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Atatürk, Altın Bir Anahtarla Dün, Nazilli 
ilk Basma Fabrikasını Açtı 

Başvekfılet "ekili Celfıl Bayar 
Bir lvutuk S{j_1Jledi 

ingiliz Başvekilinin 
Mühim Nutku: Günde 2400 işçi çalıştıracak olan bu fabrika 

Muhitin iş hacmine senede b~~ milyon tira~ı ispanya ve Çinde 
9eçen bir hareket ve kazanç ilave edecektir u ·ı A del k c • J narp z an e ı me s1z1n 

· ,il halk öldürü/ÜlJOr 

'Atatür1• Arı1.·arm1an ayrılmadan 
da 

~ltilJi, 9 ( A. A.} - Nazilli ha~ına 
ınm ac.ılma töreni binl~rce 

J>ı)flı '1!2n.uu i.t.,.,auu&•l..& u•u.o.a.uua 1" 

s 'ttı.r. . 
Ceı·aıu 13.30 da BaşYekil , ·ekili Bay 
l\ ıtl Bayar , e f cra V-ekilleri heyeti, 
ı,:ın•ıtay heyeti. lıus1d trenle ı;elcli
tıcİ ~lanevra ealıasmda huhman Ge· 
'e A llrrnay Ba.,.kam l\1are§al Caknırk 
ftt .. b~ kaJU gcne.ral Asım, ordu ınü· 
ı, h~ı İzzecldin Çn~lnr. diğer general
di~ •Ynı saatte Nazilli i tasvonuna ı;el· 
h er. Saat] ı de Atntilrk'ii lınmil olan 
S ~ Usj tren Naıllliyc ı;el<li. Iliiviik 
~ e 1 met f n(jnii , ... profe~iir Bayan 
~ l't 'rpf akal f'<liyorlardr. l~tnı:Yon<la 

11~t~, Başvekil vekili Cf>lıil Bavar 
~ Ugtı halde bütiin Vekiller, askeri 
ıı_;'ra, mebuslar V.! on binlerce halk 
tı.}rcıle karşılaclılar. Büyilk Şef bu· 
)~~ iki otorav ile fabrikayı şeref- Cr>ltil Bayar ı·e Vekiller 'Ankara istasyonunda • 
~rdilr-r. Fabrika istasyonunda hmduk1arı için büyük Şef sayın Ata- • "- Ya:.;asın Atatiirli, ynsa~m bü-
C tr BanlC' idare meclisi reisi Safa türk'e \'e onun değerli nıesai arkada§- vük Türk milJeti" 
~'r' ldire'ktiir umer, fabrika miidii· )arına Nazilli halkı adma tekrar tek- • Bundan sonra Ba~\·ekalet vekili Ce· 
""' arga, Trnkya umum miif ettiı;i Gc- rar filkranlarnm arzı: derken bugünkü 1al Bayar a§ağıdaki nutkunu söyle • 
,
01 

.l Kazım Dirik, matbuat miimes- Hire~e Jıuzurlarile zinet Yeren bütün miştir: 
. dl Cri ve dalıa birçok ze\"nt t:ıraf ın - yurtta~larıma da teşekkürü bir borç "'.Büyük Reisicumhurumuz, sayın 

~an karşılandı ' 'e hinlerre hnlkm ran bilirim.'' (Sonu: Sa. ~ Sü. 4) 
:lltezalıürnharanndaıniidüriyethi· ~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~ 

il ın, te~rif ettiler. A dı J 
h llliivii~ S('f. balkonda ~öri.inilnce y ın manevval4QTl 
~1krn alkış lan ye ya§a sesleri etrafı ı · 1 

attı. 

ıı ··ımi heleıliyesi namın!! 8\'ukat Mavı· ku vvetlerı· 0 ·,Samia a;;nlaki nutku övlet1i: 
'~ ~ , ö 

,,.. ı:.n büyiik Tiirk \'e yüce nderi
·••ıı, 

liğfı:rnhurİ\·f!hti."k ·m~illiye1 hedi.~·e t~· i h ra c ha rekA tı 
ıı a ?lla fa rı · a ı.,m arı ma turrnı· 

/ · \'Uce Jıu1aırlari1P şeref verdikJe· mu vaflak o) d u lt\1 1 ö . . . ·11· h l eı ( ">ın..,. ı Plıı ,,,•,. .. ım·ı~ azı ı 

~ • krnrn minnet ,.e §Ükranlarını ar • 
ttrı1eı .. d 1 . • ı · ı . ,, ne mu "n c erını ' ı erım. k """' lo d • • t 

