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1-tatayda mevkuf Türk- Sovyeilerin dahil
lere işkence ediyorlar deki düşmanları 
Öfkelerini bu suretle yenmeğe çahşıyorlar Vahim bir tehlike 

Resmi ve hususi müesseselerde 

Yalnız Fransız bayrağı çekilecek 
teşkil eden düşmanlar tarafın

dan tutuluyormuş 

Suriye ile ara-
mızda ki su 

~ rnes'elesi 
~e torpaklarına 
~nll k veren su 
~tıh U~ mecrasını ken-
~azımtzc çe \' ir-
~k elimizd edir 

tt;ı ()tiıı lıu ı: iitmılurda Tiirkİ) e ile 
~ <ı cırn•ın tlaki Suriye dostluk uıu

"'tı1< e İnin fc·lıindcn hah ederken 
h.ıli[' lıuciutlurıınııı alakal:ındırau 
".ıı-ı· }n,lı üç mühim rne~cleye temas 
·~ ~:· h~ me:cleJerJcn hiri de hillıa!';· 
iıı:;archn \'e lıu\'ali:, inrlrki sular i§İ 
• tınu ı.üvlcmic tik. Mardiıı ile Ciz· •ta • 
~ ıııdnki lın•lut mmtakamızm hu 
& ~-eı ·Ln~d.ir? 
. lltıtı . nlamnk ic·in t\1arc1in ,.e ·a· 
ın ·1 . .1 • ?it gı n <·enup lmclmlumm:uak1 
, kıı·ah:tlnrmm hugünkii manr.a· 

~- ıı, .... .. .. . k l 
"~ . .. ozonu ne gctırme ve m man-
ı~t;)r o kn:nlıalurm diinkii Yaziyet• 
t• .. , •• 1 . k k"' di .ııv ece hır mukayc· e etme · ·a· 
L l' ~ 
~ ~ 7.irn Na.:ihin , .e 1\larclin gihi 
~ ,~ alıır ıedm i kahnl e tmez bir ha~
~,~~ ltıtulmuş ı;ihi lıer yıl hiraz daha 
~ta IQnaktadn-. bu yerler mütemadi 
tıı~ı. llından birçok ~eyler kayhet-

1\le ı· ~Ur cır; hunılnn dolnyı buralarda 
~İt.~ ltıiktan dn gittikçe ekJJmckt<'· 
~ttj h ~aılnr ki vaktile tarihi hir ~ölı
~İtı ~ıı olan binlerce nnrushı NaJ· 
~li b' nha::ı bugün sndecl' iki, üç yüz 

Ct ır köy lıaline gelmiştir. 
~t tltıp Jıududumuzdaki ccki ma

~~: }'erlerin lıer ı;iin biraz claha ha· 
~ ~ '} e r] .. • • • 1 h" C "' ~~ li· _ognı ,::ıtıucı:;mın ve )(' l .aı;· 

j •rıı 'c \hha· İ·lllİIHl«>ki suların 
<atı h. 1 1 ~~ ızr c olılu~n ' 'e hım arm 

~~l'ttrıalarını koln~ !ıkla kenıli loprak· 
k~ h ~a r:,c, irml'k ıniinıküıı lmlundu
~ıllıaa de ~nriyC'lif P.rİıı znrnrmt mucip 
:ı411~1lk için hu imkünclan i tifadc 
tı~ 11 .?nııHıdır. Hatırm11zdıı kal dı
~ b~ore lıiikfıınet ~cçrn yıl b ir ara-
C ~~tı llli,. iinmii:..tiir. 

I•~ ,~~~a bun elan yeni hir mesele ih
~~ . 'lıyor:mu ,. gibi hir vııziyete mc) • 
hil 'ttnıemek için fiiliyat salıasın :ı 

,ı,- l'tıenıiftir. 
~ '~at nı d k" • d" T·· k" ·1 . t~ll a em ı :ı.1m ı ur ıye ı e 
1)i ~ 81 ara mdaki Surive do·tluk ve 
lit, 0tn~uluk munhedc~i feshcclilmic. 

t ~en· L . 1 1 ' • • ~n·1 • ı aır mua ıcc e vapınaı< ırın 
t tn" • ;) 
tt ()) 11zakcrelcr ha§laması bir zaru· 
~~ ~ l'tııııttır. Cenup lmdudunmzun 
~, ~e~Ya~ rne Ple ini ele almak uma· 

Il ı Q'ıı~ demektir. 
~;t-"era~ evvel iki, iiç yüz evli bir kciy 
tilkıiıe 1ne dilşınü'" olclusunu söyl edi
\ti)" R!!İhin knsnbacımm yanından 

e httduduno gec;ilf"rek olursa h i· 

ASIM US 
~ (Sonu Sa. 4 Sü. S) 

I' kanununa taht 
b,~ yerleri 
-._ Ut taltma!namelerlnl 

'91 tanzim edecekler 
(Y U11t 4 üncii' ayf.-): 

=-=-~~~~~~~~~~~~~~~--=..:.....:=-.:__-

Antakya. 8 {Hu uJ) - lleylan<la 
milli mar~ı tiylecliklcri i~iıı te\ kif e· 
dilmiş olan lue.tafa Dürri \'e İbrahim 
zade f hralıim Juıpi h:mcıle gayet feci 
İ§kencclerc manız hnhmınaktadırlar. 
Billıa~.a Jınp i IJanc ~arcl iyanlan \'e 
janclarıııal::ır rf'jim ha) raını müna:-e· 
hetiyfo hiclcle tlerini T ürk me,·kufla· 
rrna işkence yapmak la yenınc~e ça
lı~ ı yorlar. 

Antakya, 8 (H ıı.,uııİ) - Delege 
r.aro Sancakta Tiirk olrmyan yahan· 
ı·ıl arı . anrnk lrnlkt imiş gibi ı:.;ij t<'r· 
ıııeğe ' 'arkm' et i) le ı;ahs11ıaktaıhr. 
JT atta im ,.ekilde Sancak nüfusuna 
kaYdec1ilmek i=lenenler ara~ında mc· . -
hus nnnızctlikleri mc\'zuu hahcolan· 
tar "ardır. Mc ela eski Sancak nnı· 
lınfızt Hü·nii Berazinin Antak' rulmı, , 
Hii~nii Bakinin Hevhnndan mchns 
çıkarıl 111nc:ı <liişüniil~ektedir. 

1' rılnı: Fran rıi.f;; Bayrağı hrlncalı: 
\ııtııkya, 8 (Husnsi) - Sancakta 

rl' ·ıni ,.c f,musi miirF"f'~elP.rf" an<'ak 
Frnn~r7. hnyraEmın çekilc«'r~i t:uııim 
e<lilmiı;tir. Hilftfmcln hnrr~ "t l'ıf('n· 
Terin <'czalnnılıı ılaı·ahlaı ı l,iJ,n, ıl· 
ı.ıekırclir. 

Delbos 

Niifu~ Yn::1mında Miiskülôt 
:ı; 

Çılmrı:yorlar 
Antakya, 8 (Husu j) - Sancakta 

mektımı niifusun meyclana çıkması i
~in yeni niifu memurları tarin edil· 
mişti. Iln f anlivrt mümkiin oldu::u 

• ı:;ı 

ılrrere(le körletilınek istenmekteclir. 

l\f eımırlnrm miktarı arttmlmaclığı 
~ih i her şeye ra~nıcn niifma kaYclo
lımmıık i Iİp•nlf"rİn nıiirnraat1~rmı 
iptal Ptmf'k İf•İn ' «'tıİ ıı~nlln ihcln o· 
l u nımıktıulır. Kn~«ll'dilrı·rk ~alıııaların 
u ul«'n h"~ kıırıı ~ltık pul ynpı~tımı:ı· 
ları iktİ71l rdcrkt.>n hir nr,·i <'rıı;a ola· 

J .,- eo • k r~' ... 'l ;-.nr"'" nnı~n nlmmnktndır. 

,Subaylar hakkın
da meşhut cürüm 

kanunu 
Nasıl tatbik edilecek 

Ankora 8 (T defonla) - Adli-
yt: vex01~u ıuc~n~L cuMSm Kanunu· 
nun askeri şahsiyetler hakkında tat 
bik suretini izah eden bir cmirna • 
me hazırlamı§tır. 

Emirnamede şöyle denilmekte • 
dir: 

Varşuvadan sonra Bük "3005 sayılı kanunun ~ümulü • 

reşle de göı üştü :ı ne giren meşhut bir suç i§lendiği 

Sarih bir netice Ba§ı·cldli~= tJnıv::ıclilor :rtt<ınıla • ::~::. 7;:ı1:~~n ,;:;~·:~ •• ;h·:. 
beklenmiyor Başvekıl unıversıte·ı _.____<s ____ 0

nu .. _sa . ....,......;..10 s_il. s_> 

yi ziyaret etti 

DcllJO.~·ım diin göriist iiğii 
Romen Dı~bakanı Antonc$l>O 

Bükreş 8 (Hususi) - Delbos bu 
sabah saat 1 O da Bükrcşe gelmiş ve 
istasyonda hariciye nazırı Antenes· 
ku ile Romen hükumetinin diğer a
zaları ve Sovyet, Çekoslovakya, Yu 
goslavya sefirleri. Polonya masla • 
hatgüzarı ve Romanyanm Paris se· 
firi tarafından karııılanmı~tır . 

Delbos, doğruca Romanyada ka -
lacağı müddetçe oturacağı Fransız 
sefarethanesine, ondan sonra da ha
riciye nezaretine gitmiştir. 

Nazır. kral Karol t{1rafınd:ın ka
bul edilmi§ ve şerefine bir öğle ye
meği verilmi§tir. 

ceıaı Bayar üniversitenin mesaisi hak 
kında Rektörden izahat aldı, talebe 

ile Konuştu ve dedi ki : 

Atatürk gençliğinden her şey 
bekliyebiliriz. Çünkü bu gençler 
herşegi yapabilecek kabiliyettedir 

Başvekil akşam Anka
rava hareket etti 

Başta başvekil Celal Bayar ol • 
mak üzere son bir haf ta içinde şeh -

rimize şeref vermiş olan vekillerimiz 
den M. M. Veklli general Ka • 
znn Oznlp, Dahiliye vekili B. ŞUk • 

rü Kaya, Maliye vekili B. Fuat Ağ
rah dün muhtelif saatlerde muhte ~ 
lif trenlerle Ankaraya gitmişlerdir. 

Dahiliye vekili sabahleyin, Mi1li 
(Sonu Sa. 4 Sii 5) 

Altın gittikç.e 
yükseliyor 

V<lıkscaDDşftın cınlYı ne geçmek için 
Bükrcş 8 (A. A.) - Havas mu 

hahirinden: M } • k ·ı· b• t ğ ı } 
Lehistandaki n oktai nazar teati- l a tye Ve ) 1 lZZa ffieŞ U Ü a-

leri çok umumi mahiyette olmuş - • • • 
tur. B. Beckin trendeki son görii~ - ıral{ bJf tetktl{ 
me esnasında ortaya atmı§ oldugu 

(Bcnm: Sr,ı. 10 8ıi !) 

komisyonu topladı 
:<Yamı~ üncüde) 

Yugoslnıı Hnııv,..1.ili ile g'örii§cccl. 
olan Alman llari.ciyc Nazın 

Von Ncurath 

Roma da 
Görüştükten s onra 

Yugoslav Baş· 
vekHi Berline 

gidecek 
Roma 8 (A. A.) - B. Stoyadino 

viç dün saat 18 de düçe ile ikinci bir 
mülakat yapmıştır. 

Öğleden sonra Yugoslavya baş ... 
vekili Musolini Forumuncm bir kac 
bin genç faşist tarafından yapılan 
cimnastik hareketlerini seY!etmiştfr .. 

Berline gidecek , 
Bcrlin 8 (A. A.) -B. Stoyadi. 

· (&mu: Sa. '1.0 ısa~j 
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ıaomba h&dDsesa: 2 ·ı Hitler'le Mussolini arasın
daki büyük farklar . 

- - - -
istihkam binbaşısı Köprülüde 

muhafaza altına ahnan 
vagondan çıkınca ... Hitler, kendisini de yutacak bıt 

harbe sürüklenebilir, Musso
lini ise bu harpte kendisine 

pay çıkaracaktır 

Abdüllıaınidin iradc:ıi kat'i idi. I 
~)?kika kaybetmek c~i~ değildi. ~Illlll Milli sanatlarzmz-
•çın Bay Mazhar .l\lufıt derhal lazım 

gelenlere emir verdi. Fakat bir tara~- zzn zhljQSl 
hrn da clü~iiniiyonlu. Gazoz fabrı
ka~ı açan Hum aflresine olarak 1s
tanbuldan Köprülüye bomba gönde
rilnıi;: olması nıe~eleo:ine hir türlü nk
lr ermeyordu. 

İstanhul<lnn Köprülüye na~ıl hir 
maksat için bomba gönrlerilmi~ olahi· 
lirdi? Bu bomba orada niçin kullanr· 
iahilirdi? Her halde ~ifrede yanlı§ 
halledilmiş bir kelime olmadığı da 
belli idi. 

Tren muayyen saatte Köprülüye 
~elince §İfreli telgrafta numarası hil
ılirilen ,·agonun kesilerek ayrılması 

,.e mü~nhade ve muhafaza altıııa a1m
ma;ı zaruri idi. 

Halbuki trt'n gelip te vagonu ayır· 
mak isteyince İtalyan tabiiyetinde o· 
lan istasyon :nemuru buna itiraz et
ti: 

- :MerJi,.zden emir almadıkça as
J a böyle hir ,.a~ouu trenden ayırta· 
mnmi,, 

Dedi. 
Bay Mnliar Müfit viliyetten gelen 

emrin böyle teallüle inıkin verecek 
malıiyette olmadığını, knt'i olarak va· 

gonun ke!iJip aynlmas1 icap ettiğini 

tekrar eujği haldt> ietct~yon memuru 
gene inaı. 'e israr ediyordu. 

O ":ıkit işin halli knymakarnm tak· 

dirine kr.ırnı~ \oloyordo. Bunun üze· 

rine hay kaymakam hu türlü mesuli

Y"t kemline ait.olmak üzere vagonun 
.ıyrıl nu ; ernriui ,•eı.Ji. Ancak '\"a· 

p;on hu ı;uretle trenden ayrılabildi. 

Bundan sonra vagonun içerisini 
trıkik etmek i~iııe sır geldi. Haki-
ı...au;u ~ "'DVUU•• h'4t'.....,.. .. ~.:ı .. .t6 ,_ ı~ ....... :.,.ı-

rıe Lnkrlmca orada kocaman Lir şeyin 
ıızamp yatmakta olduğu görüldü. De· 

mek ki homha olc1uğu bildirilen teh
likeli nco:ne hu olncaktr. 

Bundan sonra Bay Maz1ıar l\lüfit 

lktısat vekAlettne ge· 
len bir müfettiş tet

kikat yapıyor 
lktısat vekaleti eski ve milli olan 

bazı sanatlarımızın ihyası için esaslı 
bir proje hazırlayarak faaliyete geç
miştir. 

llk iş olarak memleketimizin bir 
çok yerlerinde hayatlarını bu işle 
geçindiren değirmencilik ele alın -
mıştır. 

Dün iktisat vekaletinden şehrimi 
ze gelen bir müfettiş lstanbulda bu 
hususta tetkikat yapmağa başlamış-
tır. 

iktisat vekaleti müfettişinin tet -
kiklerine. İstanbul sanayi müfettişi 
Daniş te yardım etmektedir. 

Dün öğleden sonra iktisat veka -
Jeti müfettişi odaya davet edilen 
bir kısım değinnencilerle bir toplan 
tı yapmış. onlann vaziyetleri ctra· 
fında görüşmüş, kendilerinden bu 
hususta etraflı malumat almıştır. 

Dünkü toplantıda sanayi müfet
tişi Daniş de hazır bulunmuştur. 

Bu toplantıdan alınmış olan ne -
tice ile bu yolda yapılmış olan tetki
kat bir rapor halinde iktisat vekale· 
tine gönderilecektir. 

Bir dilenci Belediye 
işlerinde çalışmaya 

mabkdm oldu 
Rıfkı isminde birisi dün Ankara 

caddesinde .dilenirken yakalanmq, 
.. ,.u;..,.., ....... ~1-y ... ~ h;,,.; .. ..;: ... il. • 

za mahkemesine teslim cdilmiıtir. 
Rıfkı sorgusunda: 
- Ben sultaniye mezunu bir a -

damım. Dilenmiyor yoluma gidiyor 
dum. demiştir. 

Kağıthaneyi sel basma 

\. :··········"' Yazan ,, ............ : 

! EmDD LudvD~ 1 
• ·····-················· ••••••••••••••••••••••••• • ·alnd 

1 l · 1 ·· k" ·· 1 · d 1\1 l' ., · d"ni .:esı ) nrr tc~ ıır e< er, çun u Eoz erın e ııso 101 um ma " . ~ ibİ tt' 
Vagncr·in ıııusikisine benzeyen bir C'iiınleleri bir erkek barıton ı; keti' 
:.ı'y ,·ardır, -birkaç miiei'Jr teitmo- Jiiffuz eder. Bitler konuşulrk·~a kell 

- .. il t aıı .. Jifi ıııiiıenındiyı•n tekrar etme, lııç· rli6iııi lıevecnna verir. ;,oz e kıl .. 
kırık ve ağlamalar, bilha~ a ilfilılarla clisine ç~virerck ]ıeyecanın_ın 11 

kalı rnnıan lnrr, kan la ırkı lıir araya clar hii} ük ol<Iıı~unu göste;~rSii. S) 
toplama. (Sonu: sa.~ 

Hitler ve Musaolini 

Almarı muharrirlerinden Emil 
Ludvig son asrın ı·c ::amammr::m bir· 
çok büyiik adamlarının lıayatmı ya:.
ını:ıır. Bilhassa Napolyon'fo Bi.~mnr· 

Gü.nünA.liisferJ 
Tan Jıayatı ii.:crindchi c.~erlcri mcş- BELÇİKA KRALI YONDRA y A 
lıurdur. EVLENMEK IClN M1 GITI'l? 

Emil T,udwg bir Amerikan nıcc· ı 
muasında ncJr<'ttiği bir mn/.wlt•si11dc Belçika kralı Le-
ıUu~olini ile Jliıfor arasında mulwyc· ı opold, Londrayı zi· 
sc yapıyor. Mnluıle11itı bir 1ıiilii<tasmı yaretindcn on be§ 

1·[ d" 1 yirmi gün sonra aşağıya nnh· c ıyoru:: 
~fusolini He Bitlerin 23 yn lorın· tekrar Londraya 

daki re11inılcrini kar:ı kar~ıya getirip gitmiş bulunuyor · 
Kralın annesi mukayes~ ederseniz hirincle güze c;ar· 

ı•~• knı.liçe Elizabet ile par bir çehre i ve mfühet fikirleri o-
lan bir adam, diğerinde huna mukn· Vik:torya beraber gitmesi bu 

ziyaretin siyasi ol ı:ıayıp bir evlenme 
bil o ya~ta ek eriya olduğu gihi hari:r. meselesi ile ala kadur olduğun a 
karakter göstermeyen bir genç bulur- hüküm verdiri yor. 

sunuz. Belçika kralının evleneceği kız o-
Hitler, ~ençliıi senelerinde tembel ]arak l..edi Viktorya Bantink göste

bir adamch. Çok çalıfmaz, ateşi, ener- riliyor. Tiçfield markisinin küçük kı 
jisi ''eya fikirleri nok~an l>ir gençti zı olan Viktorya 19 ya~ındaclır. 
ve lıayatmr kartpostal satıp aldığı bir Kral Leopold ile annesinin Port -
iki kuruşla kazanırdı. land dub1oınn mİbafir olmaları da 

~ht ôtım ısr:, gençhtc çng'rnoa, hfl· bu şayiayı kuvvetlendirmektedir. 
ha mm demirci dükkiinmıla çahşırdı. Çünkii Tiçfield markisi Portland 
18 yaşmdanheri lıa>:atmr kaznnınnk dukasının oğludur ve babası ölünce 
mecburiyetinde kalını~ ve 0 zaman- duka1ık unvanını kendisi alacaktır. 
c.lanberi miitemadiyen _ça1ı~ını:tır. nn ~-___.,. ----. 
tiir gençliği enerji ve ihtiras iı;incle Belçika kralı 

Londrayı resmen 
Pcçmi~tir. · ·· b 
e ziyaretı uzerine ir 

Jl cel· •• 60 
miqti. Kadın mahkcmesının · .. be 

:ı: ahk ırıenıı· 1 
sesinde bayılmış ve m . e derh3 
raat kararı vermesi üzenne 
hastahaneye kaldınlmıştır. 

FRANSADA F AlU MEÇHUL. 
KALAN ClNA YET VE 
SUlKASTLER bii' .. 

F ransada son euikast te§~tdli! 
leri ve meydana çık_arılan aıet~ 
münaseoetiyle bir l·ransız g aJl di 
bir senedenberi faili bulunırı~Y }iste" 
w • h .. d. 1 rin bır ger cınayet ve a ıse e 
sini yapıyor. . 

8
)'et 

B l. .. beş cın 
u ısteye gore, on k 1rıııf1 

hadisesinin suçlusu meç~ul_ 8f~st 
bir tane~ininki de öğrenılmış, sırı°' 
bulunamamıştır. Bunlar . ara el"'"' 
Laetitia, Garola, ismindekı ~tJ t~ 
lann, Rus iktisatçısı Noı."8~İ~ ı!:~er 
ya~ Karlo ve Nello F:~sscllı J(ov~ / 
lenn, Amerikalı dansoz f~~r·ııerıll 
nin katilleri, Rus generalı. 0 rdıt· 
kaçmlmusı hadisesinin failı va ki , 

hoıııha i.inıll'n anlayan lıir mütclıa"-
er tarafından bu mahiyeti meçhul ması için bir müraca11;t 

26 yaşıııa kaclnr, iyaııi talırikiılçı ikinci şayia dnha 
olarak, <lokuz defo h:ıpse girmi--tir. · çıkmıştır. 
Sonra İtah·anm en hüyiik so~nıli ... ı 

Diğer taraftan son suikast teŞ afl' 
)atı ile, suçlu olduğu kat sur~tt;dı.J , 
)aşılmayan, fokat alaka~t bdu.~ 

11 
ye' 

ğu şi.iphesi altında tevkıf e 1 e 
di kişi vardır. 

YALANI ORTAYA ÇIK.ARı\N nesnenin tetkik ve muayene edilme· 

sine 1 iizum gördü. Keyfiyeti 'iliixetc 

lıildirıli. Ve lıir mütehassıs istedi. 

Ru nıütelıassısm gelmesine intizaren 

ele homha vagonunu süvari binbaşısı 
".\Jalınmt Ağa isminde birinin neza
rl!ti altmıla mulıaf aza ettirdi. 

Bay Mazhar l\liifidin ,ilayete çek

tiği telgraf m cevabı lıiç gecikmedi. 

'ali ve ikinci ordu müşiri Arif paşa 

Edirne istihkam binha,;,;ısı N ... un ha

reket ettiğini bildirdi. 

J."akat istihkam binba<ım N ... Edir· 

rıeılen Köpriiliiye gelip te muhafaza 

altındaki homha vagonumm iterisine 

girdikten ve icap eden tetkik ve mua· 

reneyi yaparak dı~arıya çıktıktan son 

ra ı>mli~eler biitün hiitiin artrıııftı. Zi
ra hu i tihkam hinba~ısı ,·agonun içe
ri indeki mahiyeti nıe~lınl nesnenin 
!.!erı;:cktcn tehlikeli bir bomlıa olduğu 
ııu tf'yit elrni~ti: 

- E, et, 1111 bir lıoınlıaclır. Hem ele 

ı·ok tehlikeli lıir homha .. Bereket 'er
• İn ki iizerincle kupsiil yoktur. Eğer 
hu hoıuha ıerlıungi bir suretle patla· 
\arak olur.;a ıliirt kilometre ınc~af e 
dalıilinde olan canlı ve cam1z her 
·<') i tahrip eder, lıinaları ıla yıkar." 

l:ıtilıkiıh t.inba~ı ı N ... un hu silı· 
Irri şı>ını.ek iir:ıtİ) le Köpriiliirle ·a
'ılıııı .. tı.. tfcrke i hir cldı~et alrııııı;tı. 
Zira ~ agonun lı111ıınduğu yerin biraz 
ileri::ıincle a~keri depo, cephanelik \'ar 
ılı. Bomlıanm ateş alınao:ı tahii o!nrak 
r-keri depodaki ceıılumelerin ıle pnt
laına~mılan başka lıir ı:ey olnın:ızor. 
Rövle hir halin mucip olahilereği 
mr;this tehlike ele ıne danda idi. iş-• 
t~ hntiin Kiipriilü ahali~ini cn<li~ele-
rl' -.c\ketlcn ~ey hu deh .. ı>tli ilıtiınal 
idi. 

