :-.iiylcdikle· 
d1~1 ' Uyınadığr gihi iizgiin olup olma-

tıı .l .. w • • 

F' ua o:;rf'n~meını~tı. 

trıı ak.ııt iii!le.len sonra 'Tı•mi~. frrı~a-
hih-.. -·· .. k l 1 k d' . . t..

1 
. uı;unu va a ac t Ye en ısını u, · ı . 

Ot '11
1 

la) a i,.,ter i"1emez dinlt•tti. Ona 
<ıı: 

\1~"? llir ılaha ne nkit buluşacağız, 

!)il ··ı 1 I ru l.ı ılurdu ,·e gözleri dört a-
1 ı; 

ıı' lhılu~mak ııır? Gene u~lanma
ıııı? 

;:- Saııa ran kur han! Di.in gece nc 
'tıı1. lıir hiJ,en '. 

......._ B"n ıııi? 
'l~lhct! .... en ya? 

Sı·liiınlık tarafında a~ı:ıııııı kalın 

eC':<İ duyuldu ,,. kapı hızla kapandı. 

'lcıııi~i ~a~ırım~lardı. 
DilriHlnnııı kafa-.ı alıii:-t olnıu~tu. 

Bir tiirlii lıu hilıııccPyi ... iikı·miyor-
ılıı. 

\Jpıııi~ oııa ıwlı·r ... ;;} lcıııi:;ti ! 
Bir ılalıa hulu~mak lıa ! ... Bu ne 

dı>ını>kti? Diin ~<·ce ~lemi-;le rn•n•ıle 
\'C nP zaman lııılu~nıu~tn? 

Diin gı·ı·ı· Di lriilıa pek -:ır.akım~ ! 
l\lı•ıııi~ onu rii~ a,..rnda nıı ı;iirmii-;tii? 

\y~t> Sıı itanın \' f'rdiği <'<'7a) ı da 
ılalıa r;ok rnPrak rıliyordn. 

B:t" lıir ,..pfpr \T<"ınİ~ yal\'anlı: 

- Krz. hu ~f'c·e ıl<' gı•lc~ iın nıi? 
f':;ı•r '!İirii!lii rdl"r .. f'nı \llalı rnnıını 

:ı] .. rıı ~ Sı>föİz kalayını. Diin gerı> kiııı
.. e farkına 'arılı uıı? 

Dilriih:ınm giizlı•ri parladı ,.e hınç
la ~ordu: 

- Dün gece hf'n n<" ·~ :ıptını ki ~a· 
na? Y ıkrJ oradan terhiye,..iz ! 

\Tı•ıııi~ onın ıııalı ... m inkar t•lliğini 
~anıyordu. Kadın cil\'e;;iııiıı hıı <:~~idi 

de Yarılır. 

- Oiiıı~ ayı 'nılin ! Seni kaçrrmak 

İ:'tivornın ! \rtık oılanı hilivornın . 
Yolu da ti~rrncliııı. inkar rtme! Eğ<"r 
<'ıler .. t>n. vallalı hill;ilı ,ultan hanrma 

!"iiylerinı: hem <le "t'llİ ;\llalıın C'tnriy
le i~t~riııı. Sen heniın oldun artık! 
Simdi ter~ konn..:uyor:tın ama. c1iin 
~el'e lwn t'okttlu~'.ordun ! l\"e çahuk u· 
ııuttıın? 

\rtık p;izli noktaların hep~i aydrn-
lanını~ hulunnyordu. 

Di 1 riilıa sarardı; ı-ar<ıtlıh. 

Fakat ç:ıhuk krncli .. iııi ıoplaclr. 
- Hu ak~am ıla gt'I ! Heın artık 

lmraıl.ı kalmak i:-tcmiyonım. Kaça· 
hm! 

- Seni A\'clma giltiiriirünı ! 
- Gütii r ! Çok i~terim hunu! 

- Hazırlan! 
Oilriihanm ,;(',;İ titrı:-k, clf'likanlmm 

~c~i toktu. 

O _siin
1 

ak.-aına kadar gene; kızın ağ
":1111 bıçak ac,:maclr. 

Sn1ıan lıımııınn yiiziinii gifrnıck i'-

teıniyordu. Hatta onun Üııtüne saldır· 
ıııal.:, hogazına sarılmak, boğmak ar· 
zu .. umı cluyuyor<lu: 

- Kaltak! E<lebsiz kokona! ... Za-
' allı Memi~i ha~tan çıkaracak! 