~i au\'Ük Tiirkhe Cumhuriwti Hü· Asil hare a ı. un gece saa 
d 'illetinin Claima hih iik Ilaı:ıhu~mmız- • k • d b d 
d~ll •ltlt~ı ilham ,.e diRktlflerle ,,ır 1 1 e a Ş. a 1 
.t_ ''e \ılusu her •Hnden ,.e her bakım· 
~ 11 Yiikseltmf'k refah ,.e saarletc ka· 
~lutırıak u~nıncla sarf ettiği geceli 
li dUııu me ainin YerimH "e f eYiz
~~l'tirelerh·le aziz Türk yıırdu ha~lan 
\çıı' hezt-nmiştir. Şimdi şu tlakikacfo 
ııa, ttıa töreni ~·a;ulmakta ol:ın koınhi· 
'•~ k ltıeeut hn•arılnr silsilesine taç o-
11\\lı· ~eii1 e lıile ek olahil<'cek 'P 
r,,l' ıt tniz~ ref;ı lı w· c;pndeı getirecek 
b hir sanat abidesidir. 

ltı~ l:l İtibarla bize h<iy]e k~ymctli bir 
~Seee armağan etmek lütfUnde bu· 

İzmir, 9 (husuıi) - Mavi kuvvet
lerin Kuşadası sahiline ve Harbine is- j 
kelesine vaki mcfr~z il:ra~ ~arekctleri 
muvaffakiyctle netıcelenmıştır. 

İki piyade fırkasiyle bir istihkam 
taburu ve bir motörlü livadan mürek 
kep olan bu ı:navi kuvıetler Samsun da 
ğı kenarından Sökeye doğru ilerlemi
ye başlamışlardır. 

Asıl harekat bu gc.:e yarısından son 
ra saat ikide baıtıyacaktır. Mavi tara
fın tank, zı.rhtı otomobil ve bindirilmit 

alayı şafakla beraber lzmiri işgal i~in 
Sökeye doğru sarkacak. denize müva
zi olarak kurulan kırmızı kuvvetler cep 
hesinin sol c~nahım kuşatmağa çalı

şacaktır .. 
Yann mavi kuvv~tlcrin karıısına 

kırnuzı kuvvetlerin iki alaylı bir dağ 
livası ile bir süvari alayı çıkanlacak
tır. 

Riyaseticumhur muhafız alayı ile 
iki piyade rmı:ası ve bir süvarı alayı ma 

'(Sonu: Sa. 4 Sü. '4). 

Ruzvelt kanaatini söylerken 
bizim düşüncemizi bildirmişt:r 

Yakında Uzak Şark meselesini müzakere için 
Dok::zlar konferansı toplanat·ah 

Scabor01ıglı, 8 (Hususi) - Bugün 
İngiliz mulıafazakar parti$İ k ongre· 
ı::inin ~on kapanma içtimaında Başye
kil i\'f•\' İlle Chaınhcrlnin lıir nutuk 
siiylcıniş ve lııgiltercnin dahili, harici 
siyaseti hakkında izahat ,·ermi~tir. 

E\'vel emirde hariciye nazırı Ede
nin bugiinkü beynelmilel i~lerin arz· 
ettiği nazik vaziyet isindeki mesai i· 
ni takdir ile zikretmiştir. 

D .. et~nl..U miilıirrr İliinyg met1eleleri· 
ne temas ettikten so:ıra harp ilan eclil 
meksizin iki biiyük harp cereyan et· 
mekte olduğunu söylemi~tir: İspanya· 
da \'e Çinde ... 

Bu iki lrnrhin en karakteristik ,.n-
f ı homhardunan tayyar~leri kullanıla
rak muharip olınıyan sfril ahalinin 
öldiiriilmekte bulunma~mlır. Bu nok
tayı Miylece tehıırfü: ettiren İngiliz 
Il~ş'·.ckili ŞU suretle sfüüne clevam et-ı 
IDl§lır: 

- Ben ilave edeyim ki insanlığnı 
vicclanını i yana sevkeden bu tiirlü 

lngiliz lJa§t'c:>lcili Clıambcrl.aln 

hadiseler Jıarp zamanında ictiııap olu· 

(Sonu: Sa. 7 Sii . .'>) 

italya hükfimeti 
Alnıanyanın çağırılnıı
vacağı bir konferansa 
gelmiyeceğini bildirdi 

'(Yazısı '4 üncii sayı fada), 

Tiyatro mektebine ahnacak 
gençlerin dün imtihanı yaplldı 

Tiyatro mektebine almacah 

:Ankaradaki tiyatro mektebine 
alınacak talebelerin seçme imti
hanları dün öğleden aonra Fransız 
tiyatrosunda yapılmııtır. 

imtihan heyeti yüksek tedrisat 
müdürü Bay Cevat, tiyatro müte
haaaısı Bay Kari Ebert, Maarif 
Vekaleti umumi müf ettitlerinden 
Bay Re,at Nuri, Şehir tiyatrosun
dan Bay 1. Balip Arcan, Konser-

talebeleri imtihan etlen heyet 

vatuvar §an muallimi Bay Nurul
lah Şevketten mürekkepti. 