(Arha5ı ynrırı) 

Beyoğlu kaymakamlığı Kağıthane· .; Kral Londraya 
nio sel hasına tlurumundan kurtul· gazetc~inin lıa~ma geı:ıni~tir. gelmel:le, ltalya 

1\foı;olini miicadeleleri ile ortnyn 
ına'I için heleıliye hazı müracaatlarda rıktı~ı halele Bitlerin Jıavatmda a~- kralının en küçük 
hnlunınn..,tur. Bu miiracaatlara na- ı. '"' · kız; prenses Maria 

1.. . ... B ti . .. 1 keri safhalar pek yoktur. 192:~ teki ile evlenmesi ihtı' _ 
zarnn . u arın geçtıgı en erın goz e· Münih hiikiimet darhesintle arkaılac:-
rinin kapanmasından iitiirii taştığı • mali etrafında -
ı 1 1 k 1 n . . d !arından hir l'o~u ı;okaklarda yere e- kı' rı'vayetlerı· de ye ıilı iri rnc · teı ir. unun ı~ıu e .. 

1 riJclikten Eonra ilcrlenıistir. Rul!iin p Ma · ·d dı hcntlcrin yıkılma ı ve ya ıut ta bent • " renses na nı en uyan rmış -
de a·keri Perit rec:imlerinin haı:.ındn ı?Uzlerine otomatik kapak y.apılma<:ı ~ ı. tır 

k D k 'k d'l cad,Jede iiç blr:I poli beklcdi~i halde Yirmı' u" ç yaşında.bulunan pren -icap etme tedir. urum tel ı e ı - _ 
ınekteılir. göriiniiyor. ses Marya, son zamanlarda Londrn 

, Bitlerin ~\lman milleti iizf'rindeki da kalmaktndır. Şayanı dikkattir kı' 
Matbuat umum mUdUrU 1 ı · · muvaffakıyeti onılaki ya nız ıır ""r- Kral Leopoldun Londraya gelmesin 
Selırimi?.de lıulunnn l\Jalbuat Ge- ~inin netiresiiHr: İvi siiz söylenıt.ı::i... den bir kaç gün evvel, lngiltere baş

ııcl. Direkt<irii Ray Naci hu ak;:am An- Şim<liyt' kadar \ln~anyn lıir tf'k lıii- vekilinin verdiği bir ziyafete yalnız 
karaya d<inecektir. yiik hatip tannnı§tır: Hitler Alman- iki sefir davetli idi. Bunlardan biri 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İt~yan, biri Bd~ka sefi~eri idi. 

(İ..üHfeıin lleŞi.ff.den : Prenses Maryanın ağabeyisi ltal-
ya veliahti, prens Humbert, kral 

K k ' Leopoldun kız kardeşi prenses Joze azan a Ynıyor. ile 1930 senesindenberi evlidir. 
Kraliçesini bir otomobil kazasın -

Fransada ıon zamanlarda bir ihtilal teıkilcitı ke§feclildi. da kaybetmiş olan Belçika kralı 
Gizli depolarda türlü silah!ar ve bombalar bulundu. Birçok kim- Leopold, şimdi otuz dört yaşında bu 
sefer bu tqkilôta dahil olmak ıuçu ile tutuldu. Şimdi ncuyona- lunuyor. 
liıt Fransız gazeteleri "Kagular" adı verilen bu suikcut ve ihti- Kral Leopoldun bu dcfaki Lan -
liil maznunlarına zabıta ve adliye tarafından çok fena muamele dra seyahati tamamen hususi ola -
edildiğinden ıikiiyet ediyorlar. Bu arada Umumi Harbe i§tirak rak gösterilmektedir. Siyasi hiç bir 
etmif yirmi generc:l iımi ile birçok aıkeri cemiyetlerin reislerini mahiyeti haiz olmadığı ehemmiyet
komplo §Üphelileri arasında gösteriyorlar. Büyük Harpte mem- le tebariiz ettiriliyor. 1 

leket lıesabına büyük fedakarlıklar yapmış olan birtakım yükıek TAYYARECi KADIN 
şahsiyet ıahibi insanlar, birtakım adi caniler gibi muamele gör- KURTULDU 
meme1i, diyorlar. Tayyarede uçarlarken aşıkı Lal -

F ahat §ikciyetler bundan ibaret değil. Bu gazeteler 
0

Niçin temandı öldürmek isteyen ve yara
lıühumet sağcı ihtilal teskilatlarını ortaya çıkarıyor da solcu, ya- ladrktan sonra yere bırakıp kaçan 
ni komünist ihtilal teşkiliitları!arına karıı göz yumuyor?" diye tayyareci kndın Şmederin Pariste 
de fervat ediyorlar. ynpılan n1uhakemesi bitmiş ve hak -

Bizce dikkat edilecek no ~ta Frar:ıada suikast veyahut ihti- kında tnhliye knrarı verilmiştir. 
lal teşkilatları bulunmaımclan ziyade işte Fransız gazetelerinin Mnhkeme kadının beraetine, kar
bu tarzdaki neşriyatıclır. Fran ırz ell?iirı umı:mi,.·esinde mevki al- şısmdakini ancak yaralamış ve o -
ır.ıf olan bu gazetelerin bu tür 'ii ihtilal te~ebbiislr.rire /?arışanları na bir sakatlık vermemiş olduğu i
açıkça müdafaa edebilmcıidir. Ayni zamanr/rı bu ihtilal ve ıui- çin, son defa kabul edilen kanuna 
kast tesebbüs!eri arasında yirmi :?P.ncral ile birroh askeri cemi- göre, karar vermiştir. 
yetler r~iıleri bulur:-1,,ğtrnım r-ey:lrın,., çı .~mccvlır. Esasen mahkemede Lnllemand 

Anla1ılı)'Or ya: Fransada kazan kaynavor! ondan şikayetçi olmadığım söyle -
HASAN KUMÇAYI miş ve af dilemesi arzusunu göster· 

MAKİNE iŞE YARADI r3ıı 
çıkl'l 

Amerikada yalanı ortaya .13ıı· 
bir alet icat edildiği yazılmıştı· k j~ 
gün de, bu aletin ilk defa olara yol , 
yaradığını ve bir adamı hapse 
ladığını <iğreniyoruz: r Bit 

Nevyorkc!a bir hadise oluyo ··ddi· 
ld dıınıt 1 

adam hak~ız yere tutu Ue.- 08"3 

a :derek bir polis me.~u~~~ fö•of· .. 
cdıyor, Yalan söyledıgı~~~~~leri sı.J 

Polis de doğru söyledıgını 1 

rüyor ve : ;rrııılcİ ' 
- Yalanı ortaya, çıkaran göre• 

neye verin beni, diyor. Bnkiflşuil'I··· 
ceksiniz yalan mı söyliyorın~nde ht 

Bu alet Amerikan adliyed ğildit· 
nüz resmen kullanılmakta e 
Fakat: cliYor 

M d k. 1 ı'stivor. '·t'" - a em ı suç u r1111J~ .. 
lar, böy'le bir çareye baş ~ 
hiç bir adli mahzur yok. l çıka' 

Bunun üzerine p~isi Y.? .~11rıyor "' 
k. . .. .. gotUT 1 t• ran ma ınenın onune ·rı s e 

k' eı h lar. Ellerine, ba§ına rna ıJl] r J1lı.ı 
leri geçiriliyor ve başllyor ll 

telif sualler sormağa. rdiği ce-
Makine de, suçlunun ve., 1, btlıı 

vaplann doğru olup olmadı~&JlJll ' 
lan söylerken kanının de~ olllfl 
da, kalbinin atmasında ha~~İ)'or·,.,. 
değişiklikleri ölçerek, kaY 0yte<fiğ1 

Neticede .. Polisin yalan 
5 tılıfor·• 

m~ydana çıkıyor ve hapSe 
9 

FREUD 1NC1Ll 
TAHLİL EDiYOR ·1erı 

• '\'eti d 
Pisıkana)iz babası isırıı frell 

k r ." meşhur Avusturyalı d~ tD aŞırı& gı~ 
(Froyd) bugünlerde 82 ~ ti 

di. Fakı;ıt, hala ilmi araf aoı..ıo~i· 
tecrübelerle meşgul olan be ,,eJ"l 
büyiik bir işe giriştiği ha r_ ..ıde5 
yor: Jtl1l~ 

F reud, hiristi>:anların 



ttıçük Çelebi ruhu
.s - KURUN 9 BIRINCIKANUN 193; 

ŞEHiR HABl;RLERi 11 na fatiha 

nh, 
~ ge "Yolunda Çemberli taş yanm
~hı ~en ve geterken de Atikali ca
~ llletarlık duvarına dikkat e· 
' L!Ukarıki kitabenin yazılı ol
ıtı, it taşı hu duvarı ören ta~lar 
rıttleştirilmiş bulurlar. Bir 
~ ~beke veya eandukasmdan 
'lt't~ galiba Divanyolu geni~le

trtn çılerck buraya konmuş hissi· 
&Ilga ~ezar kjtahesi ... 
il. tı erde bu dunr yeniden ö
İtahVa~ıOar Umum Miidürlüğii· 

~"e .eth hir programla giriştiği 
nlaıı 1~Ya teşehhüslerinden müste
~t~f.ze] ahidelerimizden biri de 
'i!aı ~l>~~a camiidir. Camiin Çem· 
te S•hı bir tarih e!lerine yakın· 

~arı .. canıii Divnnyolunclan ayıran 
~ ~gıtıın ayni derecede değerli 
"tr er \•e lıatıralarmı kncaklıyan 
hi olması Vakıflar Müdiirlüğü
lı:d tn~ddcttir hurasmı tertemiz 
~I akı güzelliği tamamile sadık 
~letirmesine yalnız dikkat de

ır celhetmekten geri kalmı-

~ l)· 
~ •vanvolnncla venilPnen hu 
\~ (J\ü.çük Çelebi ruhuna fa-
~hıı ıılıc., i gene yer tutmu~tur. 
~ 11 bu la§ı yerinde tutan tarih 
, nereye taalluk edivor? Ço-• u . 
ı ~~·anau hu merakı Rny Fazıl 
~ Yanoğlu'nun ver<liği bir not
ıı,.~l'tek i-t İmruz: 
lld~~ ?elebi llicri 12 nci şöhret
fJi. .. ~~ridir t'c bu şülırctini daha 

lı /1 lır'.ıh Çelcbi::nde) diye anılan 
I ~ıl Asım E/cndi temin etmi§
ıt11 

t Qİ[ • • ... 
t,. Asım F,f endı ı·nktın alrm, 
lıılı~if ı·crrilı §P.\'·hisliimu~ır. Di
'İi • 1dir ı·c 1135 - 1141 yıllar 

\, ~~ toplıynn (Acaibiilletôi/) 
\~ Q~;r>ndisinindir. AtasÖ% hiih
:'lliıq .• ( füde istidat olunca kur 
~.~'~Slr>rir) mısraı Kikii.k Çe· 
~ı'ik '1.i.rıdir. 
O, h Celebi' nin kl'ndisine gelin
ir eı.0r> ve kitabet İ§lerindeki me 
~ıle.ıhilc ilerleyerek -eski man
ıı 'it 0 larilc- tc=kcre-i !lanİ, hare-
\~i 1'"-<ıscbecisi ııe maliye mii=ck

rı1rt' 1108 de, sonradan sadr4-
"eıı· Ptıe~hur Şaldr Rami Mehmet 

~~İi.~rıe reisiilhüttab olmu.~tur. 
'lıJi d Çe/cbi'nin ikinci oğlu Ali 
I ~i,.: Anadolu muhasebecisi ol· 
~ .. <rttrr 

~f.İr<l ...... ~. .. c 1 . · l'ııh 11 ll~umuz ta}. yalnız ele n-
1dit. ~ fatiha isteyen bir kitabe 
tjlti~ u kitabe sizi lmrada Lale 