Diye hoınurdanıyorclu. 
Ak~am oldu. 

Sultan hamın sordu: 
- Dilriiba, şu haylaz tablakar sa-

na lıir §ey söylemedi ya! 
- Söylemedi efendimiz! 
- Rahat ettin ya? 
- EYet efendimiz! 
Sultan lıannmn cam sıkılmı;;tJ. .. 
Dilriiha: clivana doğru yürüyen sul 

tan hanımı dişlerini sıkarak hınçla 
-.iizdli ve odadan çıktı. 

Gc<'enin karanlığı kalın ve kara bir 
ürıii halinde her yere ahandı. 

f\csler gillikçe eridi ,.e kesildi. 

O gece buluşunca Dilrüha delikan· 
lıya sokuldu 'e titrek- hir Sf'~le ) al
,·ardı: 

- Sultan hanım hepsini haber al
nu§. Giirrnii~ler. Beni boğduracak. Se
ni de ... 

Erte,;i "nhah Memi~le Dilriihayı o
dalarında hul-.ıınadılar. 

Nereye gitLiklerini ele <iğreneme· 
diler. 

Çok geçmeden unutuldu]ar. 

Y a1nız sultan hanımm gözlerinde 

geniş omuzlu, dinç ve genç deHkan

lmm hayali gittikçe dnlıa ahmh ola

rak yaşayor; hayatında tam manasiy· 

le ya~aclığı lıir iki saatlik saadetin 

lıa~reti erimiş kurşun danılaları gibi 
yiireğinde yaralar açryordu. 

Ah flilrüba! 

Onu lıu1sa hir di>;İ kaplan gibi par· 
1·alayacak, öliisünü bile bir di'i sırt• .. . . 
lan lıırsiyle dişleyecekti! 

:i\f emiş seYgili ve glizel karısını ne 
yüzden kazandığım hiç bir zaman öğ
renemedi. Çünkü seven ,.e kıskanan 
Dilriiba. o korkunç hatırayı anmak 
hile h•temiyor: ~mtlan hiçim inde gör
ılii~ii :;ultan lıannm hnyalinclen hile 
kO\uyordu. 

lT - KURUN 8 BİRİNCIKANUN Hl3'"1 

I~ 1 _ Harici Asker~ Kllaall ilanları _ 

Çanakkale Müstahkem Mevki hasta nesi ihtiyacı için açık eksiltme ile 240000 
kilo odun satın alınacaktır. Odunun be 'ıer kilosu bir buçuk kuruştan 3600 lira
dır. İhalesi 17-12-937 Cuma günii saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat 
akçesi olan 270 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel Komisyona müracaat etmeleri. (640) (8208)' 

• * * 
1 - Tüm Birlikleri eratı ihtiyacın-ı aşağıda ı.:ins. miktar ve eksiltme şekli 

ile günü ve saati ve ilk teminatlarile muhammen bedelleri yazılı faı;ülye nohut 
ve kuru üzüm:.in eksiltmeleri Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - İstekliler. kapalı zarfla olan fa sülyenin eksiltme saatinden en az bir sa~ 
at evvel teklif mektup1arrnı makbuz mu kabilinde Komisyona tevdi etmeleri ve 
diğerlerininde teminat muvakkate makbuz larile belli gün ve saatte hazır bubnma-
larr. (641) ( 8209) 
Cinsi Miktarı Muhammen 

,,..... ~ 

bedeli ilk teminatı Eksiltmenin !ek} 
Ku.-u Fasülye 64 000 10 880 lira 816 lira Kapalı zarf 
Nohut 17 000 2 380 lira 178 lira Açık eksiltme 
Kuru üzüm 6 250 1 376 lira 103 lira Açık eksiltme 

•• * 
Cinsi Miktan M. Bedeli ilk teminatı 

Kilo Lira Lira ihale günü ve saati 
Kuru ot 55000 2475 186 24-12-937 S. 16 Demirköyün 

.. 225000 5625 422 .. 1 S Pınarhisann 

Arpa ve Yulaf 56000 3081 231 27-12·937 16 Vizenin 

" 
45000 3150 236 " 