Mektebin opera kısmına gire
ceklerin sesleri prova edilmiı, 
dram kısmına talip olanlara da 
klasik piyeslerden bazı kısımlar o· 
kutulmuttur. 

imtihana gıren gençlerden })e .. 
§i kızdır. 
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Siyasi hafta 

Sulhu tehdit eden 
iki mesele 

ing!liz-Fransız notası -Almanya 
münasebatı-Uzak şarktaki 

hadiseJer 
Sulhu tehdil eden 
tkl 'mesele: 

Dünya sulbünü tehdit eden bey
nelmilel iki mesele bütün harareti 
ile dünya efkarı umumiyesini ve 
hükumetleri meşgul ediyor: İs
panya meselesi, Çin, Japon mese
lesi. 
Eğer İspanyollar kendi halleri

ne bırakılmı§ olsaydı bir seneden 
fazla bir zamandanberi devam e
dip giden bu dahili harp çoktan 
sona ermiş bulunuy"ordu. Fakat 
Avrupa devletlerinden bir kısmı 
kendi menfaatlerini Valansiya hü
kfunetinin galebesinde görüyor ve 
gizli veya açık surette bu tarafa 
yardım ediyor. Diğer bir kısmı ise 
asi vaziyetinde bulunan General 
Franko kuvvetlerinin ls.panya mu• 
kadderatı üzerine hakim olmasını 
istiyor, bunun için de mümkün o
lan uıtalarla o tarafın imdadına 
koşuyor. Bir halde ki ispanya top· 
raklan üzerinde harp eden kuvvet 
ler bugün artık İspanyollar değil, 
onlann yerine beynelmilel gönül. 
lü kuvvetler bir Avrupa harbi ida
re etmektedir. 

Bu mücadele böylece Clevam e
derken bir takım korsan denizaltı 
gemilerin Akdeniz aularında faa
liyete baılamaar, hatta Bozcaada 
civanna kadar gelerek burada ti. 
caret gemilerini batırmuı devlet
ler arasında Nyon anlatmasını do
ğurdu. Fakat bu anlatma konfe
ranaa iıtirak ctmeyc;n ltalaynın 
kontrol mıntakasını Adriyatik ve 
Tirencyn denizleri Jiududu içeri
sinde bıraktı. :Akdeniz açıklarm
da 'kontrol vazifesini İngiliz ve 
Fransız filolan üstlerine aldı. 

Bugün yine 1lu vaziyet fiilen de
vam etmektedir. Yalnız bu vazi
yetin ltalya lehine ıslahı için te
ıebbüsler olnıuıtur. 

İtalya Nyon konferansının neti· 
cesi Akdenizdeki nüfuzunu kırar 
mahiyette telakki edince Fransız 
ve İngiliz filoları ile müsavi sala
hiyet ve mevkide olarak burada 
kontrol hakkının genişletilmesini 
istedi. Fransa ile İngiltere bunu 
'f eranstüüü A vnıpatz c m föy PP P 
reddetmedi. Pariste bir üçlet kon· 
'feransı toplanması teklif edildi. 
1talyarun iştiraki ile Pariste topla
nan i:~ler konferansı kararını haf
ta içinde vermiştir. İtalyanın 
~kdenizdeki kontrol mıntakası 
geni§letilmiştir. Ancak bu üçler 
konferansının kararı tatbik mev· 
ki ine girmek için Nyon konf eran
sma iştirak etmi~ olan bütün dev· 
]etlerin tasdikinden geçmesi lazım 
gelmektedir ki heüz bu muamele 
tekamül etmemi,tir. 
lnglllz - Fransız notası: 

Pari::e üçler konferanıı ltı.lya
nın Akdenizdeki kontrol mınta· 
ikaıını genitletmek yollarım arat· 
tırırken Fransa ile lngiltere Roma 
hükUınetine mü§terek bir nota ver 
diler. Bu notada İtalyayı İıpanya· 
da General F ranko orduları ara· 
aındaki ltalyan gönüllülerinin ge· 
ri çekilmesini istediler. Bu nota: 
ya. İngiliz • Fransız hükumetlerı 
ayrıca brj tehdit le ili.ve ediyor· 
lardı ki bu da İtalyanın İspanya· 
da gönüllüleri geri almayacağı 
tahakkuk ettiği takdirde Fransa· 
nın şimc·:ye kadar lspanynd Va· 
lansiya hükumetine gönüllü ve 
yardım gitmesine mani olmak için 
kapalı tuttuğu Pirene yolunun a· 
çılmaıı idi. 