"t ~ı-11 '°ll kıymetli örneklerinden 

l~~e~~:t~ka~mı da görmeye de
~~~ır. 
b:"illd_e_n_ k_a_l_k_a_ca_k_ 

t~d '"&lar hakkında 
t-ı._ llvqld 
,ılll.kJ en kaldırılan 25 , .e 10 
~~ıır ar 'Merkez ve Ziraat Banka
~d~İ§~~~an yalnız mübadele sure
\~tıd rıl~ekteydi. 
1 ~llıtt en ıtillaren hu gibi paralar 
~dil" 8nda tediye mretivle de ka-
~ Cektir. • 

ıtı~ı:ıt!~~ . Pisikanaliz prensipleri
~Lt lıl etmek istiyor. Bunun 

' it Ot 'k• 
~ ı ı eser hazırlamakta -
1~~ 

llı!11ı-ı 1}~rsırlı mı idi? .. ve "far -
~ 1 ~~1 

1 
1usa Mısırlı idi .... isim

~~ı:t~n .btı iki e~erde F reud 
~t·. di k~ın ruhiyatını tahlil c

lır .. I'\ ıtaplarını gözden geçi-

kok kömurünü 
herkes satacak 

Kok kömürii satı§t ile yal

Adliye sarayı 
inşaatı 

istim·a1< ~dilen bina
ların y ı kılmas ı na ya 

l<111da başlan ıyor 
:;u l tııualııııct le yaptırıla<·ak yeni 

adliye hiııa. ı iı,;in, pliin iizerinc <lü§ell 
c' lcrin i.;tiıııliik i~i lwlcdiycce kısmen 
lıiıirilmi~tir. Bunların yıkılma~ına 

vakınıla lı:ı~lanaruktır. 
• Biııanııı t·k~iltnıı· i lıııglinlcrıJc clcf 
l<'rılarlı~ça y:ıpıla<'aktır. 

J)i~er tarııftaıı 3 av en el y.man 
;· ""'di<l:ır :ulliyc: hinasıı;ın da, e;ki ar
şada yapılıııasına karar verilmi~, Ba
kanlıktan i.lcııilcn ıah~i~at ı;Underil
mi--tir. 

C'skiiılnr n<lli) e hiııa::ı hu mali yıl 
iı·cri,inılc rnoıhu·ııktır. . 

rıı nı n111ummnıunı111111ıunnmmmnuıım1111 

nız Selkırıs Yolker §İrkeıi meigul D r E s at 
olmaktaclır. Halbuki im kiiıniirün sa· • 

ıı~, yalnız hu ~irketc iuJıi ~ar etme· Cerrahpaşa hast aba
nıekteılir. Bundan sonra kokkömür 
herke~ satahile<'ek~ir. Bn ,·aziyet her nesine baş heki m oldu 
tarafa vilayet tarafmclan hildirilıni~- ' 
tir. 

A im an gençı·k te~
kltAlı reisi bugün 

geliyor 
Bugiin Alman ı;cn!;lik teşkilatı 

reisi tayyare ile ~elırimize gele<'ckıir 
Kendisini vali muavini Huy Hiidai 
ve Hava Kurumu men;:;upları karfı· 
1 rvacaktır. 

Röy hocalaıı lıöglülere 
konfeı ans l!eı ecekıer 

Cerrahpaşa has
tnhanei'in in ehliyet 
ve liyakatile tema
yliz etmiş değerli 
hu:;:lıekimi doktor 
\lııııet Rii~tü Çap
c,:mııı ,\nkara Nii
ınune lıa~talıaneıSi , 
ba§lıekinıliğine ta-

Dr. Esat yin e<lilcliğini yaz-
ıııış tık; cloktor Rliştü Çapçı öniimüz
ıleki hafta içinde Ankaraya giderek 
yeni \'azirc_inP başlıyacaktır. Bu su· 
retle :u;ılan Cerralıpa~a hastahanesi 
ba~lıekiınliğine Ha:ıeki Ka<lınlar lıas
talıane:;İ emrazı intaniye ıniitelıassm 
Joktor Esat Durusoy tayin edilmiştir. 

Azhk ve yabancı okul
larında. Vardirektöra 

lerinin vazifeleri 
Bir komislJon taraf zndan hazır !anan 

talimatname dün son defa 
gözden geçirildi 

Yabancı ve azlık okullarına Kültür 
Bakanlığınca tayin edilmiş olan yardi
rektörlerin gerek bu mekteplere daha 
ziyade faydalr olabilmek, gerekse işle-

1 

rin selamet ve intizamını temin etmek 
noktalarından yapmaları icap eden iş

leri tesbit etmek üzere bir zamandan • 
beri İstanbul K:.iltür direktörlüğünde 

çalışmakta olan komisyon dün mesaisini 
bitirmiştir. 

İstanbul Kültür Direktörü Tevfik 
Kut'un başkanlığı altında yapılan dün
kü toplantıda yabancı ve azlık okullan 
yardirektörlcrinin hepsi hazır bulun -
muşlar ve komisyonca hazırlanmış olan 
talimatname projesi okunmuştur. 

Bu projenin birer sureti Kültür Di -
rektörlüğünce bu mekteplerin m"idür
lcrine gönderilerek onların da yazılr 
mütalealan istenilmişti. Dünkü toplan
tıda yabancı ve azlık mektepleri mü • 
dürlerinden gelmiş olan mütaleaname
ler de okunmuştur. Proje etrafında ge
rek bu muameleler gerekse yardirek • 
törlerin bu mekteplerdeki tetkik ve tec
rübelerine göre ileri sürdükleri cJı:i -
şünceler nazarı dikkate alınarak proje 
üzerinde bazı tadilat yapılmıştır. 

Bu proje kültür Bakanlığına gönde
rilerek tetkik ettirilecek ve Bakanlıkça 

tasdik edil~kten sonra tatbikine ge • · 
~itecektir. 

Projedeki hükümlere göre, yardirek
törlerin unvanı tedrisat direktörü şek
linde değiştirilmektedir. Tedrisat direk
törleri bu mekteplerin gerek tedris ge
rek terbiye, gerekse idare işlerinde mü
dürlerin vazifelerini kolaylaştırmak ü
zere sıkı bir mürakabe ve faaliyet sar
f edeceklerdir. Ayni zamanda şimdiye 

kadar mektep idarelerince Kültür Di
rektörlüğüne sorulmadan yapılmasına 

müsaade edilrniyen tasdikname vizesi, 
mazeret imtihanlarının icrası vesire 
•gibi mevzu nizam ve usullere göre ya· 
pılmasr icap eden işlerin bu mekteple • 
rin tedrisat direktörleri tarafından tet
kik edilerek kültiir direktörlüğüne so -
rulmadan doğrudan doğruya yapılması 
esası kabul edilmektedir. Bu cihet 
bu mektepler için büyük bir kolaylık 
teşkil edecektir. Tedrisat direktörleri· 
nin vazifeleri ile okul direktörlerinin 
vazif clerinin tearuz edip etmiyeceği ci
heti de tetkik edilmiş ve mektep mü • 
.dürlerinin eskisi gibi mekteplerinin ma
arifçe musaddaf talimatnameleri ile 
kendilerine verilrni~ olan vazifeleri ifa
da devam etmelerinin tabii olduğu neti
tesine vanlıruştır. 

Köy öğretmenleri ki.iyili çocukları· 
nı bilgi haknnmdnn yeti;tirdikleri gi
bi kciylii derdiyle de yakından meş
gul olaraklar,lır. Kiiyliiye sık sık 

muhtelif rnc,·zularda konferanslar 
vereceklerdir. )hı konferanslara ilk 
flefa olarak Çatalca mmtaka.,,mda haş 
! 11 .,acaktır. 

Yerebalan Saıaııını · 
Belediııe isligoı 

Esııt Durusoy Tıh Fakiilte~i talim 
lıeycti ıırımnıla '1alıili Jıu,..ıalıklnr po
liklinik ı:cfi olnruk huhmınıı~· <laha 
sonra da uzun zaman Uu~eki Kadın
lar lıastahaneEİ ha~lıekiınliğini yap
ınıı:ı. muYaffokıycti ~i)rülınii;;, kıymet· 
)i lıir !ıekiın ,.c iyi hir idarecidir. Teh 
rik eder \'C yeni vazife -inde de mu
,·nffakıycılcr clilcriz. 

Bestekar Sadettin Kay 
nağın açflğı dava 

Y erehatan sarm, mm hu I undu~u ci
nrın istimlak e;lilccc~i yazılınıştr. 
Sarayın etraf mda lmhman dükkan 
ve binaların htimlfık i~i için belcıliy<' 
cloğrudan doğruya lıina ve dlikkiin F-a
hipleriyle temns edecı•ktir. 

Yalnız Y ert>hntan ~arayı ;\]illi Em
lak Direktiirlii~iine ait oldu~u i~in 
sarayın parasız olarak belediyeye tlcv 
ri temin eılilecektir. 

Asfalta -;evrlleeek 
yolla r 

Belediye §elırin muhtelif semtleri· 
ni a~f alt olarak dü~eıneğe karar \'er
diğini yazmı:;lık. Martta dü~enecek 
yollar arasında; Üskfülur iskele mey
danı, Cerralıpa:ı:a lıastalıanesi ünii. 
Kaclıköy Selami cadcle.-i, İhliiınur ve 
Fenerbahc:c semtleri ilfıve cdihni~tir. 

Balıkların terko.fl suyu 
ile yıkanacağı doğı u 

değil! 
Tutulan balıkların yıkanması i -

çin bazı gazeteler balıkhanede Ter
kos tesisatı yapıldığını yazmışlardı. 

Dün balıkhanede yaptığımız tah
kikat neticesinde bu haberin asılsız 
olduğunu öğrendik. 

Filhakika lstanbul balıkhanesin -
de T crkos tesisatı yapılmı~tır. Fa • 
kat bu tesisat evvela yeni değil, tam 
bir sene evvel yapılmıştır. Sonra ba
lıklar T erkos suyu ile yıkandığı tak 
dirde bozulmaktadır. Terkos tesisa· 
tı doğrudan doğruya balıkhanenin 
her an temiz su 'ile yıkanması için 
yapılmıştır. 

Balıkların yıkanmasına gelince, 
Balrkhane önündeki deniz suyu pis 
olduğundan balıkhaneye ait bir mo
tör hergün boğazın en temiz yeri o
lan Sarayburnundan dubalarla su 
almakta ve h;ıl•khanedeki depolar 
doldurulmak tFldtr. 

Hen;tiin tutulan balıklar hu depo
lardaki su ile yıknnmaktaclır 

1 Ü<'raların iktısat ve· 
haletine yeni bir 

müıacaa tı 

Dünkü celsede, şarkılarını okuyan 
ve çalanlardan tazminat istedi

ğini bildirdi 
A lınanya ile ihracat yapan tacir

lerin hir kı mı diin 1ktısat Vekale
tine miiracaat etıne~e karar Yermi~ler 
<lir. 

Hu miiraı·aata sehep, mutavassıt 

rolünü ovnamakta olan Merkez Ban
ka~ının iİıracnt primlerinin ödenme
,.indc iic; ay vacleıle israr etmekte hu
lunnın::rdır. 

Hallwki, alfıkıular türrarlarm ifa
desine ı•iire Alnıannulaki ithalat tüc-" , . 
c·arları lm 1111,.u:-taki Yaıleyi 6 ay ola-
rak kahul ('tnıektrılir. Tiircarlarm le
hine olan hn Yacfonin uzatılmaı;ı için 
:\fcrk<'.z Bankasına nıUteaclclit müra
caatlar yapılJı~ı Jıalıle müshet hir 
netire almnınaclı~mdan tiircarlar İk-,., 
tı~at V ckiiletine ha~\'uraraklarclır. 

CUrnıUmeşut mahke
mesinde bay ıldı 

Diin dirrnü meı-hut da\'alarına ba
kan ::ullı üçiincü ~czada Neriınan is· 
minılc bir kadınm hakaret da,·asma 
hakılırkcn, Ncrimanm birdenbire sa
rası lutıııu§, hayılmı~tır. 

Neriman kadın nyıltılmak için bir· 
çok uğra~rlını~, ayılmayınca duruşına 
talik ohınnıu~tur. 

Bir dayak davası 

Kadıkönle oturan Hıza adlı biri 
karıs ı Naciye) i eli.ivmek maddesinden 
'1olayı Kadıköy dirmii meshut nıahke 
nıe.:;ine 'erilıni~ \'C cliin akfnm duruı;
ıııa yapılmı:;tır. 

Nariyenin on lw~ ı;iin müddetle te· 
ıla,·iyc nmlıt:ıı: olılıığu )ohımlaki ifn
cl<' i iizPriıw malıkt'rııı~ Ü-kiidıır adli 
talıihli~iıwc nma~ ı·ne:-İıu· l iizunı gör
rııii~, "'rakı P kiiılar <·mıılıuriyet mfül l 
d ci ııııı uıııil iği ne SC\ kctııı İ;:l i r. 

Bir müddet evvel bestekar Sadettin j h b ' 
Kaynak tarafından Çağlayan gazinosu R u satsız ara a 
sahibi Faruk Altın, okuyl1.:u Mualla. 

ve _ka~uni Artaki aleyhle~ne Beyoğl~ kullanan Nehabet 
üçiıncu hukuk mahkemesınde, kendı 
bestelerini müsaade almadan çalıp o -
kudukları iddiasiyle bir dava açılmış -
tr. 

Bu davaya dün başlandı. Davacı ve 
dava edilenler mahkemeye vekilleri ile 
beraber gelmişlerdi. Evvela Saddettinin 
vekili Şefik söz alarak, vekilinin telif 
hakkınr aldJğr bestelerinin müsaadesi 
alınmadan okuyup çalındığını ve bu 
suretle telif hakkına tecavüz edildiğini 
söyledi ve iki yüz lira tazminat istedi. 

Bunun üzerine diğer taraf vekilleri 
de, evvela bu şarkıların okunmadrğmı 
iddia ederek okunmuş olsa dahi bu şar 
kılar tabedilmiş, plaklarda teksir edil
miş olduğunu ve amme huzuruna ÇI • 

karıldığ91dan okunmasının bir tazmi
nat vermeyi mucapi olamıyaı.:ağım roy
lediler. 

Mahkeme bundan sonra tetkikat ya
pılmak üzere duruşmayı başka bir gü
ne bıraktı. 

Davanın mcvzuunu teşkil eden :Jarkı
lar §Unlardır: 

Sevda dolu gözlerin, kirpiklerinin göl 
gesi, balıkçılar .... 

icra muamele işleri 
Birkaç ay ewel icra muhasebe kıs

mında, halka kolaylık olmak üzere 
birtaknn yenilikler yapılnu~tı. Bu 
tertibat sayeı;inde muhasebe kı5mt 
muamelelerinde birkaç misli fazla 
randıman almmı~tır. 

Bn mii::-het ııctirc iizerine, icra mu
amele kmmlanmn <la asri bir ~ekle 
sokulması kararla~tırılımşlır. Dün hu 
i~in ek~ihmc~i icra reisliği tarafm<lan 
) apılmıştır. 

Ç1ğnedlğl kadının 
öJDmll üzerine tevkif 

o lundu 
Dört gün kadar evvel ruhsatsız a• 

rabacılık yapan Nehabet arabası ile 
Beyazıttan geçerken 7 5 yaşında A
gavniye çarparak yere düşürmüş, 
kadın kaldırıldığı hastahanede öl -
müştü. Nihayet dün, adliyeye sev
kedilerek, birinci sulh cezada sorgu 
ya çekilmiştir. 

Nehabet şöyle demiştir: · • 
- Ruhsat almak için ·param yok: 

tu. O gün Beyazitten geçiyordum. 
Kadını gördüm. Bağırdım aldırma
dı. Nihayet arabanın arka tekerleği 
çarptı, ayağının üstünden geçti. in
san bu kadarcıkla ölmez.. Öleceği 
varmış ölmüş... · 

Bu ifadeyi müteakip Hakim Re
şit Nehabeti tevkif etmiş, doğruca 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Mabktim çocuklar 
Edirne ıslabtianeslne 

gönderiliyor 
Edimede 18 ya§mı hitinnemi~ 

malıkfım ~.ocukları ıslah için açılnn 
1s1tlhevine, her viHiyet kendi lıudm1n 
dahilinde lmlunan hu kahil çocuk lan 
Eevkeıme.ğe haş1amıftır. 

Bu <'ocuklar biitiin Tiirkivcdc J 00 
tnnedi;. İslahcvinde miit~lıası:ı ~ l:ır 
tarafından hem ahlakları ıliizeltile

c~k, hem de mahkumiyet miiddetlerİ·. 
ni doldnrmu~ olacaklardır. 
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iş ka un a 
iş yerleri 

ispanyaya giden ln
giliz mebosl&rı 

ltın g·t 
yükseli 

,.........._....~~ 

Dahili talimatnameler ini 
tanzim edecekler 

ingiltereden gö
nüllü gönde ·ı

na~ıl ~esini istiyoria1· 
Muhallfet reyi 1 hakkında 

an tir akrlrl verildi 

i.\ltrn fiyatlarındaki yükseliş gün 
geçtikçe kendini daha bariz hir ~ekil
de göstcrmckteôir. Diin ae hu cümle· 
den olarak altm ho~ a haricinde lll3 
re nı;:ılmı~, 1115 re kapannuıctir. Bu 
fiyat evvelki ~ne nazaran gene ild 
kuruş yü -s tir. 

Altının yiik clm inô ki ısehep, he
nüz ik t'i olarak an\a§ılmamı~ olmalı.. .... 
la bcrab r, lmnun önüne geçmel Ü· 

zere lıiikumct bazı kat·i tedbirler al· 
'Ankara, 8 (/\. 'A.) - lktu;at V ckale

tinin tebliği: 
3008 numaralı i§ kanununa tabi iş -

yerlerinin dahili talimatnameleri hakkın 
da resmi gazetenin 15 eylül 1937 tarih
li ve 5709 sayılı nüshasında ve AnadO" 
lu Ajansı vasıtasiyle ayni tarihli gün • 
}:.ik gatetclcrde neşrcdilmi§ olan ''reg.. 
mi tebliğ,,e göre yapılacak "dahili ta • 
limatiıatnelet"in işverenle~e tanzimi
ni kota;ılaştırmak için, bunlara derco • 
lurunası fnccbuti tutulan esaslar a§ağı
aa yuılı maddelere hnsredilmiştir: 

1 - lıyerinin ticaret icilinde ka -
yrtlı olan unvanı, adresi ve yap
tığı iş. 

2 - ı verenin is.mi ve adresi. 
3 - İşin her günlük bqtama ve 

bitme saatleri. 
4 - Mecburi dinlenmeler. 
5 -. Fazla saatlerle çah§m.a. 

6 - Jıçi ücretleri. 
7 - Hafta tatili, ulusal bayram ve 

genel tatiller. 
8 - Sağlık koruma ve i§ emniyeti 

bakımından işçilerin riayete 
mtı.:bur oldukları hususlar. 

O - 1§ inzibatı hakkında iıçilerfa 

· riayete mecbur oldul:ları husus
lar. 

10 - Cezalar. 
l 1 - İ§ycrinde, işçilerin ıikayet ve 

mütacaatlarını nereye ve kime 
yaptlacağr. 

Yukanda yazılı bendlerdcn bazıları· 
na mtitcallik izahlar: 

3 Numarab bent ha.k\(ında : 
A - l§yerını.t~ 10 y4g..ıu doutu .. -=r;ı 61• 

iıçilet bulunup da bunların çalışma sa
atleri arasmda ÇGı~ıid cm öyfmföypv 
atlcriyle diğer bü ük y .. §taltl işçilerin 
çalışma saatleri arasında fark vat'$a, 
bu çocuklara mahsus olan çalışma sa -
atleri ayrıca gösterild:ektir. 

B - fşyerinde i~n başladığı ve bit -
tiği saatler muhtelif mevsimlere göre 
değişmekte ise, bu değişmeler aynca 
yazılacaktır. 

C - İşçi postalar ile çalışıyorsa, her 
bir postanın vardiya (nöbet) saatleri ve 
postiilanıun gece ve günaüz çalşma 

sıralannın haftadan haftaya mı, iki 
haf tada bit mi veya aydan aya mı değiı
titildiği gösterilecektir. 

ihtar: Umutni ınemleket saati olmı • 
yan yerlerde i kanununun 41 inci 
maCl6eıi mut.:ibince i§yerl saatinin h ngi 
resmi saate göre ayar edildiği yazıla -
caktrr. 

4 Nunıat8lt bent hakkında: 
Çalıjmarun ortalama bir zamanında, 

kanunun 42 nci maddesi mucibince ve· 
rilecek "metburi dinlenmeleri,. in baı· 
lama ve bitme saatleri yazılır. 

1ıçi poBtalariyle çalı§ıldığı takdirde, 
herbir post<ınm dinlenme saatleri tasrih 
edilir. 

Umumiyet itibariyle dinlenmeler bü
tün İ§Ycrleri için ayni saatlerde olma
yıp da iıycrinin muhtelif kısımlarında 
başka baıka saatlerde wriliyors.ı her 
~nama eid dinlenme saatleri aynca gös
terilir. Şayet i§in mahiyeti icabı olarak, 
bJtün i§yerlerlndeki veya muhtelif kı
sımlarındaki işçilerin hepsine birden 
aynı saatte dinlenme vermeğe imkan 
bulunmayıp da bunlara nöbetl~e din -
lenmeler veriliyorsa, bu (]inlcnmc nö -
betler~nin saatleri ile kaçar kişilik 
gruplar balin8e sıralandığı da tasrfü 
edilir. • 

5 Numaralı bent hakkında: 

lşyerinde veyahut bunun yalmz bazı 
kısımlarında kanunun 37 nci maddesi 
mucibince "!azln saatlerle çalı_şma,, ih
timali olup ıolmadığı yazılır. 

6 Numar beht .hakkında: 

Hangi işler i~n günlük ve ha'ftaltk ve 
ya aylık ve hanti işler i_çin saat Jıcsab:
Ie veya parça başına yahut yapılan iş 
miktarına göre U~ verildiği ayn 1!.J'· 
rı göstcrilcf.:cktir. 

ihtar: Ucrctin .mukannen olarak ıhaf-

tanın hangi gününde verildiği de tasrih 
edilir. 

7 Numaralı bent hakkında: 
A - ıwerinde haftada 35 veya 24 

saatlik tatilden hangisine tabi olduğu. 
B - İ§in mahiyeti dolayısiyle mu • 

kannen olarak pazar günleri ile ''Cum • 
huriyet bayramı"nm 29 ilkteşrin günü 
dahi çalı§mak mecburiyeti olup olma
dığı ve bu çalışmanın bütün işyerin: mi 
yoksa yalnız bazı kısımlarına mı pmil 
bulunduğu. 

C - 'Ulusal bayram genel tatiller ka
nunun ikinci maddesinde İ§yerleri için 
kapanma mecburiyeti konmaksızm sa
yılmış olan tatil go:.inlerinde dahi çah§ı· 
lıp çalısılmadığı ve şayet çalışılmıyor • 
sa işbu ihtiyari tatil günleri için işçile
re ücret verilip verilmediği göskrile • 
t,:ektir. 

8 Numaralı bent hakkında: 
İ§çilerin sağlık korunma it emniyeti 

bakımından ne gibi usullere tabi olduk
lan ve ne gibi hareketlerde bulunma -
tarının yasak olduğu yazılacaktır. 

lhtar: Sağlık koruma ve iş emniyeti 
bakımından bilhassa aranılacak husus
lar §Unlardır: 

İ§yerlcrinin ve işçilerin temizliği, 
Yangından l-<>runına, 
İ§ elbisesi ve i§Çinin kullanacağı ko

runma eşyası (Konınma gözlilğü, hU11u
si eldiven. ayakkabı, v. ıı .. gibi) 

Makine, alat ve edevatın ve iptida! 
aaddclerin tehlikesizce kullanılma!ı? 

kaideleri. 
JT"~sanlarm ve hasarın bildirilmesi 

usulU, ı ~~ : 
1. c.ıhkcli yerlere girme ve orada bu· 

lunan şartlan, 
İşyeri doktorunun muayene saatleri 

ve herhangi bir zamanda aranınca bulu
n~.:ağr yer, 

İlk imdat, tedavi tertibatı, ecı:a dola
bı ve bunların ne suretle kUllarulacalı::
lan, 

Rcv.r, hastahane ve saire. 

9 Numarab bent hakkında 
f şyerinin mahiyetine göre inıibat 

tedbirleri ve §artlan §Unlardır. 
İş ve dinlenme aııatlerine riayet, 
tşçilcrln giriş ve çalr§malannı kon • 

trol, 
İşç.'ilcrin ansızın bir sebepte işyerin -

den kısa müddetle 14yrılmaları, 
İşçinin, işinin b şından kısa müddet

le aynlması ve işycrinin diğer kısımla
nna girmesi, 

1 çinin !mirleri ve arkadaşlarile mü • 
naııebetlerinde riayet edeceği muamele 
tarzları, 

Yukanda yazılı hususlar.dan başka 
iıverenin aynca koymak istediği i} 

şartları varsa bunlar tş Kanunu ile iş 
hayatına müteallik sair mevzuatın hü
~:imlerinc muhalif olmamak ve mevzu
attaki hükümlerin tekrarı mahiyetinde 
bulunmamak kaydiylc, talimatnamelere 
ilave edebilirler. 

Aleni Tc,tekkür 

Annemi tedavi hususunda gösterdiği 
hazakat ve ihtimamdan dolayı Haseki 
kadınlar hastahııneai dahiliye §efi sa
yın &ktor Ali Ridvana en samimi te
~ekkürlcrimi sunmağa kıymetli gazete
nizin delfiletini rica ederim. 

Şehir Tiyatrosundnn Kemal Rıfat l 

SAKARYA 

Londra 8 (A. A.) - Muhafaza
kar mebuslardan Lidall, dün akşam 
Avam Kamarasına, İ§Çİ muhalefet 
partisi reisi B. Attlee aleyhine bir 
sansür takriri vermi§tir. Lidall, bu 
takririnde, B. Attleeyi ispanyaya 
gitmeden evvel ademi müdahale si 
yasetile tezat teşkil edecek hiçbir ha 
rekctte bulunmayacağına dair hü -
kumete verdiği sözü tutmamakla it 
ham etmektedir. 

ispanyaya lngiltercden gönüllü 
Gitmesini istiyorlar 

Madrid 8 - Atlee ile beraber ge
len Baker 183 7 de sarayın tazyiki -
ne karşı açılan dahili harbe telmih 
ederek o devirde lngilterenin l~n 
yol halkına yardım etmek üzere on 
bin gönüllü yol1amı§ olduğunu ha. -
hatırlatmıştır ki: 

••Bugiin de ayni su1"2tlc hareket 
edilmesini arzu ederdim. Jngiltcre .. 
nin demokrat ispanyaya karşı itti· 
haz ettiği tarzı hareketten dolayı 
iftihar edecek vaziyette değilim.u 

Madrid bombardıman edileli 
Madrid 8 ( A. 'A.) - Dün ak: .. 

şam Madrid fasılalı surette bombar
dnnan edilmiştir. Şehrin m .. rkezin -
deki mahallelere bir çok menni düş 
müştür. 

Arşidük Otto ispanyaya taal 
. olacalanıt 

Londra 8 (Husus)) - Star ga
zetesinin yazdığına göre, J\vustur -
ya talıtma varis olan arşidük Otto 
nun ispanya kralı mın edilmesine 
karar verilmiştir. Küçük itilaf hü • 
kumetleri, Macaristan ve bazı bü -
yük devletler bu hususta mutabık 
kalmışlardır. 

Ottonun ispanyaya l(ral yapıl -
rnası ile, Avusturyada knılhk idare 
sinin iadesi tehlikesi bertaraf edil 
miş olacaktır. 

Fransa hükumeti Cic bu meseleye 
muhalefet etmeyecektir. 

Cephelerde kar var 
~ragon cephesi 8 (A. A.)'-Ha 

vas muhabirinden: 
Aragon cephesinde tam bir ~ü ~ 

hin hüküm sürmektedir. 
Bu cephede mebzul kar yağın.ak' .. 

tadır. Kann kalınlığı elli santim .. 
di~ ı 

Meclise verilen geni 
lagılialar 

Aııkara, 8 (Tclcfoııln) - Hüku
met meclise üç kanun Hiyılınsı ver· 
miştir. 

Bunlarılıın biri heyeti mahsuslarca 
aleyhlerine verilip kendilerine tehJiğ 
cJilmcyen karnrlara knrşı nlikalıla
rm itiraz edebilmeleri hakkında bir 
kanun Jayilıasıdır. 

Diğeri, Tunceli Yiliiyeti halkından 
olup ta nüfus ve askerlik kanunları
na göre kendilerine verilmesi laznn
gclen lrnzı cezaların affına Ye nüfus 
yazısı ile askerlik işlerine dair olan 
kanuna hir madde ilavesi maddeleri
nin tadili Jıakkındndrr. 

Ü~Unciisli de askeri tayınlar ,.e 
yem kanununa ek kanun liiyılıasıdır. 

sinemasında 

nıak iizer dir. 
Dün fC:htiıniz ibor a komi-eri İlı an 

Rıfat maliye Y kalctinden aldığı bir 
emir iizerine Ankaraya lıareket elmİ§· 
tir. • Men.fık bir membadan alınan 
mıılıimatn 11oz:mm maliye :vekili Fuat 
Ağrılı hizzat im iilc mc11gul olarak 
Anknracl llir komisyon toplamı tır. 
Hu komisyonda nakit jşleri umum 
müdürü Halit yazminin hazır bulun
duğu umulmnktndır. 

Nakit i§leri umum müdürü bay
ramdan c\"\·el l10r6ada bazı tetkikler· 

de lmlunmu~, nltm fiyatlarının yiik· 
eclmesindeki sebebi araştınn111, borsa
dan hazr malumat alarak Ankaraya 
dönmüştü .. 

Toplanmı§ olan komisyonun bu
gün, ) ann altın Jıakkınaa :bir karar 
ittihaz edeceği kuvvetle muhtemel
dir. 

Borsmlrı Diinl:ii. Muameleler 

Diin İ<ıtanbul ht.ırsa::mcla birinci 
tertip Tiirk borcu talı,•illeri 14.65 ten 
muamele gönnüş, ik'iııci tertip Türk 
borcu tah\'iJlcri l 1.05 ten satılmıftır. 

Türk borcu tah\'illerincle hu 6Uret-
1e <lün bir miktar yUkselme kaydedil
ıni~ lmlunm:ıktaclır. 

Bundan ha~ka Ergani talivilleri 
96.25 ten, Sh'a· ·Erzurum tah,•illerj 
95 ten. A lan çimento talıvillcri 9.85 
ten munınele giirınii~, bir İngiliz lira· 
sına l\fcrkcz Banka r tarafından 

625.25 kuruş teshit edilıni~tir. 

Celal Bayar 
(Vstyanı birincide) 

Müdafaa ve Maliye vekilleri öğle 
vakti Ankaraya gitmişlerdir. 
Ak~ki ekspresle de başvekil 

Celal Bayar beraberinde hususi ka
lem direktörü B. Bnki Sedes olduğu 
halde Ankarayi\ hareket etmi§tir. 

1\1uhterem başvekil ve vekilleri • 
mizin teşyiinde, İstanbul vali ve ~ 
lediye reisi B. Muhittin Üstündağ, 
Eminyet direktörü D. Salih Kılıç, 
merkez kumandanı tuğ _general lh -
san Ilgaz ve diğer zevat bulun -
muşlardır. 

Başvekil ünioersitede 
Baıvekil Celal Bayar dün saat on 

üçte üniversiteye gitmiştir. B. Ce
lal Bayar rektör Cemil Bilsel tara • 
fmdan karşılanmış, rektörlük oda -
sında oturmuştur. 

Başvekil, Rektörden üniversite .. 
nin kuruluşundan bugüne kadar o
lan mesaisi etrafında izahat almı,, 
gelecek yıllarda ypılacak İ§ler etra -
fında görüşmÜf, bir çok 1lotlar el -
mıştır. 

Bir müddet sonra fakülte dekan 
Ye profesörleri rektörün yanma ge .. 
lerek başvekile tal;dim edilmişlerdir 
Müteakiben başvekil yanında rek .. 
tör ve trp fakiiltesi dekanı B. Nu .. 
rettin Ali olduğu halde bakterioloji 
enstitüsüne gitmiş, gezmiştir. Bu 
sırada çalt§makta olan talebeler, baş 
vekilin etrafını almışlarchr. B. Ce -
lal Bayar talebelere sualler sormu~. 

Endamlı, sevimli VC hareketli küsük yıldız kendileriyle naspiha}dc bulunmU!'t 
S H İ R L E Y T E M P L E bu arada ezcümle §Öyle demi_ştir: .:ı;t 

Genç mesleğinin en güzel ve fransızca. gözlü Atatürk gençliğinden her §eY bek 

~ D N CI ç n N (Şanghay'ın yetimi) JiyebiJiriz. Çünkü bu ge1'-Çler her 
şeyi yapabilecek kabi'tyettcdir. 

Büyük ve küçükleri memnun edecek ve ha>Tette bırakacak bir film. Başvekil talebelerin alkışları ara-
11 efen : Paramount Jurnal ve Mlkl Mavs smda bakteryoloji enstitüsünden ay 

Çocuklara teuzilitlı fiatlar: 25 kuruş - Shirley'in nlmı~. hukuk fakUltesini gezmi§, ta 

·~R&&aa••••hıd•~-~.ı1~~~1t1ıı1a1~.~1~1.~•••n••••~ll~~dfu&~~u~~~~~~~n • ayrılmıştır. 

Suriye ile ara· 
mızdaki su 

• 
mesele ı 

·nciM) 
(Vstyanı oırıl • bıiY~ 

ıraz ileride Kamışlı isnıi~de ıırbin e,1 
.ka aba görülür. En a agı ~eŞ soıı~ 
olnn bu kac:nl>a mütareke eıı edir ,e 
,_ . b. :ına111ur 
1'unılmuş ycpycnı ır "r<1ii Mıı~ 
lmrııda'ki nüfu un be te a.0 nlıırdırı 
Clin 'ili) etinden gitmiş 

1 
ı~;İll aha· 

yani fardin, l\lidyat, Nn~ı 
Jisindendir. 1. dıı8ıı· 

' d } biıilll ıU ,. Acaha neılcn o nyı • , rce rıu· 
muz içerisinde ,·aktile 'bın e ~ıt bir 
fusu olan Nasibin kasaba~ı }Jt11111 ~111"' 
köy derecesine düşüyor dtı on tPi lıir 
~rsmda binlerce nüfus1u yep) • 
kas aha viicncln geliyor? . ~rttılt t knÇB )-. 

Hiç şüplıesiz bu hu:U~ 8 dır· l ~· 
meselesinin hüyiik tesırı ''~ oclıııt lıl' 
kat Mardin ,.e ]ıa,·a1isinİ Y8 1 1-İ ı~ 
fonler pek iyi tnkair ederle:. te!ifl 

el . . d h ı·~·ette'k• me esmın e n ,•az J d dit· 
inkar edilemez bir derece e 'iÇ ,.uı 

l\Inrdin YilHyetine nit ot;n ~11ttof.' 
köy hududun öbiir tarnf ıtl : ıııuıM' 
tır. Bu kövler l·enup Jıudu 11

t ... et-te' 
. l('l e w s· 

ki en zengin arazıyi te§ 1 • ıJir J' 

cl • 1' • l\I'II. Kiki" Dnkur•, ·ı.· tft ır. nJ"> ı ı, , pı•ı 

nan, Ilublan, Asitan, Alya~tıclıld~ 
zengin aşiretler hep gene . üıetlıı 
iihür taraf mdaki zengin arazı 
de 1;e,inmektedir. . ~ti ~' 

Yalnız dikkate alınacak 11 
021t.i b~ 

dur ki huı,.ün Suriye hudnduJJ ,,,ııiW 
c • • bat J> ·~ 

araziye en kuvvetli hır ın., 1iir~1 

yetini veren şey ha§ knynaı;' ·bııl",ı• 
topraklarmda olan sufordaJl J 

tir. Jı' ıor 
:CJl ~ 

Bn suların mecrnlannı k ·.-i 
ek 

rıt'..r .,. 
raklnrıın:ız.a ~evi~cr ~ a e1' \ıe~ Jı, 
çorak bir çöl hnlıne ~etırın b~ 
kit e1imie:c1edir. Bu ınıkiıl uııi1"~ 
mizde iken lnından istif~de ~dir? V 
Fnk bu bir f edakiirlık değıl ~ııbil ~ 
takdirde hu fedakarlığa :ıiJtl bir ~rı: 
sulardan istifade edenıe .. a:: ,bit b~ 
i tr.mek bizim için pek ıtÇ 
d<iil midir? . . ... cfcbir 11t' 

İf le hu mül iihnza hızı fO) .ıııı"1ıt' 
t
• •• Ü •• ,r bas ıkıl) .,., bt1 
ır.eye got nıyor: ... n . ~ de olj1>' 

kendi hududumuz içerıE 0 uııııl'~f 
~ulan hugiinkii lınlintlc • ttı J11t11'şb1, 
Ru itiıkc1irde SuriyeliferIIl r ;le ;t 
bir fedakurlığı iizerine. oıılıı ~; 
la§Illnbyn;. Yahut ıanla~tJl~eııcli ttl 
bulunmıyacak isebtt suları .. 11 ,st~ 
raklammza çevirerek buSU cfılıt11 
içinde lm'l'tlnan lıalkıın1t111 ıJ~· 
hizmet etmek )1l1uno bulın_.. (16 

A511T' 

Stalin de"ıet 
reisi oluYo.~.,,;ı 

) - o' Londra 8 (Hususi dığın9 ~5t 
T clgraf,, gazetesinin 'Y8!' ...... ...artl , 

ııı:ı. t'- •'f'I 
re, şimdiye kadar koıtı~ btl~ f6 
genel sekreteri olan Stalın fioJl , 

Ierde yapılan intihap}~~ile'elc 
Rusyanrn devlet reisı ıla . aı 
tir. • f~-e 
. Sovyet cumhurh:etle;decı:1' . t/ 

Oaşkam Kalenin istıfiı:f ye tııY1° 
başka mühim bir "azı e r1 

dil 
1 • • __ rııı• 

ece~tir. b. ı,ey,..-

Seçim münasebetiyle ır ıı: 
me ne§roluııclı.t ·Dll~J ' 

Moskova S - Tass ~~J')i!t ~o • 
So 1 b. ı·"'" ].:ofllll }lıt'fı vyet e.r ır ıgı ·alere . 

şevik partisi, bütün seÇ
1 tıtljştlr~, 

ben bir beyanname ,11e§re rti1e ,,r' 
Beyannameye göre, ptl,e Jt'effl ' 

. la ele ' t:<eJlg 
Jul olmayanlnr • aJJl uııist ~ t11' 
lar endikalan jle ko"nlrıire 1l'l~r / 
lik teşkilatı ile <liP:cr t>P ceıııWhııtcle 
olmayan tctekküll~ "~ ş bir 11tef1 
le blok vücuda getırJll1 ı&c1"r Jıef 
seçime çıkmaktadır. Bllo1rtı'>'~11ist 
dolayı, partiye ıneıısu? k0111 &:
mebus, ayni zarn~dB Jllebtls\I ııııs " 
mebue her ko1J1Ünıst d .. jl 0 

' fv-e ~· ayni zamanda par )J ktır· 
yanların mebusu olaca 



Q SfY ~STOPO~~ 
,~ onunde ... -==-

": Niyazı Ahmed Tefrika N-u-m..-;;;;ıarası : ao 
•'"T'., •C0"1e v• l ktll••• nakkı rnah~uadur.: 

&şid paşanın ölümü 
t,.Qf Kamanio koşarak bağrıgor
a..~" Paşa gitti c~nnetler gitti .. 
• ıı r>a 
ltk ,aııın Kırım harbinden 

111, ~ar adarcte ı;eti§inin hika· 
it lla IAara kaydetmek lizıın. 
l~tı .anı~ı • crkarin Osman hey• 

hıııı.ı çok •) i idi. Henüz sadra· 
d~~Urkeıı lıir giin Osman heye 
(' l§ti: 