11 Demirköy 

.. 35000 1925 201 .. 15 Alpullunun 
,, 56000 3080 231 .. 14 Pınarhisarm 

Yukarda cins. miktar, muhammen be del ve teminatları yazılı 225000 kilo ku~ 
ru ot kapalı zarfla diğerleri açık eksiltme ile ayn ayrr ihaleleri Vizede Tümen 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri KomisyonC:a görülebilir. 
Mı:.inakasalarına iştirak edeceklerin bildirilen gün ve saatte Vizede Askeri Satın~ 
alma Komisyonuna gelmeleri. Kapalı zarf için teminat ve teklif mektuplarını bir 
saat evvel i1.:abeden vesaikle birlikte Komisyona vermeleri. (642) (8210) 

* • (: 
Kor Merkez Birlikleri ile Vi.ledeki Birliklerin ihtiyacı için 80 ton Buğday 

satın alınacaktır. İhalesi 19-12-937 cuma günü saat 16 da Çorluda Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. İlk pey parası 360 lira olup şartname ve evsafını 
görmek isteyenler her gün İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
ve Çorluda Kor satınalma komisyonunda görebilirler. Talipler kanunun 2 ve 
3. üncü maddelerindeki belgelerile birlikte beUi gün ve saatte Çorlu.da Kor Sa .. 
tınalma Komisyonuna gelm.eleri. (644) (8211) 

,$14elt1.: 

"···· '''· .,~ ~·= .... 3 ~t'ı 

---·-----
Devlet . Demrryolları ve Limonları iş/Pime · 

~ . · ._· · . . Umqm "idaresi illin_ları · · · ·· '· 

Muhammen bedeli (208000) lira olan 80000 adet normal hat çam traversi 
24-12-1937 Cuma günü saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idart 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11650 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik veır;:kası ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 
şe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1040 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa ve.mele-
rinde satılmaktadır. (8198)' 

Muhammen bedeli 1328 lira olıı.n idaremizin Eskişehir talebe pansiyonu tale
belerine kumaşı idaremizden verilmek üzere diktirilecek 111 takım elbise ile 4 7 
adet paltonun diktirilmesi 13-12-937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası içindeki satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile yaptmla
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kaııunun tayin ettiği vesikalar ve 99 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka.dar Komisyona 
müra<.:aatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma Koınis ~ 

yonu t~rafından parasız olarak dağıtıl maktadır. ( 8016) 

M ı;h;ı.mmen bedeli 66000 lira olan 1 No. hı liste ile 135500 lira muhammen be
delli 2 No. lu liste muhteviyatı olan lCJko motif yedekleri 20. 1. 938 perşembe g-ünü 
saat 15 den itibaren ayrı ;ı.yrı Ankaıada idare binasında kapalı za~f usulü ile satm 
ahnacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 No. lu liste muhteviyatı için 4550 lira· ve 2 No. 
hı liste muhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat temi!1at ile kanunun tayin etti· 
ği vesikaları ve nafia mütea!lhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 de 
kadar komisyon reisl:ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır 
(8036) 

Muhammen bedeli 15010 lira olan dingil değiştirme verenleri 17. 1. 1938 pa
zartesi günü saat 15,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.125.75 lirralrk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve nafia müteahhilik vesi kası ve tekliflerini ayni gün saat 14.15 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara:da Malzeme dairesinden, Haydarpaşada te 
<1ellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakatadır. (8119), 
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1 Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosunun çekilişi Bayram dolayısile 
i 18-12-1937 Cumartesi gününe tehir edilmiştir. Saym halka ilan olunur. sıı:.,. 
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Yalova ilave postası 1 

Akay işletme MUdUrlüğftnden: 
F rrtma sebebiyle dün sefe r yapılama masm.dan dolayr geçikmi~ olan yolculara 

bir kolaylık olmak üzere '1H ava s :ikunet bulduğu takdirde,, bugün tarifede mev· 

cut 12.10 selerine ilaveten saat 9 d<ı kö? rüden yalnız Büyükadaya uğramak üzere 

Yalovaya bir vapur hareket edecek ve bu vapur Yalova.dan ııaat 12,30 da kal -
krp yine Büyükadaya uğrayarak köprüye gelcı.;ektir. ( 8212) 

Neden 
r A • • ? 
~spırın . 

Çünkü ASPiRiN seneler·. 
denberi . her türlü soğukal

gın\ıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir Haç olduğunu 

lsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden , 
emin olmak için lütfen· 

.at. ..... . , . " 
... marka:.. 

sına dikkat . ediniz. - - -· . 