Bu nc.:,ta.dan Fransız • f- ..... m? 
notası dikkate de' ..... l.: .. - - -

gösteriyordu. Acaba lta~ya h11 no
faya nasıl bir c~vap verecekti? Ef • 

karı um:.ımiye tab:: ola ... :: bunı 
merak ile bekliyordu. 

l?~iliz . - Fransız notaJı İtalyan 
ha~ıc.ıy .:an~ veri!:f P.i :o:.· ı:ı
sohnı Almanya seyahatinden dön. 
müş ve yorgunft::::··::ıu gidermek i
çin birk2'.ç gün sayfiyedne çekil
M~sc;>li.ni'nin reyini aldıkta sonra 
rnış ıdı. Onun için Kont Ciyano 
cevap ver .. bileceğini bildirdi. Bu
n1!nla ~ eraber beklenen cevap tah 
mın edilen müddet zarfında alına~ 
madı. Fransız • lngiliz sivasi' ma
hafilinde bu ıebepten hir sinir 
buhranı hissedildi ve Roma hüku
metine ikinci bir nota verildi. O 
vakit İtalyan hariciye nezaretinin 
cevabı geciktirmiş olm.:sı Alman. 
yanın fikir ve mütaleasmı alınak 
ihtiyacından ileri geldiği anlaşıl
dı. 

Son haberlere göre İtalyan ce
vabı verilmiştir: Bu cevap talimin 
edildiği gibi İtalyanın vakit ka
zanmak siyasetini tebarüz ettiri. 
yor. 
ltalyanın cevabi : 

İngiliz • Fransız teklifine göre 
İspanya meselesi üzerinde anla§· 
mak: için İngiltere, Fransa, İtalya 
devletleri arasında yeni bir üçler 
müzakeresin aç,lacaktr. Bu müza
kerede ltalyanın İspanyadaki gö
nüllülerini geri çekmesi, İngiltere 
ile Fransamn da Habe§İstandaki 
İtalyan fütuhatını tanıması mev
zuu bahsolacaktı. 

ltalyanlar Fransız - İngiliz no· 
tası ile İtalyan 2önülliilet-i-lin ':P· 

kilmeıi talebinin ileri sürü]meıini 
ispanya mesele J:nde General 
F ranko kuvvetlerinin aziy~te ha
kim olmak neticesine yaklaatığr, 
hundan dolayı Fransızla" ile lngi
lizlerin sabırsızlığa düştükleri ma· 
nasına almıılardır. Notaya red ce· 
vahı vermemekle beraber Fran· 
sız • İngiliz teklifini de kabul el· 
memişlerdir. 

ispanyadan gönü11üleri r~',.mek 
meselesinin müzakereaini üçler 
konferansın da değil, Londra ade
mi müdahale komitesinde konu· 
şulmasını ileri sürmüşlerdir. İtal
yanların meıeleyi Londra komite· 
sine ıevketmek istemelerinin se
bebi bu komitede Almanyanın da 
delege:i bulum:: ... ndır. ltnlyan· 
ledegesi bulunmamaııdır. İtalyan
lar yalnız başına olarak lnl?İliz v; 
Fransızlar ile konuşmak istemı
yorlar; anlaşma müzakerelerine 
Almanyanın da İştirak ettirilme
sinde israr ediyorlar. 

ltalya - Almanya: 
Musolini - Hitler mülakatları 

esnasında İtalya ile Almanya ara· 
larında bir ittifak aktettiler mi? 

Bu mesele bir türlü anla,ılamı· 
yan e'rarlı bir nokte:dır. B~ nokta 
etrafın . -. konuşulur ıken hır Fran· 
·- dinlomatı töyle rle·: · :r: 

_ Musolini ile Hitler tabialçe 
biribirlerine kar•ı ıempati teeHÜ· 
süne mani olacak derece ~c z1d ka· 
r:.ktJrdc iki şııhıiyeui~; bu::::nl~ 
beraber bu iki ıahsiyetin emellerı 
ve ihtirasları aras:· :a blyük bir 

müıahabet vardır ve bu müıaha· 
bet~ aralarında bir yaklaıma kuv
veti tetkil edebi:ir. Bunun için 1-
taly~n • Alman anh:::I:-11 diolo
matik bir izdivaca benzetilebilir: 
Aralarında resmi bir muMaka 
var, fakat yatak oda' - ·· ~,rndır t 
Uzak Şark mese:esi : 

Japonlar Şimali Çinde yeni bir 
Mancukuo devleti kuracak şekil
de h~rp hareektleTİne gİT;.-.•~la..-. 
dir. Bu hareektler neticesinde Cin 
deki büyük menfaatlerinin tehli
keye dü~eceğini hisseden devlet-

Raradeniz melıluJIUfri: 22 · · 
...--- -- ~--' ...... - . -.. 