~~~)netrnckfin hazretleri (Ah
llılıır ~ra , ırıı hrndeganını şerefi 
tbtl 

1 ıle 'aycnıemli ıııübalıat 
ııı artlı .. 
r:~rı hey: 
ı"r a . , ııı1 rzu ederı;enız hu <la olur. 

t. 'erince Re.,it pac::ı diic:üıı-, ~il :,; ) • 
s·,· llrıu,,, izhar etmi .. ti: • lrı<l' • .. 
lQ 1 hrr uretle iltifatlarına 

tliJ ırı1 .~. Bunu azleclilerek kö~e-
< , .. , • • 

~ ~tı t Ilı zaınnn ısterdım. 

t• h~IJ~?1adn Osman bey Rt'~it 
l,.11~~ ~~n azledilirse Abdiilme· 

\i~r 1 •nı ziyarete gicleceğini ,·a· . ı. 
~it . 
\hıı~~~n azlf'ılildikt~ıı :,,onra bir 
lı~ıd fllecit siya i Iıir meselede 
•ıı ~rk •ıkı~nııitı. Osman beye 
~a 1ntı .. ını anlatırken ,·nktile 

ı. .a,.,, ' ı · w. •• •• J "1.. t "' · .. C'r< J"t sozu ırı a unu -
~ r erkariıı, f ı~ atı kaçınnndı: 

lı~·trıı)j . • ı d - . l'k" . ~ . ınızın ıen aı;aıu fırtH ı · ı 
~ d ılıarf'!t ,fe~ilı]ir ya.. dedi. 
• "-G e Re,.it pn~a kulunuzun fi. 
"1 dt~f"a~ı i tifsar huynnılı!a .. 

ogru bir süzdü. Abdülme· 
~ ~k n .. 
ıl~ ıuıudp olur •. dedi. 
~ 'e etti: 
"tııli • . il .. .. . 's.ıl •nı ce >et te ı;oru§el ım. 
" nu•ııele huraıla idi. Reşit 
t-ad· !ttb· ışnlıa gelmesi, Oeman he· 
1~ old - ·· u · · • \' • ugu soz ycrıne getır· 

ti; lltarııayaca'ktı. 
~·t, deJi, Uefil paşa mal1eY· 
~'~t~r ~ atlarete tayin lı.:ılm~

Yneh-ükclii kil Ye kal o· 

'"~ı 
l1"k~ sordu: 
\ıli 1': o lıal<le ne yapalnn ?. 
~ ıtı .. "knt ureti lıafiyeıle icra e
tıt~tıa~ip olur. 
\·-ke .0 1 un .. Fakat nerede. 
~ 111 \11:_ He~it paşaya ihsan hu· 

~1~i kor tıı;ıınuz l\f irgün 'ün arka
,"lıfGı -~te .• 
~ ttı.. • 
~~ti "1t dr.rlınl kn~larım çattı 
~ e: 

lloi! ~ttı"k k' l . ... 
~l't ı @en ıem onun ayagı-

eek in. üyle mi? .. diye ba-

.. ;dl)j,."l ı .. .. .. .. ,(!'• d" ·· ıı". J e mrunmııştu. ;;ım ı 
lttı)o:d de lrlılikeli hir işe girmi~ 

u. Derlınl mukabele et· 
~ ,,. ... r 
'ltıiı·ı; ıırull:ılı dendinıiz. Ora~ı 

~ l>il1 rı k .. ıııli kn rı hiiıııaynnla
tııı,1§ .a kHlııırnzn orada kabul 
~>I 01a<'aklnrdır. 
~ir· "r \lırliilmccidi nımu•at-

' 

1 .. 1 1 • ~ 
} ... be l i · r .. t • 

.. ~ tı.ı c] - 1 a· . a· .. 
~''ııufl:. ogrn. ' e ı, fım ı mu· 
~la 11 kararlnı;tırınız. • 
' . "ar)" l O l . ıt .. ~ ı ,.e -man 1ev. gız· 
~trı~ Jla~a, ı lınherdar etti. İJ azır
... •n k 11li h.

1
1
• n rı ve etrafım temiz· 

~~ 1 dirdi. 
), ...... ltı "'C] W• •• R . 

, "IQ 
8 

"" ecegı gun eşıt paşa 

~~ ~ •at nıesaf eden ka'lıladı. 
'ı~. _tı~dan l!on derece memnun 
~- ıf~tı.?ı ar~ırdı. Hatta at
~ Yurumesıne rniieaade et· 

'''llıte• \'~ litı· ıt Mirgüne kara yolun· 
~ 89 ıee gelmişti. Konuşma, 
~ I\~ d.~rece memnun etti. O 
.~ dulrnecit Reşit pa~ayı 

._~it bı.~tte getirdi. 

~ • ..-,.ııın- ··ı·· .. ·· Al" F '-tilı· ··• 0 umunu ı uat 
)"" ~)'1 •rnnıei siya-iye" adh k i· 
~ e anlatır: 
w~i~•rırn sureti vefatı hak
'~ \it~ trıdiden mesmu um olan 
~ : ~-ş~il~ıeebe buraya derco

fılııl> hırkaç giin nrzl eden ıntıY
tltakaınına gidememesiyle 

lJiiyiil.· u''§lt l'a~a 

rahatsıılı~r e~na-.nıcla !-<\iferayi er.nebi 
ye 1\lir~üıult•ki ~ahilhnnr~irıe azimet· 
le i:;tif~arı lıatmla hulıınıııuş olclnk
larmıla, kemli i tlı: kc ,hi afiyet edin· 
ce Tarahyaria kfıiıı cfurethnne]ere 
giderek iadciziynret ,.e c nayiın dctte 
<lahi, o sıralarda nlım:. olduğu lıir 
odalığın ikııııırt eyll'ıl i~i haneye uğ
rayarak, anuıla ıııiiliikııı r<lip yalıya 
\'Ürndunıla i;;tilını:ım e~ !Prken ha
mamda fiic<'eten 'efatı 'ukıılıulınuş· 1 
tu. 

Sarraf ihtiyar Kanıanto ,fa o gün 
Reşit pa~ayı ziyaret i!,;İn yalı)a gele
rek üst katta ıelanılık sofn~ımla inta· 
zar ettiği !=ırada pa§anııı nf aliyle ha
rem daire inde kopaıı fer) a<lı i itince 
"Pa:a gitti, pa~a gitt&" ıliyc lıa~ırarak 
sof anın bir başmdım hir ha~nrn ko~nr
mı~. Kamantonıın ayak pnrtırtı~ım a· 
~ağıdan duyan ağalar yukarıya koşıı
§arak kendisini o lıaltle görünce te
la~Ja: 

- Pa~am": nereye gitti.. ıliye so
rarlar. Kanıanto da: 

Cinlere gitti. cinlere gitti, der ,.e 
gene mutta·tl koşarmı~ .. 
Re~it pn~anrn cenazesi vapurla kiip 

rüye getirildi. Tabutunun altına ilk 
önce .\li pafa gi rel i. Ru Jıal , lıaıır 
bulnnanlarm Iıepsini a~l attr. Biitiin 
hayatı miiclcletinre İngiliz c:iyacıetini 
takip ed~rrk f n~ilizlerf' kf'ntlisini son 
dıorece !'enlinni~ olnn Re~it pa~anın 
ölümü biiviik lıir va.,Jn kıırsılumh. . . ~ 

( Arl.'a8ı var) 

Muamele vergisi 
etrafında tetkik

ler yapılıyor 
Memleketimizde ötedenberi hal -

}edilemeyen m uamele vergisi mese
lesi artık halledilmek üzere tekrar 
iktisat vekaleti tarafından ele alın -
mış bulunmaktadır. 

Hatırlarda olduğu üzere muame· 
le vergisi son defa iptidai maddele
rini memleket dahilinden temin e -
dan müesseselerin mallarını piyasa· 
ya arzetmeden evvel hariçten temin 
edenlerinse gümrükten geçerken 
muamele vergisi vermeğe mecbur 
tutulması kararlaştırılmıştı. 

Bu karar, Maliye vekaletinden 
gönderilmiş, fakat henüz oradnn 
tasdik edilmediği için alakadarlara 
tebliğ edilememiştir. 

İktisat vekaleti•ise. diğer taraftan 
bu işi tekrar incelemeye karar ver
miş, alakadarlara baı:ı tetkikler yap 
malan için emir vermiştir. 

MUddelumumtnln m ezun!-
yetl bitli 

f Ftanhul rnüdı leiımıunıi5İ Hikmet 
Onat. hir ay eiiren lı ir 1111'7.tı ni~ rttr.ıı 

sonra dün rıuıkamına ı;clerd •. \ azife
~iue La~lamıtlır. 

insaıılar son sür'atle 
nereye gidiyor? 

Olomobil trenin, otobüs tramıia"ijln 
tutmılJa başladı • • 

lJerını 

Asll rekabet buharla elektrik, kömürle su 
ve neft arasında .... 
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Dünya yüzündeki nakil vasıtala
rında büyük değişiklikler oluyor. Şi 
mendiferlerde sürat ve ucuzluk ba
hisleri bütün fen adamlarını rnq -
gul ediyor. Şimendifer. otomobiliµ 
rekabetine karşı bulunduğu vaziye -
ti muhafaza için mücadele halinde
dir. Maamafih, asıl rekabet, buhar-

ı la elektrik, kömürle eu, ve neft a -
rasındadır ki, bu mücadele nakil va 
sıtalarındaki sürati her gün bir par
ça daha ileri götürmektedir. Birçok 
yerlerde otomobil trenin, otobüs 
tramvayın yerini tutmağa baflamıı
ttr. Kamyonlarla otokarlar yük ta§ı
mak hususunda diğer nakil vasıta - 1 
)arından üstün görülmeğe baılan -
mıştır. 1 

Buharlı makineler kömür maden 
)eri meselesini ciddiyetle ortaya koy 
maktadır. Kömürden elektrik de is
tihsal edilmektedir. Ama, elektriği, 
- çok ucuza mal etmek şartiyle - su
dan da kolaylıkla ve .bol, bol istih • 
sal etmek miimlC.ündi.ir. Elektrik 
kuvveti nlınmağa başlanıldığından
heri. suya ··beyaz kömür,. denilme
ğe başlanmıştır. 

Kömürle su arasındaki ucuz kuv
vet istihsali keyfiyeti, ı-... nda büyük 
bir rekabetin' zuhuruna sebep ol - 1 
muştur. Buharlı şimendiferlerin ye
rini ele!drikli şimendiferler almağa 

.başlamıştır. Çiinkii, elektrik, hem 
ucuz. temiz ve sıhhi, ve hem de kul
lanışlıdır. 

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

927 ~,ı]ından 1934 yılına kadar 
Avrupada 6000 kilometre demir -
yolu elektrikleşmiştir. O.ıha evvel -
kilerle birlikte Avrupada 20,000 ki 
lometre Amerika ve F ransızlarm 
şimal Afrikasındakilerle birlikte bi.i
tün dünyada 50,000 kilometre elek
trikli şi'1ıendifer vardır. 

lıl~~a!ö lı 
Öğle ne,rl_yatı: Snat 12,30 Pllkl& TUrk 

musikim. 12,60 Ho.vo.dls. 13,0S PJA.kla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelit plAk neşriyatı. 14 
Son. 

Alt~aru m•srlJah: Saat 18,30 PlAkla dans 
musikisi. 19 Suat Gün ve arkada§ları tara
fından 1'Url< musikisi ve halk 11&.rlolar1. 19,30 
Spor mUsnhnbeleri: Eşref Şefik. 111,55 Borsa 
haberleri. 20 Cemal KAnıll ve arkada§ları ta
rn!ıncmn Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,SO Hıwa raporu. 20,33 Ömer Rıza tara. 
fından arnpça söylev. 20,4S Fasıl saz heyeU: 
Okuyanlar: ırncUk Safiye, İbrahim, All: kf'., 
mnn Cevdet. kanun :Muammer. klarinet 
Hamıil, tnnbur SelAhallln, ut Cevdet Kozan, 
(Snat yan). 21,15 Orkestra: 

1 ~ Mozart: Ftgaro, Skochzclt uver
tOr. 
2 Mouırt: Don Juan fnntazt. 

• 3 :Mozarl: Conccrto A-Dur {Vlolon 
.A \ 'CS orchcstrc. 
4 - Ist.onn-usıı: Danubo Blcu. Valse. 
5 - F-flrnberg: Ross!gnol et Ics gtttı 
culle!!. 

22,Hi .Aj.'\n:9 haberleri. 22.30 Plft.l{la ııololar. 

opera \'(! cprrct parçnları. 22,50 Son haber. 
!er ve ertesi ı;llnOn pros-ramr. 23 Son. 

Elektrik kuvvetini yakılan her 
ti.irlü maddelerle, kömür ve sudan 
istihsal ettikleri malumdur. Fakat, 

kömürle yüksekten düşen su, ve neft 
her memlekette yoktur. Mesela, 
Fransızlar kömür cihetinden zayıf
tırlar. Binaenaleyh elektrik istihşa -
lutının ·Jörtte birini sudan temin e -

derlerken, dörtte üçü için kömiir 
ve yakacak diğer maddelere milyar
lar sarf etmektedirler. 

Bundan ötürüdür, ki F ran -
sız şimcndif erlerini elektrikleştir -
mekle milyonlarla frank tasarruf et
miş olacaklarelır. lsveç ile lsviçrc de 
ayni vaziyettedir. Kömürsiizlük Is -
viçreyi sudan elektrik kuvveti çı -
karmağa mecbur .etmiş ve 1934 yı
lında şi:nendiferlerinin 2295 kilo -
metrelik biiyük bir kısmı eldctrikleı 

tirilmiştir. 

lsvec teki elektrikli simendifer -
lerin uzunluilu 2142 kilometredir. 

1934 yılı nihayetinde F ransada 2 
bin 175. Almanyada 2047. ltalya .. 
da 2453 kilometre elektrikli şimen • 
difer vardı. Jngilterede kuvvet çıka· 
rılacak su bol olmakla beraber, kö .. 
mür de çok olduğu için. şimdilik 
yalnız 872 kilometre elektrikli şi
mendifer vardır. 

Tren mi otomobil mi? 
Bu iki nakil vasıtasm~n hangisi

ni tercih hususunda, yalnız kömür
le su değil, ihangisinin daha 'UCUZ it 
görebileceği meselesi ortaya çıkar. 

Trenler ana hatlarla bütün liman 
ve merkezler arasında ana damar -
lar halinde çal{şmalanna devam e
deceklerdir. Otomobiller ise yolcu 
ve eşyaları en hücra köşelere ka
dar nakledeceklerdir. Bu suretle faz 
la masraflı trenlerin yerini küçük 
ve az niifuslu merkezler arasında, 
otomobiller alacaktır. 1 

Binaenaleyh, istikbalde, otomo .. 
bil yollan bir ağ gibi ıbütün memle•
ketlerde öri.ilecek tren hatlan ise- bu 
harlı, yahut elektrikli - yalnız şah 
damarları vazifesini görecektir. 

Suyun, neftin, kömürün yani, 
buharla elektriğin temin edebilece -
ği ucuzluk ve sürat derece nisbeti 
mücadeleyi kazanmak hususunda 
son sözü söyliyecektir. 

Profesör Parodiye göre, elektrik 
makineleri durmaksızın ve otoma • 
tik olarak çalıştıkları için muzafferi
yeti daha şimdiden kazanmışlardır. 
Fakat, elektrikli şimendiferleri, kö
mür yahut su ile işletmek mümkün 
dtir ama, otomobiller için yalnız 
benzin kullanılabilir. Benzini ise, 
neftten çıkarmak lazrmdır. Bütün 
dünyn yüziindeki neft kaynaklan 
dünyanın ihtiyaclarına ancak beli: 
seneler içinde kafi gelebilecektir. 

Ondan sonra ne olacaktır? 
Suni neft istihsaline calışan kim

yagerler tasavvurlarım athakkuk et 
tirebilecekler midir? Bu cihet henüz 
yiizde yüz ma!um değildir Ve istik
balde nakil vasıtalarında olacak 
değişikliğe bu keşfin çok büyük te
sirleri olacaktır. 
-----~'--------------
H üçük bir kız balon 

gutaıak öldü 
lzmir - Cumaovası nahiyesin .. 

de oturan Drama muhacirlerinden 
Mehmet kızı Fatma, lastik balonlar 
dan biri ile oynarken balonu yut .. 
muş, boğularak ölmüştür. 

Fatma balonu yutunca sokakta 
oynayan diğer çocukların arasında 
yere dü§müş, nefes alamamış ve 
çırpmmağa başlamıştır. Arkadaşla -
rı, onun şaka yaptığını zannetmiş -
ler çe başına koşuşmuşlarsa da bi c 

raz sonra öldüiünü görmü§lerdir. 
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Dllnuada 
-.... ..... -..... .-
nelerolu11or? -------
Nebatlar güneş 
ziyası görme
dende yaşıyor 

Bugün arzın sathının l 000 kaJem 
apğuında yapıJan garip kqfiyat, ne· 
batlarm güneı ziyaaı görmeden de ya· 
ııyahildiklerini göstermektedir. 

Birkat ay evvel, İngiltere maden
lerinden birine elektrik qığı verilmie, 
ve bu J!ık billıusa gfin ııığmı taklit 
eder ~ekilde aksettirilmittir. Çok &lir· 
meden, maden ocağında yeıil huı oe
batlarm ha~ö9terdiği görülmüttür. 

Yeni nebatlar o zamaodanberi bili 
büyümektedir. 

Kocasını 
aldatan kadın 

•. ........ Nasıl 
belli 

• 

olur? 
fllll : Frene Molnar 

Bir defa da, karanlık bir mağau· 
nm iı;ine ufak maden parçalarmı gör· 
mek için elektrik telleri dötenmi~ ,.e e1~ktrik ış1ğı verilmiıti. Birkaç 
ay içinde, el~ktrik Jlmbalarınm dur
duğu ziyalann yerinden ufak nebat· 
lar tıktığı görüld8. 

Bu n.-.batlar da, timdi bir iki met· 
re boyunda ve eninde geniılemiı bu· 
lu~uyor. 

Y'ıınlbeş aene • onra / 

Bir Leh Kızı Er
kek oldu 

E.kidea arkadaıı 
o!an bir kızla 

yine yaonnda onun olınaeım iıte • 
mem. •• Bu haletin izahını F reude 
buluyoruz · bu, kadnun örtmeje ça
llftıiı arzusudur, hakikatte onunla 

İngiltere liralmm taç giyme mera· 
ıimi dolayısiyle biltün Londra bina la
n elektrik ı,ığı ile donatıldığı •akit, 
du\'8rlarm en ilcra kiremitlerinin in, 
ceden inceye ye§erdiğine tesadüf edil 
Cfi. Bu nebatlar, Londranm parklarm 
da görfllen nebat cinııinden değildi. 
Bilikiıı, memlt"ket içinden, sıcak m«-m 
Je'ketlerden rüzgarlar vamaeiyle ıil· 
riiklenip getirilmit tohumlarm yqer
DIC4inden ibaretti. 

Fakat taç ~İyme meruimi bitip te, 
~ıklar ortadan kalkmca, bu yC§ttJDe
Jer de ııona erdi: ha~öıteren nebatat 
Hrarıp 11oldu. • • • 

iki MrtrP Rnrnnda Çiçe1C 
Ctı!nubi Amerikada bir eeyahat 

yapmı~ olan Amerikalı bir tabiyatçı 
orada iki metre bOyUkliiğünde çiçek-

hr IJÖ""~· 
ZennetmeyiRiz ki bfttftn nebatatm 

bovu iki metredir. Hayır •• yalmz çİ· 
çek iki metre boyunda. itele bazı ti
çekler, ibt ba~tan alt batma kadar 
tam iki huçnk metreyi buluyor. 

• • • 
Elli Sene Sonra Dünyada 

5arıfın Kadın Bulunmıyacakmıı 
Holivutta artistlere makyaj yap

makla geçinen bir mfttehaMısm dedi: 
ğiııe göre, eanımlık dünya yilzfhıden 
silinecektir. Elli ıeneye nrmadan 
dftnyada hiç ııarqm kalmıyacakbr. 

Bu mOtehueu diyor ki: 
"San,m g6rilnmek meraJD, eaaece 

bir modad11n ibarettir. Hem çdgmea 
bir moda, bir ihtila ... Her iptila nanl 
geçel'!e, ıan,m görünmek iptilUı da 
ay lece geçecektir . ., 

••• 
'C«uk Yutan Bir Yılan 

Boa yılanlarmm keçi, hatti etek 
yuttuklan ititilmittir. Fakat geseD• 

Jerde Hindiıtanm Madru 6.ıevkiinde 
lair l)oa yılanı bir Çocuğa yutmuıtur. 

Çocuk cezalandmlmak &zere aile
rJ tarafmdan bir kulübeye kapatıl111Jt 
hr. Sonradan babası, çocuğu ıtrbeet 
bırakmak &zere kultlbeye gittiği za
man ortada in11andan kimseyi göre
meyince telişa diltmftttilr. Yalnız, 
kulübenin bir yanında bnıldayamı· 
yacak kadar ağırlapnıı bir boa yılanı
nı görmfl§lerdir. 

Çocuğun babası derhal köylüleri 
ça~rrarak yılanı öldünnBtlerdir. Son· 
ra kargılarla vücudunu açmqlar ve 
iç.eı"de çocuğu hulmutlal'dır. 

Çocuk kendinden geçmit bir lial
deydi. Fakat bili yatayor. 

Ona yılanm karnmdan derhal ala
rak ha11tahıneye kottunnaılar, f'akat 
kurtaramamı~lardır. Çocuk u sonra 
maalesef' ölmilştür. 

• • • 
Gö:üntlen Sigara Dumanı 

Çıkaran Adam 
Amerikanın Rlnffs ~ehrinde otu

ran Garleıı isimli bir erkek, sigara du· 
manmı gözlr.riadeo çıkarabildiğini 
iddia etmektM!ir. 

Bnnn vapmak irin ''"'P)ii hurnnnu 
nkavor, hu mretle dumanlar. gözle
riah. pmarlumdan •aktadtr. 

evleniyor 

Eriıi olan Smmtek 
Kadmkeıı erkek, erkekken kadw 

olanların hikayeleri hiç eksik olma· 
yor. Bunlardan biri de bir Lehlidir. 

25 ıene Bayan Smentek olarak ya• 
ıayao bir ·genç. bi• ameliyat netice
ııinde erkek oldu çıktı .. 

Va110,·ada birçok kiıinio tanıdığı 
bu erkek vücutlu genç kısm erkek 
olduğunu halter alanlar evveli inan· 
mamıtlardı. Fakat, onu erkek elbiee
si ile gördükleri zaman, hakikaten er
kek olduiunda artık kimsenin ıüpbe
si kalmadı. 