.. .. ,.~ ... ' ..... ' ' 
} .: \."'• ,:t ... İ~· k ~ ~ r ' . ı.t~·· ...... 

~ ---

_biti 
-

1, 

l 
1 
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Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, a.tely' AD kara Merkez Hıfzıssı hba MU esse 

Ki·ralık 
"apılmağa l'}verişl i k i ralık odalar vardır. Gazetemi:? idaresine milracaat. Birinci sınıf Operatör Satı nalına l{omisyonundan Jit' 75 

llr.CAFER TA YVAR . d r 16z20 ~·· 

Me~te~onoeıre0 ~ocuk veDDBeırn
liil<Bo OklYID DDırekt©ırDeırlne 
Mektep kitaplarınızı almadan ..•. bir kere eıki tanıdığınız 

'' VAKiT Kitabevine 
" uğrayınız.. ilk, Orta, lise, Yüksek ve Meılek ... Her okulun, her 

ıınılı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz.. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va· 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz.. 

ihtisasa he~ yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
ele mehtep kitapçılığrncla ihtisaı kazanmıştır. . 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. 
ADRES: lstanhul . Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt . lstanbu1 Poıı\a kutusu: 46. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyngosu 

1 - Müessese Şubelerıne ~atın ah nacak muhammen be e ı _ 
1 

de 
Umumi cerra.hJ v~ sin!.r, diınağ ·· aat 1 kuruşluk atat ve kimyevi maddeler 18- 12-937 Cumartesi günu 5 

Estetik cerrahisi mütehassısı ·r 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuc:. t ur. . o-o~ 

PaıU Tıp F akülteıi S. Asistan. " · tell ~ 
Erkek kadın a.meliyatlan, dlınağ 2 - Muvakkat teminat 1216 lira 56 kuruş olup şartname 'f/C lı5 

estetik . "Yüz, meme, karın bu- yandan hergün parasız olarak alınabilir. ıcteri ~·· 
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tanıiın edece dar ı;O' 

ı el' e ıca. ) mütehassısı pah teklif mektuplarının en geç belli gün ve saatten bir saat evv ın (So54 

Muayene: Sabahlan M e c !I c nen misyon Başkanlığına makbuz muk:ıb ilin de vermeleri. ( 438S) 
5 ten 8 e kadar U 

öğleden sonra tıeretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, RumeU Ban 

- No. ı Telefon: 44086 -

Dokloı 
Hafız Ce ; al 

WKMA.N OE&DI 

Dahiliye MütehauıSI 
Pazardan bqka gttn1erde öğleden IOnn 

ıaat (2,0 tan 6 ya) kadar lstaııhulda Dtv&:ı 
yolunda ( 1 O.) numaralı bususf kab~eatnde 
bastaJ&rmı kabul eder. satı, cumartesi gtm 
ıert sabah "9,r>-12" ııaatler1 b&kikt fukarayı 
mahsustur. Kuayenebane 'Ve e• teletoıı 

ı2S9~ Kışlık telefon: 210H .. 

2. inci keşide 11 Birinciktinun 937 dedir. 1--KURUN---
40 000 L• d ABONE TARiFESi Büyük ikramiye • ıra ır. 11emıc"e' uemıekeı 

Bundan başka: 15.000; 12.000, 1 O.OUO liralık büyük ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binleı ce ki~iyj zengine.den bu piyangoya İ§tirak ediniz .•• 

20335 
GAZETEMİZE V ERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINIZ 

iÇiN BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ: 
Adreı: lstarıbul AnkaraCaddesi 

VAKiT v .. rtiu altrnda No: ıos 

' 
....... ! elefon: 20335 ............... . 

Aylık 

1 aylık 
8 aylılc 
Yıllık 

IClııde d..ıfmda 

iM Kl'f. 
4:.'?5 lirl-
820 Kı'e· 

1600 Krt. 

1'arUeslnden Balkan birliği lçln ayda otuz 
kunıt dUşWUr. Poata blrliğlne gfrmJyen 

yerlere ayda yetmjş beşer kuruş 
ummedWr. 

l'QrldyenlQ lleı ııo.ta merkedııde 
KtrnUNa abone ,..mır. 

Adrea değiştirme ocreu 20 ırunıştur. 

iLAN iŞLERi TEL: !WS35 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bi1tün gün arasız açıktır ~ 

--SHt'.),,, 
Sahibi: ASIM US · Ne§ri~at direldör.ii:+ ~ 