1 
• 

Lazlık yok, Türklük ·var • 

Geçen yıl üı;ilncil umumi müf et _ 
tİ§ Tahsin Uzer Ankarada bulunduğu 
srrada müfctti~lik mıtalCasına clah · ı 
vilayetler mebusları ile bir ak~a~ 
sofrası Nraf mda güzel bir lıasbihalde 
bulunmuştu. O vakit Karadeniz Jıa1· 
kı arasında (Laz) adı verilecek h" 
vatandaş kitlesi bulunmadığın ç 

1

~ 
kun·etli ke1imeler ile ifade etrn

1
· t~· 

guli) dir. Bunun da 
dan geldiği' açıktır. 

vAzAN = AsıM u~ 
(burgulmak) ( na <ıa.tt JiallC arasmC!a mahalli riJt 

ler de vardır. 

h 1 k 
ış ı. 

atırım< a aldığına g<>re: 
''- Karadenizcleki hir kısım vatan 

daş1ara Laz demek bence hamiyetsiz· 
liktir." 

Demi~ti. 

Tahsin Uzer'in hu sözünti J>uracla 
hen de tekrar ediyorum. Hakikaten 
vaktiyle (Lasistan) diye tanınmış o· 
lan mmtaka (Pazar) ile (Hopa) ka· 
?alarmdan ibarettir. Bu kazaların nü· 
fusn da yüz hini geçmez. 

Hopalılar ve Pazarlılar (yumruk) a, 
( çıln) derler. Bu da (çıkı) kelimesi 
niu ıııulıarrefidir. 

Yine bura lıalkıntn dilinde 
sabah yıldızma ( Tanurı ) der 
ler ki "Tan yeriı'iJ~ doğan yıldız 
(Tan nuru) demek olduğu meydan· 
dadr~ · 

Hulasa birçok kelimelerin şekilleri 
eskidcn1 laz denilen bugünkii yurtta~ 
lamı ,·aktife Tilrk muhacirlerinden 
Kafkas havali~inde kalmış fıakiyeler 
olduğunu gösteriyor. Esasen Jizların 
cedleri Efganistanc1an gelmi~ olduğu 

llir kere yer yüziinde yüz hin ki· 
şilik nüfuslu bir millet ta~av·vuru inr 
kansız. bir şeydir. Bu Jı likiim l'iayet 
aı;ık hır mantık neticesidir .. Öteden· Bir zafer lb]desl 
beri (Laz) kelimesi ile tanıtılmak ir 
tenilen hütiin hu vatandaşların hissi· 
yatları da halis Türktür. Yakin ve u· 
zak mazide memleketin en sııchli un~ 
suru oJduklarmt her vakit fiilen is 
hat etmi,Ierdir. 

Fakat bu pek açık bir liakikat ol· 
duğn ]1alde nasıl oluyor da Türk di • 
linde böyle hir '(T.az) li.elimeııi ortaya 
çıkmıştır?. Sayılan ancalC yüz bini 
bulan bir vatanda§1ar kitlesine (Laz) 
iemi niçin verilmiştir?. 

Bunun eehebini Hopa ve Pazar h·aı 
1'mm dillerindeki lehce lıususiyetin· 
de aramak Jaznndır. Zira hunların 
dilleri Selçuk Türklerine yakın de • 
ğildir. Bunlar l!ayur dokunı, yüzü ır;e
~en Katka&lı Türk lcabilelerinden hi· 
ri olarak hususi bir Jehce ile konuş .. 
tukları için keı;ıdilerine (Laz) denil
mi~tir. 

Diğer tva!tan Hopa ile f.şzar alialiei 
nin hepsine birden lL11:) deniJ<IJii 
ı1aıc1e yıne btwı .... ~ .. ~•1arwa.1 » .. ,-ıu.: 
bir lelıce farkı vardır. O kadar ki bir 
Hopalı ile bir Pazarlı hazan hiribir 
leriyle zor anlqırlar. Bununla bera· 
her gerek Hopada, gerek Pazarda laz 
ca adı altında Konuşulan dillerin esa· 
sr tetkik edilecek olursa, hepsinin de 
n:lı yine Türkçe kökünden geldiği 
derhal meydana çıkar. 