Smentek bugiL ... ni~anlanmıttır ve 
yakm,Ja r.vlenecektir. Niıanlnı da, 
~kidenberi - ·yani kızlığı zamanm
da- daima herahf!r dii~üp kalktığı 
en samimi kız arkada~•dır ..• 

Bununla beraber, B. Garlı ı~ra
ımı daima biiyle içmiyor. Zira, bu te
kilde ıigara içmek gözleri fena halde 
yqartmaktadır. . . . ./) 

Dakti.lo Makinesiyle lı · 
Saatte 8656 Kelime 

Daktilo makineainde f>ir eaatte 
8656 kel ime yan yum Arneribh 
H&Nf'ield bu müddet zarf'mda eğer 
fiç kelime daha f ula yazabileeydi, 
daktilo ile yası yumakta dünya aiir' 
at rekorunu kıracaktL 

Bu adam dakikada vasati olarak 
J 39 kelime ymuyordo. Ve biltün yazı 
devam ettiği müddetçe yalnız 31 ha
ta yaptı. ParmAklan makinenin tut· 
larmı 43.~82 dt!fa dolmnmuıtur. 

Gelil!İ giizf!) bir daktilo vuati ola· 
rak dakibda (60) ili (70) kelime 
vazabilir. • • • 
· Y ıı~nJm•.ratla Eski Bir 

lforruı Şehri Bulundu 
V u~o"lavyanm Niı §ehrine yakm 

bir yıııordP vaınlan hafriyatta aftmcı 
al'ra 'lİt lıir ~f'hir mtwlana ~ıkarılmr~· 
trr. Ru f~hrin .-ski bir Roma ıehri 
olduiu ıanılmaktadır. 

1. Daima akfamlan eve seç p · 
len, dediii 1aatte hemen hiç gelme 
mit olan bayan artık erken ıelme
ğe, dediği 1aati hiç kaçmnamağa 
baflamııtır. Alqamlan kocaaı gelin
ce ona ıitem eder: .. Nerede kaldın! 
Kaç saattir 8enİ bekliyorum., der. 
.. Niçin hu u.:ı.r pç bldm, nere -
deydin}., 

2. Eve geldiği zaman evden çık. 
tığından daha fazla kendine çeki dü 
zen veren - Aradaki fark •.impres
tionisme,, ile 

00

expreaioniame,, a • 
raamdaki fark gibidir evden çsbr. 
ken bir ··impreaioniete,. tir, eve dö 
nerken de .. ezpreaioniate., hareket 
)eri fazla ihtiniam ettiği, bazı.mm 
abadıfr, bazmmm çok fazla göze 
çarpbjı görülür. 

3. Kocuma kartı yalnız etkiıin • 
den fazla ihtimam göetermelde lcal
maz. üzerine lüzumundan fazla dü
tel'· .. Yorahnupun. dciın .. Çok ça 
~n .•• Haydi yat İetirahat et 
biraz. •• Kocuı biraz nezle olea ean
ki zatülcemp olmut gibi bakar. &
zan öyle olur ki koamnm hMib • 
ten haita ohnumı iater .. çünkü o za 
,nan fazla endipli tabii aöriinecek
tir. 

4. Yapacak hir çok itleri olduğun 
dan fikiyet eder • eJbiee Y8Pbracak, 
ayakkabı alacak, berbere aidecek. 
hasta ziyaret edecek, • Bir baftay. 
bütün &unlar nuıl nğar) 

.S. Daha lclnunuevvelde veya ki 
nunuwıide koc:uma ••p1ecek yaz 
nereye aideceiiz .. diye eonnap .,.. 
lar, bunun eebebi pim: Afliı ona 
mütemadiyen gelecek yaz için kur 
duiu pllnlardan ahletmektedir. 

6. Birdenbire fakirlere -.. IDer· 
hametJi olmaia bqJaımttır. Yat • 
murda, karda otomobili İfletıneğe 
mecbur ,.Jan toföre acır. Bazan o • 
nu evde bırakır, kenc:liai bir taksi tu
tup aider. 

7. Her girdiği dükkanda bir fe'Y 
unutur. Onun dediğine göre bu U• 

nuttuklan bazan bileziğidir, hazan 
da kol saati ! Ertesi günü de kay
bettiği şeyin kendisine iade edildi • 
ğini haber verir. 

8. O 2omana kadar daima çeki§ • 
tircliği arlw:lqlarmdan a~k hiç bah 
ıetmez c:.lur. 

9. Aırimdan baheolunurken yan 
bş bir harekete eaplarur, onunla hiç 
alikadar olmuyomıUf gı"bi görün • 
mekte o kadar ileri gider ki, hazan 
0

X. mı. der, aman aclmr anmayın 
bana onun, en nefret ettiğim adam 
o 1-ıim. Kimaeiz bir adaya düteem 

kimsesiz bir adada tekbqma kalmak 
ister ..• • 

1 O. Evlerinde bir ziyafet verdik
leri zaman o zamana kadar misafir
leri hep kendisi tayin ettiği halde 
ıimcli bu iti kocuma bırakır. Bu su
retle, kocan belki, kenclieinin çaiır. 

mala ceearet edemediği adamı davet 
eder diye düıünür. Diğer taraftan, 
koc:annm daima gittiği erkek mah • 
filine onunla beraber gitmekte tim· 
diye kadar tereddüt ettiği halde, ar
tık oralara kocaamm ısranna hiç lü
zum bırakmadan gider. Çünkü, o
rada qığma raatgelmek ihtimali var 
dır. 

1 1. Kocası kendieine elmas veya 
kürk manto gibi bir hediye aldığı za 
man pek ifrat derecede tqekkür e
der. Memnuniyeti de eakiai gibi •· 
mimi cleiildir. Bazan da •'benim i· 
çin çdk muraf ediyorauıı, kocacı • 
ian .. ,. .an aler lö,ier. 

12. Sık nk resim çdrartır ve her 
zaman ba,ka bir fotoğrafçıya gider. 

13. Kendi kendine yeni hakı1cat • 
ler ketfeder, meaela •• çok çocuğu 
olan kadınlar ne kadar meauta in· 
.anlar,. "Kqke erkek oleaydım., , 
··Hayatta hiç muaavat yok,. .. Ka • 
onlaıd.uı daha beter.,. der durur. En 
dmlar fena mablaklar ama erkekler 
çok tekrar ettiği de tudur: .. lnaa • 
nm ömrü ne kadar kıaa.., 

14. Eskiden hiç fazla ali.kadar ol
madığı bir kadın arkadatı ile timdi 
çok mqgul olur. Sık sık ona gittiği· 
ni söyler. Fakat bu kadmuı ona pek 
ıık gelnıediği görülür. Ondan ken· 
disi f(>yle bahseder: .. Altın gibi te
miz bir kalbi olan -kadm ... Şimdi far· 
kma vardım.,, 

16. Eskiden az yemek yer, fakat 
eakitinden çok ıilara içer. 

17. Kocaeı, gazeteleri okuyarak, 
aon zamanlarda bopnma vakalan • 
nm çoğaldığından bahsettiği vakit 
kadın ··aen senden ayrılmayı hiç 
bir zaman aklımdan bile geçinniye. 
ceğim ... der. Yahut ··aen tenin gibi 
bir kocam olduğu için bahtiyarım ,. 

18. Eskiden kocan kazara onun 
bir mektubunu açacak olaa luzc:lıiı 
halde timdi o kendisi KOQama •• Ba· 
na gelen mektuplan aç ten oku .. 
eler ""benim onlan birer birer açacak 
vaktim yok ... 

19. Yatmadan evvel yatakta ga • 
zete okumak adeti iıe, timdi en aon 
okuduğu bahis k11kançbktan ileri 
gelen bir cinayet veya hadisedir. Bu 
sabahleyin gazeteye bekmca anlatı· 
hr, gazetenin o sayfası açıktır ve o 
sayfa fazla önelenmiıtir • 

20. Hofif ve herkesin ağzında o
lan pr'icılardan hotlanmaz. Ağır 
parçaları tercih eder, büyük üetad
ların eaerlerini çalar. Şüpheli is~ 
Chopin, birieini seviyorsa Greig, 
vçok heyecanlı deiilae Richard Stra 
un, JZbrap içinde,.e Maeaenet •..•. 
Macera aona erdiyee Chcrin C>DQla 
en tercih ettiği üatadiardir. 

Fak:ıt kaclmm eeıdllkataizJiğinin 
en kat\ c!elili bunlar deiıı lcocamım 
hir. farkına varmadığı feylerdir. Yi 
ne dahn kati deliller vardır ki koca • 
lar bunlan ıörmek atemezler. 

1 
ORMAN, ağat, tahU. 
KIŞ, ıoğuk, kar. • 
HIRSIZ, tevkif, hap*'
BAR, içki, ıarhotink
HARP, cesaret, safer. 

FIRTI A, kua kurU~ 
OTOMOBff41 eğleo~ 
HASTALJK, doktor, ~ 
YA C IUR. ıiı, sıkıntı. 
y AZ, güneı. gesıneler• 

il 

KIŞ, •••• , • • • ' 

OTOMOBlL. • • • ·' 

... . ' 
• • • • HIRSJZ, •• • • • .,, • , , 

FIRTINA. • • • • ' • , • 
YACMUR, • • • • ' , • • HARP, .... • • • 1 • • 
YAZ, ı .... ' • •' 
BAR •• ·' ' '..... . ,,. 
OR.KA.N, •••• , 
BAST ALllC, • • • • ' 
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Sadık bir koca 
Nalı/eden: M. Nemeddin Deliorman 
tQ "k ı._ B tll bir kasabada taşçı usta11 o· 

.__ L~y Hasan elli yaı:mda çok ç.alı~· 
~ ıt adaındL Dere kenarında ça· 
~ t Y~aınnğa giden st:vgili kansı, 
"- lllıneuin gözü önünde Loğulmuı 
ıL berenin azgın suları zavallı ka
~ı .. 
~ atiı:'ikleyip sütürmüştü. Yakın· 
~e ~ııç kiıııse bulnnmadığı için E
'e4i b~n anneııi kurtarılamamış, ce· 
t'it ır hafta sonra bir değirmen ı;a· 
tıı_ na 11du~nıı:o bir lıal<le bulunınu§-

~ :rıı~n~. anneM ölelidenberi mahal· 
'-Ukıtnhlariyle görilşme~e ba~la· 
tele\- ~ahasmm e,·inden fazla. aşk 
~ kı dü~ünüyordu. Heniiz 14 • 15 
~ da :Ji, ama, haha-mm yüzünü 
~ttacak iJer ~·aı>maktarı çekiuıni· 'il. Halbuki, baba;;ı, üksiiz kulan 
ltiçf \'~ &_evgiJi karı~mın aziz lıatıra· 
"J.~lunci df'fa e' lenmiyor, kızı ile 

Ilı Yalnız yafı-yordu. 
~akşam i~inden e\'İne dömlüğü 
'. •. tnaea UzcrinJe bir mektup g{j. 

'ıtlh~ti. Hemen okumasa ba~latlı: 
ll.t ~b~ dii~iinmcyiniz. Şoför l\lu. 
.... rer_rı ıf e lııtanhula ı;idi~·orum. Ora

II"•ze adre imi hilılireceğim." 
~ ~an u ta. sandalyaya yıkılır gi· 
~ 'ttıtdu. Gözleri kararrnı§tı. Kızı-

taphğı tcrhiyetıizJikler, öteden, 
n kulağmn kadar iri§tiği halde, 

L.,..t e<l· J A •. k .. ~ ıyorı u. na,.ız , .e o suz 
~ '' ladrnı inritmerneğe çalı§ı· ,1l. Çuk kne dmla~ınm ucuna 
'~ g<"lt•ır ~ i,.hJf't li sfü!eri çiğneyip 
~)o~·,lıı . <,.ok kız<lıgı zamanlar, 
~ tııklarıııı "'ıkar kendi kendine ııöy 
~ a!iıııalJaJı, im kt7.I öJdiireceğİnİ 
,.

1 
Jı. Fakat .. Gözlerinin önüne 

~'-karı mm hayali, "Vunna .. f n. 
• :"'., der gihi, Hasan ustanm göz· 
J\ 11'1 İt;ine yal\'ararak bakardı .• 

~'8 'l.aınan. sadık kocanın eli, ayağı 
-,.,~· hiddeti yunm~ar, gözleri ya· 

~'·· 
lltı l'l~ii karm Enıineyi tok severdi. 'h ~:in her telılikeyi göziine alır, 

Sııt b'•ı;rına hac:madan kocası ile mee-
ıle olrnnzılr.. . 

• • • 
~r·· ~h 0 r :'ılulıarrem. kasabanm en 

~. ti 'e avantiir hir çocuğu idi. Ba· 
~it~ otomobillerinde t.alıfırdı. As· 
~d gıde.rken Emine daha küçüktü. 
~ İlkten sonra, kız geli~mi~. büyü· 
~I 'h gilzelJe§miftİ .• Muharrem hu 
t_ ~· er gUn görii~ür, gezer, tozardL 
' •~ayet ailesinin tembihlerine e
lt ı. 'ftıı) et \'ermeden Emine. ile birlik-

rt 1'bhula kaçmıştı .. 
'61'1.rn ha~ka çor.uldarla da ı;öriif· 
~il~, Muharrem askerde iken, bir 
~tğ kotil 1:ayiaların kasaba içinde do
~ •n_r ~ilt"n ailesi, bu kızdan vaz· 
l~ lfl~ı ıçin Muharreme birçok kere
' Yl"rnişlercfi.. Fakat J\.fu1ıarrem 
,;r"iyordn. Çiinkü. Emine çok 

At "Şllli§ti .. 
~~ltarremin bahası. oğlunun kızla 
~ le kaçarken, 300 lirayı da aşır
ı., li~·•nlaymea, öfkesi büsbütün art 
'• ttıp kızın haha mı bulmağı, kı· 

" l'~iye f'tmediği için ona bağmp 
ılıl :._8ğr, ''e çalman paraları isteme-
C'~ntlü .. 

• • • 
4 1'l Usta, ha~mı masanın kena· 
s;ı•rnı,. ağlayorclu. Kaçık Os

rj girdi. Selam ,·ermeğe hi· 
tn giinncden tahta karyolanın 
• ili~ti. Tam ağzını açıp sö· 

lı: ?•cağı zaman Rasan usta, ha· 
il dırdı: 
ı\h • ' h k ' ov• 

~l ··· azızıın. en, ızm p;ıttıgı· 

\.tt~nayorum. Anne,.,i .. a~ olup ta 
llalleri görmiiş olfiayd1. Ou-

'i~ın"' d,.rt"re. ini dii,ündü~iiın 
8Yonım. za,·alh kannı. Bir 
• bir kız ,.,·ladmı terbiv~ edt>· 

t 'ni fliişünmez ,.,. rulm ·muzta· 
"-'ttt 1l... llana ı=iir .. nir. diyf' a~la· 
~. """İ... 

~rlr.. o~ınan i"ıirini hile hozma-
~le ce,·ap ' 'erdi:. 

- Bana bak Hasan usta, kabahat 
sendedir. Bu kızın böyle olacağını 
gözlerinle görüp, kulaklarınla işitti
ğin halde sustun, onun bütün terhiye
:ı-izliklerine göz yumdun, benim kıznn 
olsaydı, onu gebertirdim. 

Hasan ustanın kalbi duracak gibi 
olmuştu. Kızma ba,kalan tarafın • 
dan hö,·l~ "ttrbivesiz" denmesi, , ·ic • 
danın~ üzerine demir bir kapak gibi 
çökmilştü. 

Kaçık Osman de\'am ediyordu: 
- 1\fuharrem kızla beraber kaçar· 

ken 300 liravı da evden a§ınm~. Siz 
hunu biliyor. romunuz. şayet bilmi~·or 
sann, karakolda kar~ıla§tığımızda an· 
lıyacaktırnı7.. Tit>n oğlumu giirılii~iiın 
7.aman lıakkm•lan gelcreğim. Fakat 
onu kanrlıran, hu paralart c:alchran 
da ı;izin krzrnmlır. 

0

0n11 da l"ğer hap· 
ııe tıktırıp. siirüncliirıııczsem yuf ol· 
ıoun h3na .. 

- Bay Osman, siz her şeyi yapma· 
~ı gc)7.e almı~sınız ama, clUşiinmeyör 
rıımunuz, ki, hiz seninle hir yaşta· 
\'iz .. Mektebe beraber gittik.. Harp:. 
İerdc beraber cllivüştiik.. Elli yıldan 
heri kiitii hir söz s{i\·Jem~<lik .. Birihi· 
rimizi inC'itmedik. Şimdi hu 300 lir:ı 
için mi fena olaca~ız. 

Öteki başını sallıyarak': 
- Benim sana diişmanhğım yok· 

tur. Ama. kızmm başını ezece~im .. 
()mı, siiriim 8Üriim siiründürecc~iın . 

Haean ustanın giizleri yaşannı~tı: 
- N~ yapaymı, ki ve ne de olsa. o, 

henim kızımdır. Bizim ailemizde şim 
ıliyc kadar böyle çirkin i~ler yapan 
hir fert görUlml"mi~tir. Biç kimse 
hapse ginnemittir, hUkfımet ~apıla· 
rımla lıeı::ap w•rme~t' ça~mlmamıştrr .. 

- Fakat. öyle ol a hilt'. benim 300 
liramm kayholmasrna ıenin ,·icdanm 
rau olur mn? 

Za\'8lh Hasan mta hu sözler kar· 
~ı-mıla, \'Ücudft taş kesilmiş gibi dim· 
•lik duruyordu. S<iyleyeceğini ,aşır· 
mı:.tı. Felaket, yalnız kızmrn ahlak· 
sız hir paça,·ra ı;ihi ötekinin, bniki
nin kuruğmda siirüıııne5inde değil: 
iki jandarma ortasrnıla maznun san
dalyasma oturına!lmda idi .. 

Bu, hahanm acısına acı katacak 
çok çirkin hir haldi .. 

Tekrar Karık O mana <lünerek: 
- Fakat, paraları kızını çalmamı~, 

ki... Asıl kabahatli senin oğlundur. 
Oğlunla birlikte Emineyi de sürün: 
dürmek haktan reva nmlır? 

- O ahliksm bir par~a yola getir· 
mek istiyorum. Aklı hir parça ha,ma 
ge)eİn W! alemin !:OCuklannı kandır• 
manm ne demt"k olcluğunu anlasın. 

- Fakat azizim. Sen, beni rezil e· 
eliyorsun, e~. dost araı.ma çıkacak yii-
7.Üm kalma\'acak ! .. 

iki erkek hirihirlerinin yiizlerine 
hakımşlarclı. Siikfıt tdiyorlardı .. 

Kaçık Osman ayağa kalktı. ;:ıert a
dımlarla kttprya doğm yiiril<lü .. 

Ha,an usta seslencli: 
- Osman. hu k<itiilii~ü yapma .. 

Allah razı olmaz. karakola gitme. 
- Ren sövl~diP1ni verine getirl"n ' . "'. . 

tak1mlardannn. Gideceğim \'e parala-
rı alacağım .. 

- Gitme ... Rica t'clerim gitme ... 
Eminenin haha~ı valvam1ağa baş· 

• laıın:tı. ·sf'~i hoğu la.~ ho~nla konu~ıı
yor. Kaı;ık Osmanm ellerini. elleri· 
nin içine alarak: 

- Gitme .. E~er maksat yalnız pa· 
ralar i;:e, onl;ırı hen sana ,·erınt><~e ..:a· 
lı~ara~ım. diyordu. 

Karık 0 11manm 'eziyeti clerhal de
ği~mi~. yumu~amı~tı: 

- Şu tııkclirde. <ledi. karakola ı:it· 
nıekten ,·ur.~trim ama. ii"l'" bir sür
ıilk irin !l!Pnin hu kaclar aihr feclakar
h~a katlanman da doğru ıle;ilclir. 

Ha~nn nstıı kii~edeki hir dolahın 
it:iıulrn tt>nrkf' hir kııtıı aldı. sa~ t>li
ni iı;iı:ıe sıoktn . ı.:ıkarclı~r paraları Ka- ı 
-:ık Oımana uzatırken, ~öyle diyor· 

7 - KURUN g BtRtNctKANuN ıg3,-

italya Fransa 
maçının tafsilatı 
Fransızların kalecisi ve ita/yanla

rın sol içi oyunun kahı aman
ları idi 

Fran a • ftalya ma{;mcla Fransı:. müdn/aruı tclılil•cli bir lıalyan akınını 
kcserlcen • • • 

ltalya - Fransız milli takımları l 
arasında yapılan büyük futbol ma· 
çının neticesini geçen gün okuyucu· 
larımıza bildinniı tik. 

Bütün dünyanın alakadar oldu • 
ğu bu müsabakanın bugün de taf -
silatını veriyoruz. 

Pariıin Park dö prene ı~dlnc:la i 
ki takımın karşılaşmasını görmek ü 
zere o gün 4 5 - 50 bin seyirci top -
lanmış bütün yerler daha sabahtan 
hınca hınç dolmuştu. 

İsviçreli hakemin idaresinde ta -
knnların ortaya çıkttklan zaman 
kadrolarının şöyle olduğu görüldü. 

• lTALYA 
Olivieri, Momeglio, Rava, Senn 

toni, Andreolo, Locatelli, Capra, 
Meazza, Piola, Ferrari, FerrarİI. 

FRANSA 
Di Lorto, Mattler, Cazenave, Del 

four, F ouet, Bourbotte, l..angiller, 
Veinante, Nicolu, Heiserer, Cour • 
tois. 

Parayı kazanan ltalyanlar, ilk hü 
cumu yaptılar ve bir anda Fransız 
kalesine indiler. Meşhur sol içleri 
F errare on sekiz pas çizgisi içine gi
rer girmez, mC§hur sütlerinden bi ,. 
risi ile topu F ransrz kalesine yolla • 
dı. Fakat F ranaızlarm o gün oyu -
nun sonuna kadar harikulade oyna· 
yan kalecileri Dilorto güzel bir kur 
tarışla bu tehlikeyi bertaraf etti. 

Oyunun daha başından itibaren, 
yerden kısa paslarla çok kombine 
bir oyun oynayan ltalyanlar he -
men hakimiyeti aldılar. 

ilk Fransız bücumu ancak 9 un
cu dak?kada vapılabildi. Fakat İtal
yan müdafaa;ı bunu kolaylıkla dur
durdu. 

1 O uncu daHkndan sonra, oyun 
İtalyanların hakimiyeti altında, ara 
sıra da F ransızlann hücum lan ile 
geçti. 

Fransız miidafası, bilhassa kaleci 
çok çalı§ıyor bir çok kurtarışlar ya· 
pıyordu ... Devrenin sonlarına doğ -
ru Fransız or.ta muhacimi Nikola • 
nm çektiği ı:ıüzel bir şüt, ltalyan ka 
lesinin üst direğini yalayarak avuta 

du: 
Hu f l"dakiirlrğı yalnız Emi· 

ne iı:;in ) aını~ıını zannetme .. Ah ... 0-
mm :ınnc. ini hil:.eytlin... O mii~fik 
anneyi, \'e 1:,.vgili karımı gör~eydin .. 
flrııim hn hareketime ~a~mazdın ... 
Brıı, karııııııı rııhurıu ı:nılrtrıwk isti· 
) orunı . ( )nu mezarında rahat ~ atır· 
ma) a s,:ah~ıyorum .•• 

gitti. Ve ı- ransızlann yegane gol 
imkanları da böylece heba oldu .. 

Birinci devre böylece nihayetlen 
di . 

Devre arasında ltalyan federas -
yonu reisi gazetecilere verdiği bir 
beyanatta: 

- Bizim takım 'henüz ..cdmamıı 
lir. Sahaya da yabancı idik.13\Idcv-
re oyuncularımız teknik bir oyun 
göstermek için çalıştılar. ikinci dev· 
reele çok daha iyi oynayıp 3 - 2 gol· 
le neticeyi kazanacağımızdan he -
men hemen eminiz. Diyordu. 

IK1NCI DEVRE 
ikinci devre başladığı zaman, 1 -

talyanlar sanki reislerinin sozunu 
derhal teyit etmek iatiyormuı gibi, 
üstüste tehlikeli hücumlar yapma -
ğa ve birinci devreye nazaran cid -
den daha güzel daha hakim bir o -
yun oynamağa başladılar. 

Fakat baıta kaleci olmak üzere 
Fr<>nsız müdafaasmın yerinde mü -
dahaleleri bunları gol olmadan defe 
diyordu. 

Bu aralık F errarenin yalnız baıı· 
na bütün F ramnz müdafilcrini atla· 
tarak kalenin dört metre yanına so· 
kulduğu görüldü Fakat kaleci seri 
bir planjonla hasmının ayaklarına 
kapandı ve topu kaptı ... 

Bu defa Fransızlar hücuma geç
tiler. Fakat orta muhacim Nikola va 
ziyeti iyi idare edemediğinden bu 
hücum İtalyanlar tarafından cabu -
cak defedildi. -

25 inci dakikada soliç F errare, 
sol açık F errarisle seri bir pasla§tl'la 
yaparak Fransız kalesine kadar in
di. Ve müdafileri atlatarak kaleye 
kadar sokuldu. 

Ve sıkı bir şüt çekti Fransız kale
sini yılclmm gibi bulan top, kale di
reğine çarpar<ak geri geldi. Bu sefer 
ltalyan orta muhacimi yetişti. O da 
bir §Üt attı. Top bir kere daha direğe 
vurdu. Ve bütün seyircileri heye -
candan küçük dillerini yuttuklan 
bu müthiş tehlike, nihayet Fransız 
müdafileri topu uzaklaştınnağa mu
va Hak olma lan ile uzaklaıtı. 