Burhan Cahid Son Po.tada yazıyor: 
Öteôenberi ıu fikirdeyim: MilU gUnleri 
miz, milli bayramlarımız · oluyor. Bu 
günlerimizde göğıUmUıU iftiharla ka 
bartan teıefli ordumuzun geçid reeim· 
lerini ıeyrcdiyoruz. Bunun için ıık ıık 
Takıim \re:yahut Beyazıd meyd.adlıtın· 
da tahta parçalannda.."1 barakalar, ıun
durrnalar yapılıyor. Üzerine bili eıki 
çadır devrini hatırlata:-ı halılar aeriliyor 
ve bu iğreti kerevetler üzerine ıilindlr 
ıapkah, resmi kıyafetli erkan durup rea 
mi geçidi seyrediyorlar-. Bu iğreti lrer.e· 
vetler erteıi g-;in ıökWüyor, bozulan aı 
falt yollar tamir ediliyor ve bu her mev
ıim bir kaç kere devam ediyor. 

Ben diyorum ki, büyük tehirlerde 
milli bayramların geçid resimlerini sey 
retmek,milli toplantılar'? yapmak için 
büyük zafer takları kurulmu,tur. Bük
reşten Peşteden tutunuz da Parisin 
Jl}e~yı; %tt(c~Uluna(ikada:r ı:hu büyUk 
,sehf'i" o.1h.tıA•- -.11 ... t.,. • ..& ........ -... -·-

_ibidHl vardır. Biz .de 1cnrin büyük bir 
meydanın.da TUrk mimanmn çizgiıiyte 
ve Tıürk itçiııinin emeğiyle TUrk gra
nitinden itlenmit bir zafer lbideıi ku· 
rahm ve milli bayram.lanmızı bu milli 
mihrabın altında ve etrafında yapalım 

. ve emin olalım ki böyle bir zafer takı 
:l'akıim meydanında bir çadır gibi gö
rünene Kripel abidesinden çok ucuza 
mal olur ve hiç tilphe > ok daha muaı· 
zam bir miltt eıer olur. 

Tahtacılık ve çadırcılıktan kurtul· 
ma zamanı gelmedi mi acaba 1 

Meseli Pazardan yirmi dört eaat 
mesafede 3500 metre yül[sekliğinde 
bir dağ vardır. Yerliler hu dağın adr 
na V crıcmbe1' derler; J\lman.lann d~ 
Verçemherg admr. verdiklerı bu dag 
Türk!;e '(var-çık-hak) sözüne '?e Muharrir lerl tanımak 1 
kadar b'enziyor? Yine Hopa ile Erha· 
ve arasında fozca '(Çına)' isminde bir 
ela;; varclır · bu kelimenin aslına da 

"" ' . • ? 
Çıha=Çıka=Çıkıntt denile_ın~z ~ · 

Asıl Türk~edc (burun) kelırnesı -
nin ifade ·ettiği mefhuma Hopalılar 
ve Pazarlılar ( çıhındı) derler ki ~~ 
da (çıkıntı) dan başka bir şey degıl 
dir. . ) 

(Çene)" lCelimeı:;i burada '(Çıko 
dır; (diz) kelimesi yine burada (bur 

N urulla.'ı Ataç Ak!aında yazıyor: 
Okuduğumuz kitapların muharrirlerini 
tanımak pek iyi delildir. Eserlerinin 
bırakacağı intibada şahıslanrun da te
siri olmaması hemen hemen imkansız
dır. Bunun içindir ki etrafımızda yaşı· 
yan adamların yazılarından ziyade öl
müşlerin bıraktıklarını, ·yabancı mem
lel:etler muharrirlerinin eserlerini oku
tnlk bizde zevki, gUzeli çirkinden ayırd 
etmek kabiliyetini inkişaf ettirir. · 

ler son zamanlarda. protestolarda Fakat dünyanın her tarafufda karl-
bulundular. Fakat Japonya bu Icrin çoğu, okudukları eserlerin sahih- · 
türlü te~ebbüslerin hepsine kulak leri hakkında maliimat edinmeği sevi
kaapmıŞ bir vaziyet almaktadır. yor. Onların ncı:sıl yaşa.<lığmr, nasd gi
Milletler Cemiyetinde Japon h~· yind.iğini, hatta husuıi hayatını bilmek 
reketlerinin dokuzlar muabedeJll· istiyor. Geçmiş asırlar muharrirleri
ne muhalif olduğu şeklindeki ka- nin de hayatlarını okuyor. Bu ~uretle, 
rara da asla ehemmiyet vermiyor. onları kendilerine yaklaştı.rmış. ~deta 