Daha sonra sol ic F errare F ran -
sızlara bir gol attı . . Fakat ofsayt va
ziyette olduğundan ve zaten topa 
hakemin düdüğünden sonra vur -
muş bulunduğundan tabii bu sayıl· 
madı. 

Oyunun son dakikaları da ayni 
vaziyette devam etti. Ve nihayet va 
zivet O • O berabel'likle bitti. 

. Şimdiye kadar ltalyanlara daima 
mağlup olan takımlannm buaün al-

Tekirdağlı Hüse
yin nihayet Avru

paga gidiyor 
-, 

Haber aldığı -
mıza göre Türki -
ye baş pehlivanı 
Tekirdağlı Hü'lc -
yin yaltm bir za .. 
manda Avrupa ae ~ 
yahatine çıkacali 
tır. Hüseynin böy
le bir seyahat ya
pacağı hayli za "' 
mandanberi aöy -
leni yordu. 

Hüseyin nilla -
yet buradaki pro -
fesyonel güre§le -

ri tertip eden Bay Asım ve Cemal -
le anlaşmış, kendileri ile bir kontu • 
rat yapmış, bundan ıonra J\vrupa
ya gitmeğe karar vermİ§tir. .ı 

Hüseyin doğruca Parise gi~ek, 
orada Bol Komar, Portekizli pehli • 
van Perayra, Bulgar baı pehlivanı 
Dankalof ile müsabakalar yapacak, 
sonra Londraya !geçecektir. Maama-
fih bu programm deiiflnesi ihtima .. 
li de vardır. O takdirde Hüeeyin 
doğruca Londraya gidip bir müd "' 
det evvel buraya gelmiı olan Hindli 
pehlivanın kardeıi kaplan Dola ile 
gürqecektir. 

Hüseyinin Avrupada yapacağı 
müsabakalar çok enteresan olacak .. 
tır. Çünkü tanınmı§ bir çok dün ,. 

ya pehlivanları j}e boy ölçüşecdC "' 
til', Kendiain• ftn._..,t....ı....,.-ı_ •
menni ederiz. 

ltalgan B takımı da 
berabere kaldı 

Ayni günde Marsilyada Fransa • 
nın cenup muhteliti ile bir maç ya .. 
pan İtalyan (B) milli taknm müsa.
bakayı 2 -2 berabere bitirmi§tir. 

/ki ilnioersilenin at le· 
llzm maçı 

İngilterenin meşhur Oxford ve 
Kembriç üniversiteleri arasındaki 
atletizm maçı 12 martta yapılacak~ 
tır. 

Gol/ turnuvası 
Fransa, Almanya Holanda ve 1 " 

talya arasında Holandada beyneli • 
milel bir golf turnuvası yapılacak .. 
tır. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatroları 

DRAM: 
Saat 20-30 da 

BOYOK HALA 
4 perde komedi 

Yazan: F. Von Schüht
bant. 1'ürkçeai: S. Mo
ray. 
OPERET: 

Saat 20-30 da iNTiKAM MAÇI 
3 perde 2 tablo. Yazan 1. Verbere Tür~ 
çesi A. Muhtar. Pazar günleri 15-30 da 
Matine. 

ERTOORUL SADi TEK 
Tiyatron 

Kadıköy (Süreyya) 
sinemasında pazar 11 

teıi günü akpmı 
DONANMA 

GECESt 
Vodviı 3 perde. Yazan; Retat Nuri. Sa~ 
lr:(Bakırköy) de. Çarpmba (Uaküdar)i 
da. 

dığı neticeden Fransızlar memnu .
niyet içinde idiler. 

Seyirciler, oyunun devamı müd
detince, lta1yanları bilhassa Ferra .. 
reyi sportmence alkqlayıp takdir et
tiler .. 



RizPflin rımumi görüniişii 

Memlekette göıdüklerim: 
·--...-·-········-·· .. ·········· ... ---... ---.. -··· ·-
Rize meyvalarını para 
edecek hale· getirmek 

ıazım! 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

Güze), firin, fakat fakir Rize yarı· 
nın en zengin 'illi) etlerinden biri ol· 
ma;;a namzet Luluwııakta<lır. Bunun 

" emarel-!ri lmgünden göze batmakta· 
dır. Çalıskan halkı lier sahada 
kudretini göstermektedir. Birkaç se· 
ne evl'el tecrübe edilen çay ziraati, 
bugün ç::ık mü.ııbct neticeler vem1iş· 
tir. Yalnız hu zirauti memlekete pa· 
ra girecek hale getimıek Ye çay işine 
sermaye ile ha~lamak Hiznndır. Ba· 
tumda i tih~al edilen çayın mühim 
hir yckfm tutmakta olduğu maliun
dur. Son senelerde Sovyet hükumeti 
hütiln Ilatum civarını ~ay bağlığı 
haline getirmi~ bulunmaktadır. Rize 
Batum ile ayni iklim dairesinde hu· 
lıınnın' tnrhr. Binnenale~ı hu haYali· 
de yetiştirilecek çay gene Rizede 1..."U· 
!anarak satı~a arzedilirse Rizede IGı
nılacak olan bir f ahrikada ambalaj
lanarak satıia arzedilirse Rizenin yü· 
zü gülcce1'tir. 

Bundan ha .k'a Rize portalCal, li
rnon, m:ıııdnrin ve ağaç kavunu mcm 
lekelidir. Gerçi Rh:e portakalı rağ· 
bet bulan iyi cins portakallardan de
ğil e de en ~ok istihliik edilen porta· 
kaJlarımızdandır. 

Rizeye gelen \•apurlara yiizlerce 
mandarin, portakal ,.e limon fidan· 
lan getirilip satılır. Şehir sokakla· 
rmda da tomar tomar fidan satan ço
cuklnrn rac:tlaclım. Fidanların tanesi 
re<l ihunık kurn~tur. 

Çocuğa sordum: 
- Bn fidanları nere'aen buluyor· 

mn? 
- Baliçede yeti tiriyoruz. 
- Satmak için mi? 
- Elbet •• 
- Sizin nıe) ,.n nren Hmonluk, 

mandarinliğiniz yok mu?. 
-Yoli .. 
- Niçin veti tinniyorsunuz? 
Çocuk düşümlü. Sonra cevap ,·er· 

di: 
- Ba11ı;emiz kfü;iik .. Sonra lmnlar 

mc) rn 'er:nreye knılar lıcklemck la· 
znn. !\leyvn ver.e de ne para getire
cek. ki .. 

Çoruğun lı:ıkkı Yardı. O licr sene 
fidandan aldı::!ı parayı kur sayıyor, 

'~iinkii lı"r .,."y<len önce paraya ihti
yacı var<lır. 

•elice şudur: füzede ~imon, por
l:tkal ,.e manclnriıı çay gibi rnehzül 
ınırelle yeti.,tirilehilir. Yalnn: hn İ~· 
leri en kıo:a bir zaınaııcla organize et
mek Jazımdır. Halkı çalı ,kan, miitc· 
,ehhi olduktan onrn yakın seneler· 
de Rize miilıim hir ihraç i. kele i o· 
hır. 

Bugiinkii halrle Rizenin en çok ih· 
raç ettiği nıaclıleler(len hiri ağac; ka· 
'unu 'e elmadır. \~:ıç kın ıınu san· 
dıklar]a lstanhula ~evkcdilir. Fakat 
v11uk, ki y<"rinde "ok az para ile atı· 
hyor ve mOsta!1 il ) üzii~ii gii!r1iirf'· 
~ek parn nlamn•or. 

Rizenin clmnlıırı fü:niııdP chırmak 
i terim. İktHtt Yekületi hu rnmtaka· 

tla elma hakkında tetkikat ynptırnuı· 
Ltr. Uize elmaları hakkında yerilen 
ınalümat: 

'"'Rize vilayetinde elmn ağaçları 
~imdiki Çoruh vilayetine hağh Hopa 
kaza ı lımludu ile hirleıecek surette 
·ahilde y~yılmış ve dağılmı§tır. Hopa 
kazac:ının Yiçe ve Arhavi nahiyelerin 
de hulunan elmalıklar; Rizenin Pa
zar kaza ı hududu ile birleşir. 

Rizefle elma en fazla Pazar kaza
sında yeti§tiriliyor, Pazar kazası ta· 
biat şartları itibariyle elmanın yeti~
mesine en elverişli bir vaziyettedir. 
Sahilden iç kı nnlara dosru ve dere· 
lerin iki tarafına liurulmuş olan kciy
lerde lıep~inin elma ağacı nrdır. Fa· 
kat ıcn IaZ.:a elma yeti:tircn köyler, 
sabılden ıu • 1' kılometre mesafede 
ve varliler içcrilerindeclir. Yüksek 
köylnde he elmalar lekeli ,.e yaralı 
olduklarından makbul tutulmazlar. 

Pazar k'nzasmda elma ağaçlan, hah 
~clenle, tarla kenarlannda ayrı \'e 
seyrek halde dikilmiştir. Bu sclıep· 
ten ngaçlar çok: yüksek \'C büyüktür. 
Maamafilı yeni dikmelerde ağaçların 
Jrnkmunn <lalia çok dikkat ediliyor. 

Pazar liazasmda bulunan elma a -
~açlarınm miktarı 25 hin olarak tali
nı in ediliyor. Mnnınafih hu kazanm 

"Meran,, otelinin yemek aa • 
tonunda, aktam yemeği zamanL 
Haberıizce Merana gelen Hanı 
Georg fon Hohenhag, otelin küçük 
okuma odasında, bir palmiye arka· 
aına gizlenerek, oradaki <:aınh ka
pıdan kansı Gittayı gözetliyor: 

Hans Georgun beyninde düşün.:eler, 
karmakanıık daireler çiziyordu. So • 
ğutulmuş şampanya r ... güt buketi r .... 
Derken, gene deminki erkeğin sesini 
duydu: 

- Hah, işte 1 Güzel kadının Şövalye· 
- si göründü, geliyor biler 

Bu söz, Hans Geor.gu, oturduğu klü
be koltuğundan adamakıllı fırlattı. Yum 
ruklarını sıkıyordu. Dişleri, sıtma nö· 
beti geçirirken olduğu gibi çatır çatır 
biribirine vuruyordu. 

Çehresi perdah tıraş edilmiş, saçları
nın şakakları üzerine gelen kısımları 

ağarmış, boy, bos itibariyle yakışıklı, 
şık giyimli ve Centilmen hal ve tavrı· 
na sahip bir erkek, Gittaya doğru yü
rüdü, onu iğilip selamladı ve elini öp· 
tıJ. Hans Georg, Gittanın yanaklannı 
hafif bir pembelenişin renklendirdiğini 
ve karıamın, bu erkeği mültefit lbir 
jestle, karşısına oturmağa davet etti • 
ğini seçti: 

Hans Goorg, salona sıçramağı ve bu 
kadar teklifsizlik, sanki pek tabii bir 
şeyrnişçesine Gittanın yakınına otura· 
cak derecede cür'eti arttıran bu adamın 
boğazına sarılmağı tercih edecekti. Fa
kat bu düşüncesh.•.:e hareket, kendisini 
muayyen hedef ve maksaddan inhiraf 
ettirmekten başka bir şeye yaramaz 
sadece dehşetli bir skandate sebeb olur 
du. Bunu hesaplıyan Hans Georg, tek· 
rar koltuğuna cökerek, tarassuduna de· 
vam etti. 

büyük tablolar yapan 

olsuz kadın ressaııı 
Nasıl büyü,dü, nasıl yetişti? 

- Kolunu masaya dayam:1sana! 
" - Kotumu dayamıyor um, ayaklarımı dayıyorunı.,, 
Eli JCDlu olmayan, fakat ayaklarını 
el gibi kullanarak güzel tablolar ya j 
pan ressamlardan bahsolunur. Ço -
ğumuz bunları bir masal veya mü -
balağa edilmi§ bir şey gibi dinleriz. 

Halbuki, sanat tarihinde eserleri 
ile meşhur olmuş böyle ressamlar 
vardır. Mesela, Aimee Rapin .(Eme 
Rapen). 

Kolsuz bir kadın ressam olan Ai-
mee lsviçrelidir, bugün sağdır ve 
Cenevrede ya§amaktadır. 

Anadan doğma bir kolsuz zaval· 
1ı olan Aimee Rapin"in babası da 
ressamdı. 

Sekiz kardeşin en küçüğü olan ve 
onlann içinde şefkate en muhtaç bu 

elmacılıktaki hususiyeti; ağaç mikta· 
rmdan ziyade bir ağaçtan alman el
ma hasıliitının f azlahğmdan Ye elma 
ne\'ilerinin lıueusiyetindedir. Pazar· 
da ziraat ve mücadele tefkillltı olma· 
dığmdan elma ağaçlarının miktarı da 
mahalli tahmine istinat etmektedir. 

Rize vilayetinin Pazar kazasından 
sonra elma fazla olarak merkez kaza
s mm l\fapavri, Gündoğdu, Eyidere, 
Kara<lere nalıiyeleriyle Dirizazar 
köylerinde vardır. Merkez kazada 
elma yeti~tiren köylerin kazaya me· 
ı'af esi 20 kilometreden fazla değil • 
dir. 

Rize ,iJayctinde yetiştirilen elma
nın miktarı Pazar ve merkez kazala· 
rmda; 7-8 milyon kilo arasındadır. 
:\laamafilı hu miktarın 5 milyon ki
lo 11 l>ıuı~ar tra:ııtSma aittir. Pazar ka· 
za~mda hulunan elma ağaçları hiiyiik 
ve yük ek olduğu gfüi JrnsıHitı da faz. 
Jaclır. l\f ahallin<le knwetle eöylen
d iğine gUre Paıar kaza mdaki elma 
ağaçlarının ortalama hasılnt miktarı 
80 h:ıtman '( 600) kilodan aşağı au~-
mez." 

Rizenin rnri<lat ıncnıhaı olar.ak hu 
meyvaların dediğimiz gilıi para etme
si temin edilir·e fakir halkm yüzü 
giileceği mulıakkaktır ,·e Rizenin hu-
na ihtiyacı çok f azladrr. • _ . 

Niyazı Alım<'l 

EdebJ Roman : 59 

S:S:VGi; 
Uyanınca .• 

Yazan: Maks El 

Gittayla masa arkadaşı biribiriyle en 
heyecanlı tarzda sohbet ediyorlardı. 
Şimdi erkek, kadına doğru bir parça 
iği•erek, sekt kadehini kaldırdı, kade -
hin kenarından bakışlarını Gittanın ba
kışlarına daldırarak, onunla kadeh to
kuıturdu. Hans Geor.gun sinirleri, ko
pacak .derecede gerilmişti. İçerisinde 
tepinen, çifte atan lQskançlık, kendisi
ni çılgına döndürüyordu. Fakat "· bir 
kere tasarladığı planr, kendisini demir 
gibi kuvvetle zaptederek, çelikten bir i· 
radeyle tatbik etmek mutadı olan 'bir 
erkekti! 

Gitta, hesabı istedi. Hans Georg, ge
rek Gittanm, gerek erkeğin her biri 
kendi hesaplarını ayn ayrı gördüklerini, 
masraflarını ayn ayn ödediklerini far
ketmekle beraber, bu vaziyet, onun 
kalbini az müsterih etti. Gitta, gülleri 
alarak ayağa kalkıp salondan uzak • 
laştr. Erkek de onun peşi sıra adım a· 
tıyor.du. Hans Georg, ikisini de usul 
usul takip etti 1 İkisi de asansöre bindi
ler. 

Hans Georg, Gittanın asansör memu· 
ru çocuğa şöyle söylediğine kulak ka 
barttı: 

- Birinı.:i kat! 
Sonra o, ve refakatindeki, },:.ikseldi

dilerl 
- Eh, artık vakti geliyor 1 
Hans Georg, böyle homurdanarak, 

rovclverinin bulunduğu cebini yokla -

lunan bu zavallı çocuğa bunun için 
Aimee (Sevgili) ismi verilmişti. 

Aimee daha on üç aylıkl<en hop· 
]ayıp sıçramağa başlamış, kolsuz 
ve kanadsız olduğu halde, kuş gibi 
uçmak arzusunu göstermeğe başla
mıştı. 

Büyüdükçe çocuğun zekası daha 
fazla artıyor, sakatlığmı unuttura • 
cak kadar başka meziyetler gösteri
yordu. Babası diğer sekiz çocuğu -
nu daima şu suretle azarlardı: 

- Kollarını masaya dayama ! 
Küçük Aimee masanın başına o· 

turduğu zaman böyle bir ihtara ma
ruz kalmıyordu. Ayni şeyi çocukla 
nna tekrar eden babası ona bu sö
zü söylemiyor, bütün çocuklardan 
onun sözünü en fazla Aimee din -
lemiş oluyordu. 

Fakat, bir gün iküçük çocuk, bel
ki karde§lerinin duyduğu ayni ihti -
yaçla, masanın üzerine ayaklanm 
dayamıştı. O zaman, babasının ken 
disine sert sert, biraz da hayretle 
bakması üzerine, gayet masum bir 
çocuk saflığı ile: 

- Dirseklerimi dayamıyorum ki 
ben! demiş. Ayaklanmı dayıyorum. 

Bir çocuğun elide yapmak ihti -
yacını duyduğu her §eyi ayaklan ile 
yapmağa başlayan küçük Aimee, 
vücudunun bu iki uzvunu biraz son 
ra pelC kolaylıkla kullanır bir hale 
gelmişti. Bunu gören annesi, krzt -
na, tarağı sağ ayağmın parmakları 
arasına vererek, saçını kendi ken -
dine taramasını öğretmişti. 

Aimee Rapin, büyüdükçe, ayak
larını el gibi kullanarak, dikiş dik -
mesini, örgü örmesini, yazı yazıp 
resim yapmasını öğrenmişti. El ve 
koldan mahrum olan bu kızcağız, 
evde, mektepte, arkadaşlarının el ~ 
leriyle yaptığı şeyleri ayaklan ile o 
kadar mükemmel yapıyordu ki, sa -
katlığını ne kendisi farkediyord1J, 
ne de başkası .. 
Aimee Rapin dört yaşında resim 
yapmağa başladı. iki sene sonra ilk 
resim mu::ılliminden ders alıyordu. 

dı: 

- Fakat, tatlı "Tet • a • tct .. vaziye· 
tini biraz huşunetli şekilde bozmak hu
susunda, daha bir lahzacık dişimizi sı· 
kıp gecikelim! 

O, şimdi tamamiyle sakinleşmişti. 
Hans Georg, doğrudan doğruya büyük 
bir karar vermek vaziyetinde bulundu
ğu veyahut da ölüm tehlikesinin son 
haddi ile karşılaştığı zamanlarda, da -
ima böyle olurdu. 

Hindistandayken, bunu iki defa isbat 
etmişti. Bir defasında bir kaplanın pen
çeleri altında yatan bir yerlinin baya
tını, kaplana cür'etkarca, fakat tam ye
rine nişan alınmış bir kurşun isabet et· 
tirerek, kurtardığı sırada, bf r defasın -
da da bu .derisi çizgili Cüngel yırtıt.:m 
kendisinin üzerine atıldığı ve dört adım 
uzaktan tüfeğindeki son kurşunu kap
lanın kafatasına sıktığı sırada .. 

Fakat şimdi, şu sırada, burada ha -
yatının saadet veyahud da felaketini ta
yin edecek bir vaziyetle karşılaımak Ü· 

zere pusu kurmuş olmaktansa, kin bes
liyen hiddetli bir kaplanın yeşil göıleri
ne bakmayı tercih ederdi! 

Bir oda hizmetçisi acele acele ör1:.in
den geçti. Hans Georg, kızı durdurdu, 
sakin bir sesle sordu: 

- Frav Gitta fon IIohenhag, hangi 
odaları işgal ediyor? 

- Hangi odaları mı? 
Kız, kırıtarak, gülümsedi: 
- Frav fon Hohenhag, yalnız bir o

dada ikamet etmektedir. Koridorun 
sağ tarafındaki son oda. 17 Numara! 

- Teıekkür ederim! 
- Bir şey değil, Efendim! 
Hans Georg, koridor boyunca yürü

dü. Şimdi l 7 Numara önünde duruyor
du. Kulak kabarttı. Sonra elini kapı 

da istık -
Yedi yaşmn girdiği zaman Jac:ılrıı•~ 

~ an :> 
balde bir ressam olacagı k bı· iş se· 
ve kendisine meslek olara 

çilmişti. . olduğıı 
_Sanatın bütün şuheler~~~-k bir is 

gibi, musikiye knrşı da .buJU da öğ· 
tidat gösteren Aimee pıyan~ları j}e. 

renmiş ve yine ayak parrrı~rı cal ' 
piyanoda en büyük parÇa " 

mağa başlm~ştı. k rbetti· 
On üç yaşmda babasını a) 5811ne 

.... · nu [..au 
gı zaman, annesı o b" fl'lekte' 
(Lozan) daki gece yatısı ./r· bura' 
be verdi. Küçük kız tahsı ını gele" 
da bitirdi ve sonra CcnevreY:ktebİ· 
rek oradaki güzel sanatlar JJl 

ne gtrdi. 
1 

l J1 ile 
... fob o 8 

Ayaklan ile yaptıgı hitiO " 
gerek hocalarının, gerek ı:;i~ni Jca' 
deki sanat adamlarının ta drk1Cl1111JJ1 
zanan kolsuz ressam •. tanı ·ui. ora· 
tavsiyesi üzerine, ~ar!se gıl J3efll ' 
da büyük salme artıstı Sam 1 

hardt (Sara Bernar) la tanıştı· dııh' 
Paristen sonra Avrupanın d Jııştl 

bir çok lbiiyük şehirlerinde h y°rall • 
ve her taraf ta takduler "'~ . ~e,'11le' 
lıklar kazandı. Fakat, ala~~ı f~~ 

· nın yen genç ressam kız, ısmı l 1ı; a' 
duyulmasına mani olmuş •. ?'8 Je ti • 
telyesinde ve sanat muhıtın 
nmmayı kafi bulmuştu. bil' pt • 

Sokakta gezerken .sırtı~a .. te Jcol
lerin alan Aimeenin ılk goru~ 11.~1 

• ıTl ,. 
suz olduğunu farketmenın . ~ef 

ı k kıt11 yoktu. Bu suret e, onu ço ıJı· 

kolsuz ressam olarak tanrın~ 
11 

tı • 
Bu~ün ihtiyar bir ikadm 0 "ıı gô' 

mee Rapin ~en.evr~de, Le~İmi§• ~ 
lü kıvısındakı bır koşke çek , 
kin bir hayat yaşaınaldadır • 

BiR DIGERI bit 
Sanat tarihinde rastladığıll'lcl)ii • 

kolsuz ressam da, Ducornet 
kome) dir. sada ı.,il: 

Ducornet, l 806 da F ran p.1fl1 

le (Lil) şehrinde doğmuşt~r. yakW ' 
şekilde küçüklüğündenberı t' yıırı bıl 
rmı el gibi kullanmaya baş a JllİŞ ,,e 
adam da kendisini resme ve: tir· 
hayatını bununla temin ey;.:ş plal'I ' 

Fakat, bilhassa hildiye \ıtbii)'ii1' 
na resimler yapan Dukorne }:eJldi • 
bir ressam olarak tanınn:ış. blo ft1• 
sinden sonra da büyük bır ta 
lan bırakmamıştır. •. bıl • 

H lb . . R ·nee ın 1' 
a ukı, Aımee opedı bir ço 

giin F ransada ve lsviçr e 
güzel tabloları vardır. 11111~ 

Bunlardan talebelik zr.k 5toe 
yapbğı bir .Pastel tabloyu ;

1 
cerrah• 

kadar evvel meşhur Frans b·r frtıfl' 
Reverdin°in evinde gören 

1 

1tdığı' 
sız ressamı, bunun ayakla )~~1 8fl ' 

nı öğrenince ne kadar şaştteı· 
l .~u abyor. •. ha"~ 

Bugün, Aimee Rapin 1rer (~~~ 
hakkında Rose Alsa Sc?u Jlluhartl 
Alsa Şuler) isminde bır 
bir kitap yazmıştır. 

tct• , 
tokmağı üzerine koydu .;e "1Jr;;:yrete 
zın, kapıyı ardına kadar açdtı. dııratcW 

h 1 e ·ıı· uğramış, yarı utanmış a efal<atı 
rut1 t rıft 

.dı. Gittayı masa arkadaşı JbllJci, lc9 
de bulacağım sanmıştı. ua 
yapayalnızdı! J{apı bÖY'~ 

Gitta, bir kitap okuyordu.le yeriıt~~r-
.. rlcere ··r go le apansızın aç.ılınca, u görU P• 

fırladı. Fakat Hans Georgılııarııt• sÇ' 
mez, sevinçle bağırarak ıco üt" 

<>na doğru koştu: b(iyte bir • 
- Sensin, ha! ... Bana. 1 f•' 

priz yapmakla ne iyi ctt~ tiyorClll· ·tti: 
Gitta, kocasını öpınek 15 ~ 1 

kat o, buz gibi bir tavırla, ıcı siıt' 
ele 

- Vazgeç! . 1f1LI~. 0oı:ı· 
Gitta, onun bu bari.d pılı 

k ordll· 
mana veremeden ba ıy ). 