Hopa ve Pazar alialisi.niıı 'f! 
men Jıalia türk olduklanna j~ 
sela burada aslında bir Türk of; 
olan {Esiralmaca) oynanır. 
Türklerin ayakkabılarnım uçla~ 8.u 
karıya doğru kalkık oMuğu gib•.1rır 
ların giydikleri ve çapula deıl~l 
ayakkahmm şekli de böyle değil fnç 
dir? . Sü 

Hulasa herhangi noktadan ba~~r 
"a bakılsnt ~imdiye kadar (Laz)~ 
altında tanınmış olan yurddaşlıır V 
kikatte Türk olan bir kahile .ıne.!ll'a 
]arından başka hir şey değil~\ın 

\l 

hayatı, -zamanr hakkında malumat 
mek: iıtiyenler, edebiyatı cerçek_ 1_ }\ 
miyan, hf.uedemiyen r<>rmiyen ad'ıı:e 
dır. İltedikleri, ellerinddd ldtapU "~b · 
Orada bulamiyorl.ar da muhıkk~ \~ 
bafkaımın göıtermesi.ıl bekliyenle ~ 

Asfalt rUyası l\ 
Peyamt Sefa Cumhuriyette yu/. .. 

Otobillle Yenicaminfn C5nUne celin'' 
· falta girlyonunuz. Fırtını dinnıltt 
Sarııntr yo1c. Tekerlekler, durıuıı . 1 

cölUn ıulannr yaran maun bir sand•ll\i~tl 
fifliğiyle asfaltın ıliıtUnde jibüyot!'l 
Gözlerinlzl kıpıyoraunu:r:: Bir ın ıfrıt 
»erllnin veya Pariain bilyUk cadd~ 
tinden biriıİn.deıiniz. Sağınızda r1k 
Beyoğlu caddesini içine alacak kad•'~~ç 
. u ~-01.§ bir yaya kaldmrnr. ıtilnde b• 1 

ğr yer de eli ve yüzil kadar temiz ~ 
halk. Yükıek ve geniı vitrinli, cazib ~ 

zarif eşya ile dolu, cebiniz.deki biitt"Jot 
servete kur yapan mağazalar. öniill •I 
de heykeller, abideler. ha_yı.µtaı. fi~~i·}i 

. ter, ı~n~e .bir meydan, ~uc agaçJRJ rlcı 
raıunda hiç sarsılmadan gidiyorsurıU 
Oh! .• &ükUr Allaha ... Nihayet şu bel 

diye bizi utaooırdı ve btanbul solcP / 
lannrn sinekkaydı tiraı olmu1 bir Y' 
nak gibi temizledi, cilaladı, perdalı~ 
dt. 

Bu m~deniyet rüyası iki~a ~ y 
sürüyor, ya sürmüyor: İçinde bulııJd ti 
ğunuz otobüs bir kale duvanna ça.rP trn 
tıktan sonra hendekten yuvarlanıY~~ 
muş gibibir sarsıntı, bir zangxrtı !. I{• t 

nrn yanıbaşınrzdaki pirinç direğe çl ~ 
parak uyanıyorsunuz ve felaketi afl~i1ı, 

· mü için pencereden ağnkh baıtı' it 

uzatıyorsunuz. \ 

Felaket fU: Eski İstanbul kaldı~ 1 
ları üstündesiniz. Sağ tarafınızda., '1İ~l 
ran medrese ve han pencerelerinin '.~ı 
tına sığınmış, karanlık ve dasdarıô r. 
dUkkanlar. Uatünden yan yana ilç Jcİ S 
nin· geçmesine imk!n olmiyan dar, (it)~ 
si berisi çatlayıp patlamıı pis bir f~1d 

ya kaldırımı. Bu da:Iık yetişmiY'°r;lt 
muş gibi üstünde rirkete, sabun tıt1~'tf 

bıçağc satan bir sürü ayak satıcılJ ~ 
Sol tarafınızda yükselen koskoca V~ ~ 
haniyle bu kaldırım araaındaki erı~~~ 
caddeden sizin otobüsle beraber örıoJ1~' 
nüzde yı:irüyen ve arkanızdan gel~~~ e 
iki tramvay geçecek; hususi otomobil' 

·~ı ler 'Ve taksiler gerecek; bir küf eye J '() 

srnk _geçirmiş ba~a~. ~ahud bir ~~\l 
cuk arabası içinde kabale ve patlıcan tı l·· 
§lyan satıcılar geçecek. OtobilsünUZ bD •! 
zuk kaldırımlar üıttlooe çalkalanıyor· 