ıarak : ı c. "' (Arl# 



Konyada sel felaketi neler yaptı? 

ropıanm.ş Çaıii8~ıa, -Yon
tuımuş ağaçlarla bent 
apmak usulü terkedilmeli 

-

----~--~ Konya mUzesl 

'ttj ~ - Ata sözlerimiz arasında 
~liıt(~l~ı~ ki yeni cemiyet ve yaşa
~~~~ crı kaqıaında değerlerini 
~ ı. daima gerçeklerin veciz 
~ fftdclcri olmakta kalmışlardır. 

a<ı ~birinin "Mal canın yonga
~ aı.ı olduğunu bilmiyenimiz var 

İiıı ' •on acylibın acısiyte bu ata 
~~~aktardan sık sık döküldü
~ 1Çınde yapyor. 

~Yramıru bazrlannız sıcak 
~Oturup eğlenerek, bazıları -
\t~ biUer, arabalarla dostlarının 
ti, boıı tiderek geçirdi. Badem ez -
~ bonlar, lokumlar ve çikola -

~~~'l1~lar tatlandı, Likörler, kcn
~ h ~ideler ısındı. 
s~>'taın oturmalarında son sel 

k · dt herhalde bahis mevzularrn-Lti l>)d • 
"lt .. u. Bu zamana kadar selden 

~.,· 
~'o 1 }'ıkılmıyan Konyanın ge -
>~t" feyezan karşısında "Mal ca

l >ır:ıdır., sözünün tekrarlanması 
. ~ de olmasın?. 

~' '~tbti •el bastığı gün, görüı-
•ıı tc b" · 'il . ı ıt otmış ve yazmışsam 

'~~lk g'Jnü öğleden sonra bir
~~ll <le feyezanın yal dığı, yıkıp 
~ }'erlerde geçirdirr .. B:r top
la~~ bir yoksul aile içi~ bir ko -
~~~ay olduğunu yerinde bir ke
~ l\j adım ve gördüm. 

'~i gezişimde gördüklerimi 
~~en evvel sellerin bir felaket 
~ltı llın önemli ve başlıca sebe -
~t~racağım. Bu suretle hadiseyi 

Müft~ge~iğinde çok geç 
alınan tedbirler Konya 

şehrini su altında bıraktı 

Sel leliketıae 
uğrayan yerler· 
de bir dOlaş•a ••• 

Yazan: GlYırtlYıırk 

Korıyanın ur1111111ı 

nıştan sırasında, vaktinde tertip ve ted 
birler alınmayışından ileri geldiğini 
teyid ve isbat eden bir vakıadır. İkin
ci sele karşı konulma ve korunma ted -
birleri alındığını, bundan dolayı zarar 
ve hasar vermediğini söyliyen ve ya -
zanlar, Konyanın tekasül kurbanı ol -
duğunu sonradan itiraf etmiş bulundu
lar. 

Gerçeklerin, hadiselerin diliyle ko -
nuşmaktan kaçınanların memlekete ve 
halka olan hizmetlerini yaptıklanna na
sıl hükmedilebilir? 

Vak'anın teşrihi, ortada tekasülden 
doğma bir mes'uliyetin mevcudiyetini 
hissettirmiyor ve göstermiyor mu? 

göriinii~ii 

yummuş; her şeyi biribirine geçirmiş. 
Sahip Ata'ya doğru geniş bir boşluk 
hasıl olmuş .. 

Felaketzedeler bu bayram g\inünde 
kurtulmak için enkaz ve toprak yığın -
lan arasında di<linip duruyorlar. 

Yürüyorum; sağda, solda yıkık. yu
muk olmuş evler, duvarlar ... 

Yıkık bir evin direkleri, topraklan 
altında, yorgan, yastık, sele sepet gibi 
ev eşyaları .duruyor.. Direk, kamış ve 
toprak yığınları arasındayım. Elinde 
tenekeyle geçmekte olan ihtiyar bir 
kadıncağıza soruyorum: 

- Teyze, siz de bu mahalleden misi
ıtlz?. 

- Yaaa ... hay oğlum ... ıu köşedeki 
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Nizip ilkokul talebeleri bir geçit reımi esnasmda. ... 

Nizipliler orta okul 
istiyorlar 

Nizip, "(KURUN)' - Nüfusu dokuz f 
bini te:_avı:.iz ede? ~ezip ilçe merkezin- Kan güt nı e 
de bugun yalnız ıkı ılkokul bulunmakta-
dır. Halbuki, geniı ve kalabalık kasa -
banın daha iki okula ihtiyacı olduğunda 
şüphe yoktur. Mevcut mekteplerin ih
tiyacı karıılayabilmesinıe imkan yoktur. 

Nizipte ~rta mektebe de lüzum vardır 
ilk mektefıi bitiren talebeden büyük 
bir ktsnu mali vaziyetlerinin bozukluğu 
yüzünden ortamektebi bulunan bir mer 
keze gidememekte ve bilmecburiye 
tahsilsiz kalmaktadır. 

VHiyctin yardımiyle bu sene kaza 
merkezinde Küttür Bakanlığının pla· 
nına uygun tekilde gayet güzel ve mo
dern bir ilkokul kurağı yapılmış ve 
ders yılı başında açılmıştır. 

Halktn tahsile olan sevgi ve alakası 
çok artmıştır. Herkes çocuğunu okut -
makta ve her çocuk okumak istemek -
tcdir. Ayni hal köylerde de göze çarp· 
maktadır. 

Vekil etin Nizibin ilk ve ortaokul 
hakkındaki ihtiyacrnr nUffl Jtiöara al
ması bekleniyor. 

Mardin, (Hususi) - Halkevi, ço -
cuk esirgeme kurumu ve Kızılay, mek 
teplerdeki fakir ve kimsesiz yavruların 
sıcak öğle yemeklerini temin etmek için 
faaliyete geçmiılerdir. Üçü tam ikisi 
nakıs devreli dört ilkokula müdavim bu 

davası 
Kızkardeşini iJldüren 

eniştesini vurau 
Ayvalık, - Ayvalık yolunda kan 

gütme davası neticesi olarak bir ci
nayet işlenmiştir. Katil, 40 yaşla .. 
rmda Ramizdir. Öldürdüğü adam 
da eniştesi Muraddrr. 

Murad, on yedi sene evvel Ra • 
mizin kız kardeşi ve kendi kansı 
Ramizeyi, kendisine ihanet ettiğin -
den öldürmüş, on beş sene hapisha· 
miyetini bitirerek köyüne dönmüş -
nede kalmış, iki sene evvel rnahku
ve bir iş tutmuştur. 

Ramiz, kız kardeşini öldüren e • 
niştesine karşı tam 1 7 se cnkin bes
lemiş ve bir kaç gün evvel Ayvalık
tan köye dön~rlcew;ır,.,,,~iııôni :vnlda 
önleyerek tabanca ile öldürmüştür. 

lunan bütün fakir talebe bu yardımdan 
istifade edecektir. 

Gönderdiğim resim Halkevi reisi 
doktor Bay Azizi Evin sıcak yemek ver 
diği talebe ile bir arada gösteriyor. 

t: ~· okuyucularımı gerçekle 
~t~t ılaıtırrnış olacafım. 

Şunu da ilave etmeliyim ki, son sel 
felaketi, Belediyenin su işlerinin de 
organizeye muhtaç olduğunu anlatmış 
ve gösterm·ştir. Yerinde, küçük çapta 
da olsa teknik tesisler vücude getir -
mek zarureti vardır. Makine asrında 
yontulmuş ağaçlarla, toplanmış çalılar

la bend yapmak. ipti<lai usul ve vasıta
larla su dağıtmak, vermek nasıl doğru 
ve uygun olabilir? .. 

ev bizimdi.. --------------------------------

\..~ı· •u işlerin!n içinde bulun -
·~tllıtı, ~!~ bağcılar, bahçecilerle 

~ Clın Konyayı basması üze-
~ ı>nu • 
~ lth !tuın. Kanaat getirdim ki 
~ tı.ır;.e hücumu, feyezanın fela

l ·ti ttl ·~ "~hmal ve tecrübesizlik" 
. "'1 ~ ıtıııtır. 

ıı.. it( •en .. d 'ğ" -"'"'1 e ıçın e yı ın yagışlar 
hitn 1 değildir. Meram deresin -

~u}'ı:cı. •ulan Meramın içindeki 
-~"'it "•le ?ılc atmış. fakat Müftüge -
~ •ı.ııt tınde alınmış tertip ve ted 

tir r •el basan taraflarına sevk 
~. ~ ftli1e u suretle muhtemel ve 

etlere meydan verilmemiş-

,~de 
~ttn Orada, Müftügediğindeki 

'İtli 1llar, buna inzimam eden 
\_"it)\ le •uların ıehre hücumunu 

\ .,, lonucu olarak da bazı va -
~ e.ı_erinin birer taış ve top-

'· it~ alıvermesini mucip 
~'lt ıtekfrn sonradan gelen sel-

lt~~llıtı •ermeyişi. zamanında ted
~ 1

1 olmasındandır. Bıı da, 
lehri baımaıınm ge~ davra-

Larendeden lhıaniye mahı:ıllesine 
Llrende caddesine çıktım. Sahip A

tanın önünden sel baskını gören yerle
re doğru yürüdüm. Sağ koldaki buğ
day mağazalarının kapılarının önleri -
ne - su girmemesi için - yapılan toprak 
bendler hala duruyor. Su basan un fab
rikasının karşısındayım. Eriyip yığılı -
veren duvarlar, çöken toprak evlerin 
duruşları acıklı birer sefalet ve peri -
şanlık tabloları ... Topraklar, çukurla
nna dalan sel sularını emmekten t•san
mışa benziyorlar. Un fabrikasının te -
melleri selin m~nfeziyle ıslak ve izli .. 

İlerliyorum .. Solda hazin b!r peri -
şanlık yığını ve zinciri .. Tahtalar, direk
ler. kiremidler, taşlar ve ağaçlar biri
birine karışmış.. Fabrikanın ardından 

da vuran seller toprak evleri yıkıp 

Sonra teessürün izleriyle dolu olan 
yüzünü, bir yığın enkaz ve toprak ha • 
line gelen evlerinden tarafa çevirerek 
başını sallıyor: 

- Ya ... yah ... Yeni yaptıydık (yap
tırdıktı). Daha borcumuzu bile ödeme
dik ... 

- Müteessir olma teyze, diyorum, 
hükumetimiz, partimiz ve zenginleri • 
miz sizlerle meşgul olmaya baıladılar. 
Yardım edeceiclerine eminim. Sen de 
emin ol.. 

- Yazdılar, yazdılar ama bilmem ki .. 
Hiç bişşiymizi (bir ıeyimizi) kurtara
madık... Canımızdan başka .• 

Yurtdaşın gözleri dolumauyor: 
- Gece sel birden bastırdı. Neye 

uğradığımızı bilemedik ki .. hay oğlum .• 

Diyerek ve baıını sağa sola sallıya -
rak uzaklaşıy-or. 

Öyle ya .. "Mal canın yongasıdır.,, 
Senelerce uğraşmanın, didişmenin, çalış 
manın verimleri<lir. Yastığı, yorganı, 

yatağı, kap kacağı .. Sandığı, sepeti ... 
giyeceği, yiyeceği. 

Bunlar, onlar için ne kadar )lizumlu 

zaruri ihtiyaçlar ve §eylerdi değil mi? .. 

li 

Erkek lisesinin ardından Askeri Orta 
okulun önüne çıkıyorum. Sular çekil
mİJ .. Sağda, göçmüı evler seylabın ha
zin bilançosunda, sefalet tablosunda yer 
aldıklannı söylüyor gibi görünüyorlar . 

Demiryolunun dibinde ve Gedikli Er
baı okulunun kargısmdaki sel geldi
ği gün birer sun'i göl halini alan tar
lalarda hala sular var. 

Demiryolunun kenarlarındaki yer çö
küntilleri, Karakavaklara kadar uzanan 
duvann toprak yığınları.. Yollardaki 
kamışlar, çalılar kudurgun ıulann izle
rinden ..• 

İstasyon arkasındayım. Merama uza
nacak yeni caddenin 13rampollan bi
rer b:iyük çay gibi bala sularla dolu .. 
Çukurlar, tarlalar, bağlar ve bahçeler 
sanki bataklık .. 

Gedikli Erbaş okulunun önünden ih
saniye mahallesine iniyorum. Bura.da 
da yıkık duvarlar, göçmüş evcikler gö
ze çarpıyor ve acıklı dekoru uzatıyor, 
genişletiyor. Arka yoldan Zindankale 
semtine geçiyorum. Seller, buralarda da 

yıkımlar yaptnIJ .• Köşede üstü çinkolu 
bir ev iğilmi§.. Zindankale; Selçuk! 
devri yapılarının bu çukurlu harabesi, 
feyezan günü derin ve tabii bir havu
zu andırıyordu. Bu yıkıntı yerindeki 
hufreler sulan girdaplar gibi çekmiş -
ler .. Pek az su kalnug .. Zindankalenin 
yakinindaki bağ ve bahçelerin uzun du· 
vartan çarpan ve döğen selin önünde 
eriyip gitmi§ler .• 

Arkaya dönüp bakıyorum. Bir haf
ta evvel yarlanndan, ırmaklarından, sel 
sularım oraya döken Takkeli ve Loras 
dağlan iç acılannı atmış, genişlemişlc?'. 
gibi gilneıin J§Iklan içinde yıkanıyor
lar .• 

işte iki saatlik bir dolaşmada gl5 • 
.zılme iliıenlerin kısa aıralaruş ve if ad~ 
leri ... 

Hasar ve zararları tesbit eden heye-

tin raporuna göre 37 ev tamamen, 35 
ev de kısmen yıkılmıştır. Zarar da 73 
bin liradır. 

Kızılay 1000 lira göndermiştir. Kon· 
ya da 5000 lira vermiştir. Yardımın 

geniıliyeceği umuluyor. 



10-KURUN g BtRINClKANUN Ig3'f 

Lodos fırtınası dün 
tamamen kesildi 

Çanakkale boğazında karaya 
oturan bir Fransız vapuruda 

kurtarlldı 
Güruerdenberi devam eden lodos frr

tınaaf nihayet dütı tamamen kesilmiı, 
Kadıköy Haydarpaıa ve Ada seferle
ri muntazam bir ıekildc yapılmağa ba1-
lanm.r1ur. 

Fırtına yüzünden gerek limanımı

za gerekse Karadenizde bazı limanlara 
&Iğınmı1 olan vapurlar dJn bulundukla
rı yerlerinden kalkarak yollarına devam 
etmi§lerdir. 

Bostancıda lodos fırtınası esnasında 
birçok kayıkların kaybolduğu evvelki 
gün deniz ticaret müdürlüğüne haber 
verilmi~ti. 

Dün Deniz Ticaret müdürlüğü tara
fmdm Bostancı ve •.:ivannda yapılan 
araştırmada kaybolan kayrklann bir 
kısmı bulunmuştur. Bunlar Bostancıda 
tamir odilmek üzere karaya çekilmiş 
gayri müstamel kayıklar olduğu tesbit 
edildiğinden insanca hiç bir zayiat ol -
madrğı anlaşılmııtır. 

Çanakkalede Kaniya Oturan Vapur 
Kurtanldı 

Çanakkale boğazında Aslanfenerl 
mcvkiinde bir hafta evvel karaya otu
ran Fransız banaralı Briabant vapuru 
günlcrdenberi devam eden çalışmalar • 
dan sonra dün sabah kurtarılmıştır. 

Vapurun, kısmen Yılma: vapuruna 
tahliye edilen hamulesi tekrar vapura 
yüklenmiştir. 

Brisbant vapuru karaya oturduğu es-
nada pek ufak bir yara aldığından, der 
hal tamirine gc~ilmi§, diln geç vakit de 
vapur yoluna devam ederek Maltaya 
hareket ctmigtir. 

Türk gemi kurtarma fr1teti bu su .. 
retle yine muvaffakiyetli bir tahlisiye 
ameliyesi yapmıı bulunmaktadır. Şirke 
tin dün vak'a :mahallinden hareltet eden 
Hoa Vf! A~rndar ftth)isiye gemileri 
bugün 1imannnıza gelecekti~ 

Şirketin bu tahlisiye ameliyc&inden 
20 bin lira kadar para alacağı umul -
maktadır. 

Manisa Vapurunun Y.ara11 Büyük 
Antalya limanından arpa almak iize

re Antalya limanına. gitmekte olan Al
man bandıralı Mar.i-n vapurU!l-'.1:1 kara
ya oturdufanu haber vermiştik. 

Dün Antalya 1 rr.anından 11e1:ırimiz li· 
man riyasetine gel•n b:r telgrafta va • 
pur mürettebatınrn ifadeleri ahr.atak 
istirahatlarmın teft1in edı~!iiği Kldirjl -
mekte, vap'Uran b"l:yük basar.a ı:ı~.ıa -
ma11 cSOlayı~iyl• kurtarı1masma i::lcli~ 
hasıl o1amt}"J~ğ.i ilave e fmc1'cdıı: 
Vapuı;üft ~ttn dfrekleri kırılın . ı-k • 
nesi kıç t~ıaf~tl blıyôk o·r yaıa al -

mııtzr. 
Maınafi bu hu u$ta 'l'lirk ger.n kur -

tar:ma sirkttine hcniiz hiç bir mürıeaat 
yapı1~mı~trr, npur her an lcurtarı1-
mat1 güçle en bir derekcye düımekte -

dir. 
Görülen May:n Değilmiı? 

İıtanbul bopzında birkaç giln evvel 
görüldüğü Deniz T1.:aret müdürUiğüne 
haber verilen büyüt.. siyah cismin mayn 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Lbnan reisliği tarafından yapılan a
ra§tırma neticnindc verilen raporda 
görlilen siyah ciamin vaktiyle batını§ 
herb~ bir vapurun enkazı oldu -
ğu bildirilmiştir. 

Esasen zaman zaman boğaz.da gör:l
len bazı s iyah cisimlerin serseri birer 
mayın olduğu söyleneı:elrnckte ise de, 
neticede bunların birer enkaz par~ası 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Hapishaneye kaçak 
eşya ataca2\ ınış 

Djkran tıclındn biri dün lıapislıane· 
ııin clnvarları ctraf rndfı ~lipheli llir 
c:ckilde clola~ınıı., bir anılık ic;criye 
knçak Cı. a atmak i temi~tir. 

Dikrnn ·e kendi ine ~)a atmak 
i~tcdiği ınnlık\ım Pito ) akalnııarak 
haklarımla takihata giri~ilmi~tir. 

iskuç - Çek maçı 
Lasgov 8 ( A. A.) - lskoçya -

Çekoslovakya futbol milli maçı 5-0 
lskoçyanın galebesiyle neticelenmi~ 
tir. 

BVG ... N G1DECEK VAPURLAR 
Saat 
16 

8.30 
20 

Vap11nm adı Gittiği ye>l 
KQcaeli İzmit 
Burt1a Mudanya 
Saadet Bandırma 

GELECEK VAPURLAR 
18.30 Bursa Mudanya 

6.30 Bandmna Bandırma 

8 Jlartm Ay' alık 

Delbos 
(Ustyanı birincide) 

müstemlekelere müteallik metale
batrn da dahil olduğu mesailin he -
yeti mecmuası henüz mevzuu ha -
his değildir. 

Diğer taraftan mutedil ve farazi 
şekilde bu talepler B. Dclbosôn bir
güna itirazına hedef olamazdı. Fil -
vaki Fransa umumi bir anlaşma ha
linde Almanayaya bahşeyliyebile -
cek ve Almanya tarafından ileri sÜ·. 
rülen ihtiyaçların ayni ihtiyaçlara te 
knbül edecek olan müsaadekarlık -
larm kendi müttefikinden esirgemc
ği düşünmemiştir. 

Leh ve Fransız nazırlannm Lord 
Halifaxm Berlin seyahatinden ve 
Londra görüşmelerinin neticeıi ol -
mak üzere yeni bir Ren miaakı ak -
tedilmesi ihtimali hakkındaki görüş
melerinde de ayni farazi vasıf gö -
rülmüştür. 

Lchistanm Çelioslovak'ya ile olan 
mümısebatı meselesi Varşova.da gö
rüşülmüştür. Fakat küçük itilafta 
yekdiğerinin şeriki olan Çekoslo -
vakya ile Romanya arasında hiç: 
bir gerginlik yoktur. Olsa olsa ev -
velce de Fransa ile Küçük itilaf ara
auıda akti tasavvur eclilmi§ olan mü 
tckabil yardım projesi mevzuubah:s 
oh:bilir, fak.at malumdur ki bö) le 
bir misakın tahakkuk sahasrr..a isali 
evvela aç müttefik arasında umu -
:mi bir yardım it.iliıfı aktini istilzam 
etrıtcktedir. 

Halbuki ne Y ıugoılavya, ne de 
Romanya buna mutemayj} degil -
krdir. Fransanm Lehistan ile olma
dığı gıoi Romlm}a ile de ihtılaflı 
meseldcr,i yoktur. 
Şu Mlde beynelmile:I Hhada pek 

müı;k.iıl olan ve f:ratı a için güvene
bileceği sempatileri ve iuifuklan 
müstacelen takviye etmek mevzuu 
bahis bulunan bir anda Fransız • 
Romen dostluğunu kuvvetlendir -
meğe çalışmak için Bükte§e gel -
miş olan B. Delbos'nun ziyaretin -
den sarih diplomatik neticeleri in -
tizar etmek yanlış olur. 

Rom ada 
(Üst tarafı 1 inddc) 

noviç, B. Von Nöyratm geçen son
kanun ayında Belgrada yapmış ol -
duğu ziyareti iade etmek üzere önü 
müzdeki sonkanun ayının ikinci on 
beş günü zarfında Berlinc gelecek .. 
tir. 

Roma görüpeleri ve Berlin 
Berlin 8 (Hususi) - Yugoslav

ya başvekil ve hariciye nazırı Dr. 
Stoyadinoviçin Roma ziyareti Al .. 
man matbuatında çok mühim tef -
sirlere yol açmıştır. 

1 'Volki seher Beobachter,, gaze • 
tesine göre, ltalya ile Yugoslavya & 

rasındn kurulan sıkı dostlukla Mu -
solini unu göstcrmi tir ki, iki 
memleketi alal:adar eden bütün me 
seler - realite ve anlayış ~hniyeti 
ile .. her iki tarafın da lehine olarak 
l1allediiebilir. 

··oeutsche Allgemeine Zeitung .. 
gcız•tesi de §Öy1e yazıyor. 

Yugoslavyanın korr.iinbtlil< a • 

Hitle~'ıe 
Mussolini 

(211ci sayıfa.dım (feoom) 

Musolini ise Habe~istan zaferinden 
ıonra söylediği nutkunda BEN keli· 
mesini anc::k iki kere kullanmıafır. 
Halbuki Hitler bu kelimeyi her nut
kunda vüzlcrce defa tekrar eder. 

Çiinkii, :;\Tusolini kendinden emin· 
Jir. Onun idn kendi inden pek az 
bah~eder. Hitler i~e, bilakis. ken
dinden emin değildir, durmadan ken
disinden halıseder. 

II'nci Wilhelm gibi, Hitler de lien· 
disi za,·ıf olduğu için, kuvvelli!e kar
§I teın~yiil duyar. Alman karakteri Ü· 
zerinde, tarihlerinde iki defa böyle 
rnütemndiven konu§an sinir hastası 
11ükümda;ların lıüyiik bir tesiri ol• 
mıt!hır. 

l\fncıolini ile Hitler ara!lmda bil-
hassa hu noktncla hiiyük bir ayrılık 
vardır. :Muso1ini Yiicut itibariyle iyi 
teşekkül etmiş, lıiinnc: ,·eren bir a
clamJır. fillctinc nüınunc olur, 11alk 
n~asın<la trnktör kuUanır. 53 ya~m
rla iken pilotluk imtihanı vermiı:tir. 

Hitlcr Jıiç bir por yapmaz, oto • 
mobil kullanamaz, hiç hir el i§i yap
tığı görii?memİitİr. Onda yalnız orta 
çağ tarzında hir kral ı·olü oynamak 
arzusu \"arclır. 

Musolini diktatörliiğii esnasmdrı 
kültüriinii miitemadiyen ilerletmiı • 
tir. Almancayı, franuzrayı, ,·e ingili~
ceyi miikemmelen konuşur. Yanın • 
dan birisi çıktı mı, Musolini mulıak· 
kak kemli hilgisine hir ş~y dalıa ila"e 
etmiştir. . , . 

Buna mukabil Bitler yalnız k:onu· 
fur. l\Iisafirine karşı giiler"' gözlerini 
açar, gider pencerenin kenarına otu
rur ve bir alay Hikırdı söyledikten 
sonra misafirini unutur. 

Musolini. maiyetindeki bütün me· 
murlarmdan üstündür; bu memurlar 
esasen onun katiplerinden ha§k.a bir 
şey değildir. Hitler, bilakis, birçok 
nazırlarmm a§ağısmda bir seviyede
clİI'.. Onlardan üstünliiğü yalnız pro· 
paganda işindedir. 

molini lıükfimet merliezinden 
yalnız )'RZm ayrılır, cemiyet hayatına 
Jıiç girmez, şah i mitıafirini kabul et
mez, ~ünkü çok meşguldiir. 

Bitler lıcp yalnız kalmasmı, sük\},
net iç.ine dalmayı dü.,ünür, bir ~ey 
öğrenmeyi hiç dü~ünmez. Senenin hü 
yük hir kı mını Berlinden uzaktaki 
kö kiinde ve tercihan artist kadınlar· 
la beraber geçirir. Bu artistlerclen 
ibiri söylC'yor: Hitlcr bir gece yanma 
yirmi ki§i toplamı~. Onlara ~arap 
vermiş, kendi i ıııade su içmi§. Sonra 
hir nutuk ıöylemege başlaını~. ü~ H· 

at devanı etrni§. 
Bütün bunlar onu bize bir alitör 

olarak gösteriyor l'C hep o tiyatrova
ri ''e tehlikeli hareketlerini izah edi
yor. 

Bu mukayese ile k'arfmuza tabiat· 
leri ve düşiinceleri itibariyle biribi
rinden tamamiylc fnrkh iki §ef çık.ı
yir. 

fo olini !hiç bir erait tahtmda, l
talyamn genişlemesi için A:vrupa<la 
bir harp a~mnğr diişüıımcz. O, tam 
bir realist ve mütecasir İtalyan dip
lomatı tipidir. Bekler ve galiple be
raber ilerler. 

Hitler, Almanların ü-tünlüğii, Al
manyanm Jıakiıniyeti için her şeyi al
tiist eder. O bilir ki .Almanların is
tediği ne mii tcınlekcclir, ne de Uk
raynn. Onlar yalnız znfcr İ!Otjyorlar 
\ ' C Ver aiJlc· (Ver a -) earayrnıo ay
nalı salonlarında, ] 871 deki gihi, ken 
tlilerini galip gönncdikçe rahat cde
miyeceklerdir. 

Bu ni tik fef onları i tc huııun i
çin idare ediyor,. Gençliğe hu arzu i
le ate~ ' 'eriyor. En nihayet, lI nci 
Wilhelm gibi, kendisini de yutacak 
olan bir harbe kaclnr süriiklenehilir. 

Bir nıi tik değil, bir diplomat olan 
?\hısolini Hitlerin yapacnğı lıarpten 
kendi ine pa • ıkaracaktır. Bu lıar
hiıı mn rnfmr gene Bitler ödeyecek
tir. 

leyhtan mi&aka yalanda gİrecegı 
her ne kachr muhakaksa da iki hü • 
kftmf'.tin bw;ünkü ~örü,me]er es -
nasında da bo)tevikliğe karşı ma -
cadele mescJesind~ki tam mutabık 
fikirlerini mütahcdc edeceklerdir. 

~ ---------t---• ~,J'Ahii 
Polis Sovget erın a ... 

Dfln aksamkt asansUI' delii düşmanlar~ 
kazası do)lyisıY. 

Dlln alı:ff.m saat yedide, belediye cl • Moskova 8 - Se~mlı:yannaf11C" 
varındaki Dilberzade apartınanmda bir le neırolunan bolşevık as edile• 
asansör kazası olmuıtur. sinde, siyasi meselelere tetil 

Apartman kapıc111 Vahan ü~ünol kat rck §Öyle deniyor: -1-h'ldeki dii~ 
tan asansöre binmiı ve içeri girmeden Sovyctler birliğinde wa dı bıınla,ı' 
hareket ettirmek istemiıtir, kendisi manlar az ve zayif iseler e, tanımı" 
ni iseri çekmeğe vakit bulamıyan Va - tutan harici dü§manla_.r •.. "'.a vahim 
han asansörle duvar arasına sıkxıımı ve zm hürriyeti ve istiklalı. 1çın 
makinenin durmaıiyle muhakkak bir ö- bir tehlike arzetmektedır. kal1' 
lilmden kurtulmu•tur. Vahanın yarasr V b tehlikeye bo4 

s atanımızı u ,.. laJ1• " 
göğsünden ve karnrndandrr. Kendisi muhafaza için, evvela ~lsleusb"nin eli " 
hastahaneye kaldınlnuıtır. gunculan ve Sovyet nıı dokunrrıa't. 
Sokakta sevdiği kızı ğer dü§manlannı zararı .. teŞkil"" 

bir hale getirmek üzere 1~alik bı.ı ~ 
vurdu lunmuı ceza organların 

Kara.gümrükte Dervi~li mahallesin
de kasap ıokağın.da 27 numaralı evde 
oturan Ahmet Tüke!lmez, ayni sokakta 
oturan Türk!n isminde bir kızla evlen
mek istemektedir. Ahmedin izdivaç 
teklifine genç kız muvafakat cevabı ver
memektedir. Son bir defa yapılan mü
racaat gene redle karırlaşm.:a Ahmet 
Tükenmez bir kama tedarik ederek dün 
gece kızın yolunu kesıniJ, ansızın üze -
rine atılarak sağ baldınndan ehemmi
yetli surette yaralamrıtır. 

Vakadan sonra Ahmet Tükenmez kaç 
mak iııtemiısc de kıı:m feryadına. yeti
ıen zabıta memurları tarafından yaka -
lanmııtır. Türkin ~astahancyc kaldml
mıJtır. 

Rakı içince lfl azıtmıtl•r 
Muzaffer, Glvur Ali, HüanU isminde 

ıllç kiıi diln gece Kaırmpaıada Zincirli
kuyu caddesinde Fethinin kahvesinde 
oturup rakı içmiJlerdir. Vaktin hayli i· 
lerlemeafne rağmen masa ba§lndan 
kalkmıyan sarhoılar iti azıtarak bağmp 
çağırmaya başlaıtUJlardrr.-

Bunlann güriiltülerine bekçiler gel· 
mit. kahveci de dahil olmak üzere üç 
aarhcıu alıp karakola.götilrmüı1erd.ir• 

MANTAR TABANCASI lLE 1 
YARALANDI 

Kurguneulcta Bostan sokağında otu
ran 12 yqında Nuri dün mantar ta -
bancaıır ile oynarken tabancayı arkada
§t 115 yqın.da Kadriye dofnı çn'imıi§, 
patlatmııtır. 

Fırlayan mantar Kadrinin aol gartı.
ne isabet ederek ehemmiyetli aurette 
yaralamı§ur. Kadri hastahaneye kaldı
nlrmıtır. 

LALEZAR NEDEN OLDU ? 

tiıkücbrda Doğancılarda 18 numara
lı ev.de oturan UıkfJdar müddeiumumi
liği odadanndan Ziver merkeze müra
caat ctmiı, oturduğu evin bir oda&In8a 
yatıp kalkan 85 yaşında Lalezar is -
minde 'bir ka.dmın öldüğünü ihbar et -
miştir. 

Ziver bayram mUnasebetiyle gittiği 
misaf'ırlikten dönünce kadının öldüğü -
nü anlamııtır. Ceset tabibi adli tarafın
dan muayene cdilmi§, ölüm §Üpheli gö
rüldüğünden ceset morga kaldınl -
mıştır. 

MOTOSiKLET ÇARPTI 

Kadrköydc Rasiınpaşa mahallesinde 
oturan Mustafa dün motosikletle E -
renköyüne gid~rken yolda 14 yaşında 
Tevfik oğlu Fua.d isminde bir çocuğa 
çarpmıştır. 

Yere yuvarlanan Fuad muhtelif yer
lerinden yaralanmı~, hastahaneye kal
dırılmıştır. 

VEZNEDARIN EŞYASINI 
ÇALANLAR TUTULDU 

Fatihte Kayseri hanında oturan vez
nedar Hamdinin bir hayli eşyası bir 
müddet evvel meçhul hırsızlar tarafın
dan çalınmıitı. 

Zabıta memurları hırsızların Şııban 

ve Cahit isminde iki kişi olduğunu tes
bit etmi§ler ve yakalamı~ardır. Çal -
dıklan eıyalar meydana çıkarılmıstır. 

C Yeni Eserler ) ----Halkbllglsl Haberleri 
Eminünii Ilnlkevi dil, tarih Ye e<le· 

biyat ~ulıe~i taraf mdan lıer ay çıkarıl 
makta olan (lfolk hilgisi 1ıahcrleri) 
oılh folklor nıecnrnasınm 7,1 iincü sa
yısı intif:ır etıııi!ltir. 

tNGlLlZCE KONUŞUYOR 
MUSUNUZ? 

İstanbul Erkek Lisesi İngilizce öfret
meni Ahmet ÖztUrker tarafından neş
redilen "lncilizce Konutuyor musu
nuz?,, adh İngilizce • Türkçe haftalık 
mt.•.:muanın ikinci .ayısı sıkmıgtır, 

lunmak lazımdır. d dlafllU ht " 
Saniyen Sovyet hu u karJf ın?~ 

riçten gelecek hücumlara ıeknık 
haf aza edecek kabiliyette, iyi t~· 
bir tarzda tcchiz olupnıu§ ;~ bı.ılı.ıfl' 
kil edilmiş bir orduya nıa 1 

mak lazımdır. ıelietle' 
Nihayet kapitalist. 1i:'1kçı sira· 

rin harpçi mahafilinın 1 n rrıultte -
setinin maskesini atına~... 50rett~ 
dir, iyi düşünülmüş ve ı) 1 bir şıı~ 
tak.ip edilmekte hulunnıu§ (A· P.. 
siyasetine ihtiyaç vardır. 
-Tan)'. --;;;; 

Ankarada bir y•~ .. ar 
Ankara, 8 (Telefonla) -:ıı~e 

ce 11at 21 de İsmetpafa ınab 
bir yangın t..ıknu~tır. ..'itası yJfl· 

Bir haca tutu~a!mdan ~tidıı~ 
gm birdenbire büyümek Jv '"ef111lr 
göstermiş l"C civan Jıeyecı:n; ·re rJP' 
tir. Fakat, derlıal ycti~e:n ıt 81rıııedeS' 
~~-bü~ii~csine mahal ,·e / 
sondunnuştur. ~ 

Subaylar ~1 
(tlstyanı biri11~ 1 

elde edeceği maddi stibu~ d~ 
riyJe birlikte vakit geÇır.zr>et Jflıı, 

doğrudan doğruya C~mhurı~z 
deiumumiliğine teslim e ~-~ 
mezkur kanunda yazılıdır. ~11.• 
mına dair talimatnameye g!uıı~ 
ta saat yirmiden sonra 'f°. ~ 
müddeiumumiliğe tcslirrıınhlr ~ 
günü saat yediye kadar te ıııda ~ 
Bu takdirde ~emest kalma5 d8 P'?lif 
zur görülen suçlu h~ . J11P~ 
te,ltlJatı kanununun 18 111aıı t11il .. 
sindeki selahiyeti kullanır. 

8
tttfld' 

det içinde maznunu nezar~t :z8bıtı' 
tutup tutturmamak husu~ . 
nm takdirine terkedil~iş.?r:. cııı11~~ 
Kendi ihtiyariyle ertesı gunu üt8GI""" 
riyet müddeiumumiliğin~ r Jcıı~ ~ 
edeceğine durumu itiba11Y :ı,,ııııı11' 
at hasıl ettiği maznunu ztte t~ ' 
hüviyetini sıhhatli bir su~ırakt11'' 
bit ettikten sonra serbest ı. 
sında bir mahzur yo'ktur. cJB " 

Maznun subaylar hakkın ~pıl' 
bittabi bu suretle ınuamel_e ıa]it11şt: 
rnak icaheder. Şu kadar kil ıııllııclı 
name hükmiine aykırı bu .u ı., 5er 1 

ğı cihetle durumlan itibarı)' ı.ır 'ô " 
best bırakılmalannda ınah.:Olis ııe: 
rüldüğü takdirde bunlaıın kt'- erte'' 

ıı • ~ 

zareti altında tutulmayar cıırt1hıJ ~ 
gün ii saat yedide doğ~ııca t slil11 el 
riyet müddeiumumiliğıne "te 01dıJt' 
dilmek kaydiyle heıne.? aı teS]il11 e
n garnizon komutanlığın8 .. tiit· 
d·ı 1 . fı .. ··ırnıı§ t:.l t' ı me erı muva k goru · ı"hı» 

••ratı • A 

Kanunun gözettiği su )<ııtJ 
den herhangi bir ('Yecil:nıeYe .rol:''' 

c el" ve' - ~ 
yen meydan verilmem ~joııeıı ~r . 
da İ§aret olunan sebebe ]"Jtl c:di ~ 
nizon komutanlığına tİ~r btı ~de 
miş olan maznun suba:Y 118}ctJ11 

5 'Ik . .. Ü tt 
mutanıı ça ertesı gun ·uğine .• 
cumhuriyet müddeiunıurnı 

1
l.isebi>1l'

8 
lim edilmedikleri surette J'Jkt&ill51~e 
Ieri hakkında kanun ~ıı yfifc:t ' 
teve.~sül olunmak üzere e f1 

kalP-te bildirilmelidir. Ji.iıtıl11~~-
0 suretle yapılması 1 r J1D1' di• 

ve hilaf ma hareket eden ~es5iil :-ı " 
da kanuni muameleye tebliği 1 

leceğinin icabcdenlere te 
d. ·1· ır ırı ır.,. .,.,.. 

Tarlaba,ı cadde•1 
iJ' 

edilecek c18~ti· 
Beyoğluncla TarJah:ı;~tk;"Jt~ ~,J· 

bozuk olduğu vapılaıı 
1 

ur· ~\o c& 
ccsinde nrnyclana çıkn1.f 

1
c6j ,ç 

denin yeniden tamir edı n 
birler alınmaktadır. 



evazım aa
lioaılsgon 

llAnlaıı 

z rUn zarfmda istit'a 

\llh Birinci Huku~ \tah
ltfnia ve jtfras etrMdi-

lbezkur karar kat'iyet 
·" ihbarnameli itira· 
~ olmak üzere ilinen 

(V. P. 1998) 
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KU RUN 
Han tarifesi 
ilin ::ıayf1Llarırıda santimi 40 Kr. 
Resmi Ulnlar :SU .. 
DördtlncU uyf adı ı 00 ,. 
üc: \re ikinci Ayfalarda 200 ,. 
Bırıncl aayfada • 400 ,. 
Başlık llblar 500 " 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 

küçük Uloaar 31 kelimelik beş de
faşı 120 kurqtur. Eskiderı mu. 
kaveleet olan mUş~rilerimiıio 

nıukavel~l•rl 'Dlddetince farka. 
lınmaz. Usun müddet devamlı 

ilanlar ten&illta tabidir. ilin ver. 
mek hususl)adı yalnız ve münha. 
sıran V AKIT Yl:JROU altmdaki 
K ematettbı lnm tllh bllroauna 
müracaat edil.melidir. 

Telefon: İstanbul. 20335 

J,tanbul B~lediyesi ilanları 

Xe,'l bedıe1i 930 lira 89 kunlf olan ~ubuklı.ida belediyeye ait k6fkün tamiri ı 
çık eksiltnu•ye konulmuttur. Kt1ff evrakı ile tartnamesi levazım müdürlüğünde gö 
rülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yanlı vesika~n bqka fen itleri müdürlü -
ğünden alaaklan fen ehliyet vesikaaiyle 69 lira 82 kttruıluk ilk teminat makbuz 
.. ·eya mektubu ile beraber ıs. 12. 937 çarşamba günü saat 14 de oaimi encümende 
bulunmalıd:rlar. (B) (8136) 

Sahur bir metresinin tlk temi -
M. murabbaı Kıymeti natı 

Aksaray _vanıın yerinde Çakırağa mahal-
lesin.le tekk~ sokağında 43- üncü adada 27 2 4,05 
Aksaray yangın yerinde MeailıjRta Azinı-
kar sokağında 42 inci adada 26,27 2 4, 

Yukarda semti ve bir metrosunun rn uhammen kıymeti yazılı bulunan analar 
satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuttur. Şartnameleri levuım miidür 
lüğünde ıörülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek 
tubu ile .beraber ıs. 12. 937 çaqamba gil nil saat 14 de Daimi encllmende bulunma
lıdırlar. (B) (8138) 

lsklllp Beledlyes1nden: 
1 - tskilip belcldiye itfaiyesi ihtiyacı için iki tonluk bir arazöz mübayaa olu -

KUR UN nacaktır. 

ı.--- ---.ı 2 - Bu arazö:Un bedeli muhammeni altı bin lfradır. 
AB(JN B 7' ARI F ESi 3 - Bu husustaki ıartname bili bcd el İskilip IOelediye riyaıetine müracaatle 

11...,.11.,. Memleıc.t tedarik olunabilir. 
ıtlnde Clıtmda 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle icra edilecek ve zarflar nihayet 15 Jcinu-

AJlrll 
1 •Jllk 
• &.fllll 
Ydbk 

~ 

HO 
413 
IOO 

brttuınoen Balkan 1>lr!ltt lçlJJ ayda otw 
kUrut dtlfUIUr. Posta blrllğtne gtrml,.ı 

yerı.,·e ayda yetmtf beter kurue 
ummectlllr • 

nusani 938 tarihine kadar takilip belediye si ihale komisyonu namına gönderilecektir 
5 -Muvabt tenıinat miktan "dört yil% elli,, liradır. 

1 - ~klil!meye talip olanlar arttırma ve ebiltme kanununun 2, 3 ncü madde
lerindeki vesıkalan ibraza mecburdur. 

1 - Zarflar 17 ktnunuaani 938 gün ü saat 14 * açıJaca!r talepler muvafık gö
rüldüğü takdirde talibine ihale edilecektir. (8217) 

...,..,.... ..., ..- -kez•n• Jandarma Genel KomutanlııMPı Ankara 
•nDN• ..._ razd"· 5 

...... .....,. .. w acreu 28 •unııtur. Satınalma Komisyonundan: 
ILlN /ŞLERI TEL: !0,,5 1 - Bir tanesine yilz otuz kurut kıymet biçilen (6,000) tane aluminyon 

, ... ______________ ,kapaklı ve ktlıfir matra kapalr zarftan tahvilen 13 - 12 - 937 Pazartesi cUnü 

saat onda pazarJrlda aatm alınacaktır. 
2 - Buna aid prtname parasız Komisyondan alınabilir. Pazarhia kanpnak 

••
0
••

0
••K••T••

0
••Rr•••I isteyenterin (585) liralık teminat makbuzu veya banka mektubu ne belli ,nn ve 

saatte Komisyona bq vurmalan. (4343) (7984) 

Neceetlln Alll•-n 
Her p ubahlan MJda itapla 

akpmlan ı 7 den 20 ye kadar Llle 
U tı)')'lre ıp1rtmanJan lkfucl daire 

17 numarada butalanm kabul eder. 
Cumartesi ıUnJıri ı 4 Mn 20 ye b 
dar hastalanm p1rHrı. Kurun, Hı 

ber o1ruyucu1anm dakupon mub

b:Jinde mUffene eder. Telef: 2396.3 

• 
iLAN 

Uıküdar Hukuk Hüimliiinden: 

Şaziye vekili avukat Kimi Namn 
Dilman tarafından Nitantqında Halk 
apartımarunda S No. da mukim Nebil 
aleyhine açılan boşanma davası üzerine 
M. aleyhin lkametglhıhm meçhuUyetl 
hasebiyle ve davacı vekilinin talebiyle 
arzıhal sureti ile davetiyenin ilanen 
tebliğine karar verilmit ve tahkikat gü-

na olarak 27 - 12 - 937 Pazartesi günü 
saat 10 tayin kılmmıı ve bu bapta ya-

zılan davetiye varaka11 ile dava arzı :. 
hali sureti ve ilanname mahkeme di -

vanhanesine aaılmıı olmakla muayyen 
olan gün ve saatte gelmesi ve dava ar

nhaline Jrarıı tarihi lllndan'1tfbaren t 5 

gün zarfında cevap vermesi lüzumu ay
nca gazete ile de ilan olunur. 

(23920) . 

.. 

\ 

KURUNa abone olu
nuz ve. abone ediniz 
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3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güzel 
görimmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet derslnız, bu basit güzellik tedbirini tec
rübe ediniz. Her ak.~am. yatmazdan evvel pembe 
reııghıdeKi TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib keı;fi olan ve büyük bir itina ile inti. 
bap edilmiş genç hayvanJardan istihsal ve "BlO
CEf,,'' tabır edileu müce)Teleri canlandıran yeni cev
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 

besler ve gençleştirir. tik tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinizın ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 ya-;:larındaki kadınlara yapı

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla

rın tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) tcyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve ta.sf:L · 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyazlatrp yumuşatır. 45 - 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tazeliğini ve yumu§aklığını verdiği teminatırdır. He. 
men bu günden bir tüb veya bir var.o TKALON kremi alınız ve tarif 
edildi~ veçbile k anmı.z. Netlceslnden son derece memnun kalacaksmız 

l ....... ı:: .. - - - ----··"···· .... -........ __ ............ . ..... __ . 
11 Meccani muayene ff 
!i Perşembe günlert nat 2 den D • kadar f. 
İl Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 ğ 
"il numarada Doktor MU.mtu Günoy 
1 fakirleri parasız mu:ıyene eder. 1 
l 111111ı=:m::maa1111:aaı • =-=•mm 

ZAYİ 

Tatbik mühürümü zayi ettim hükınJ 
yoktur. 

Gedikpap Toprak yokuıu 106 No. 

hanede Armenak 

__ ._..._. __ .. --

I 

, 

1 
Levazım amiıliği 1 

illln/arı .J 
Harp okulu için 2760 metro spor 

pantolonluk bezin pazarlığına istekli 
~ıkmadığrndan 11. 12. 93-7 cumartesi 
günü saat 12 de Tophanede lstanbul le 
vazım iınirliği aatınalma komisyonun 
da pa.zarlrkla alınacaktn'. 

Tahmin bedeli 1794 lira, ilk temin•· 
tı 134 lira 55 kuruıtur. Şartname ve 
nümuncsi komisyonda görülebilir. ta
•.cklitcrin belli aatte komiayona ıetme 
lcri. (3J4) (8108) 

• • • 
Harp okulu için 1300 çift Jbtik a • 

yakkabının pazarlığma istekli çıkma -
dığından 11. 12. 937 cumartw cünU 
saat 11,30 lda Tophanede !etanbul le • 
vazım amirliği satınalma komisyonun • 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be -
deli 2340 lira, ilk teminatı 17 5 buçuk 
liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonun· 
da görülebilir. İsteklilerin belli eaatt.ıe 
komi!!yona gelmeleri. (315) (8109 

• • • 
Ordu hastahaneleriyle müstahdem 

hem§ireler için 900 çift lastik ayakkabı 
11. 12. 937 cumartesi günü aaat 11,30 
da Tophanede latanbul levazım imir • 
liği satınalrna komisyonunda pazarlık
la alınacaktır. Tahmin bedeli 18315 lira, 
ilk teminatı 137 lira 70 kuruıtur. Şart 
name ve nümunesi komisyonda görille
bilir. isteklilerin belli aatte komi• • 
yona gelmeleri • (316) (8110) 

• • • 
Ordu hastahaneleri için 900 çift kadın 

çorabı 11. 12. 937 cumartesi günü aut 
ı 1 de Tophanede tat. levunn lm:irlifi 
satınalma komisyonunda pazarlıkla a -

lınac:aktır. Tahmin bedeli 288 lira ilk 

temin"tı 21 lira 60 kuruıtur. Şartna • 
. me ve nümunesi komisyonda görülebi 

lir. İsteklilerin belli u.atte komisyona 
gelmeleri. (312) (8106) 

Sahibi: ASIM US 

Ne~riyat direktörü: Refik A. Sevengil 

' 

.:~~ ' Yl~ 

.1 

1 ·i N.Ci 

KANUr1 
AYI 'EŞiTLER.~% 

'· 

PA[TôLAR'ı 
19 liradan itibaren 

' 

ŞAPKALAR 
2,s o liradan.itibaren 

YON ÇORAPt:AR 
60 kuruftan. itibar•! 

YEALi MALL~ 
PAZA.ALA~ 

~--~------~ 

Kirahk odalar 
~,, 

Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve nıuay 

"'apılmağa elveri,ti kiralık odalar vardır. Gueteınis idare.ine ııdlı?(llll-

Türk Hava Kuruııı" 
BOyQk PiyngosLI"" 

2. inci keşide 11 Birincikinun 9?7 dJf • 
Büyük ikramiye 40.000 Lıra (•" 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık btiyük ~ 
ve 20.000) liralık iki adet mllklfat vardır._ • ~ ,, 

Şimdiye kadar binlerce kiılyi ı:encüıeden bu piyanıoya JI 