1 }." 
Asfalt rüyası bitmiştir. Bunu nil

51 ~ 
tabir edersiniz? ~~ 

Ha_}'.'lrdır in§allah. 

yalnız bu arada dikkate değe~ bir bildik, bir ahbab etmiş oluyor ve ki 
yeni bir amil meydana çıkıyor kı tablan okurken, hislerine kapılmadan 

0 
da Aıner:ka Cumhurreisi R~:ı- 1lük~m vermek fırsatını: kaybediyorlar. 

veltin bir nutuk ile beynelmılel Bu ihtiyacr· anlamiyor değilim: be 
sulh ve harp meselelerine karşı ar· yaz fuerine dizilmiş kara çizgilcrlde bir 
tık Ar.:ıerikanm b~taraf kalaınıya- inıan bulamıyorlar ve kendileriyle konu 
cağını ilan etmiş olma~ıdır .... ,., şa~r duyabilmek için hiç - olmazsa· bir(-------------

Anlaşılıyor ki Amc ıka Bır~e, .• : gölge halinse onun ,çehresini görmek· Geçmiş Kur.un/al: 
Cumh··::iyetleri Milletler Cemı!'etı . arz~sunu duyuyorlar. Okuduklan . ese- Harbiye mektebi 
tarafından Cinin mülki ~~marr ··~- re ancak ~u suretle alaka göstemeleri a~~ 

10. T. Evvel J9Jtıı~ • "mza k b'I · ti 1:-:.kkındaki mutt.he~ ~~ ~ 
1

_ 1 _, A. a 1 
• 

ko··-· • olan deYletlerı - : •• • ·-· ': Fakat bu, hayatlerinin kıtlığından 
rans r:.:ası etrafır ~a topla~~~ l· geliyor: eserin ' irp ettiği ve zamanla 
c::ı yapılaca}: teşeb~üse IL'l-~~cıt deği9miyecek hakiki ifadesini bulmuı 
~ure~~ .:~vap vereecktir ve kc .,, .:· çehreyi (Tel qu'un lui • metne cnfin 
ransın müzakerelerine deleS?e " t l'eternite le change) göremiyorlar. Mon 
derecektir. Bu iti'barla Uzak Şark taigne hakkın.da, Shaker:;peare hakkrnda 
meselesi hararetli bir şekil almak bize Montaigne'in, .Shakespeare'in ese 
üzeredir. ASIP-' US rinden fazla bir şey öğretemez. Bir ıa-

iri, bir muharriri takip etmek için onun 

On senedenberi muhtelif müel!st·~~ 
lerc karargah olduktan sonra, nil111ıı ~ ~.' 
vazifei asliyeııine dönecek olan Bat;.,~ •. 
ye mektebi ayın on beşinde yapılıı~lı~ı 
kü§ad resminden sonra tedrisatın• ~>. 
layacaktır. _ ~ -t • 

. llarbiye mektebi talebeleri e"'.:fdı' \ 
aktam Çengelköy: mektebi bin~ 
nakledilmiılerdira • 
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aliçteki sandal kaza--1 

ının muhakemesine EHiR HABERLERi 
ligetsiz ~~!!~~~~lan motör-1 

Bir Rüsumat 
memuru 

ı 1 rabzon limanın-' Ticaret odasın
da geni tesisat daki toplantı 

ii Üzeyir kendisinin kabahatsiz 
olduğunu söyledi 

Ka~ak Balıkları 
mUsadere için kapıyı 

kırmış 

·~~ bir müddet evvel Haliç- tardılar, ama arkadalar1nııız boğul· 
~ _ız kazası olmu~, Uç yahudi du. · .. bir 
bo .. ıle Hüseyin İ•minde bir Hakim burada Saraya ıoyle 

··tl .. iUlarak ölmüıtü. sual eordu: ' ., 
Ucedeki itleri bqma gitmek - Bağırıp çaimnaia· bafladı~-
Balattan sandalcı Halilin ka· nız zaman. acaba heyecanla ayap 

V binen, Eliza, Rebek, Fan· kalktmız mı? 
ilttorya, Sara, Lüıi, madam - Hayır. oturduiumuz yerde 
\'e Hüseyin, yolda Ahmet kap bağırdık ve ellerimizle it-'lretler ya~~ık 

11 l'rlotörünün kayığa çarpması Bundan sonra diğer phitler din-
F. ~nize yuvarlanml§lar, E- lenmiı hepai ~ ~ğı yukan aynı 
.,aııni, Lüsi ismindeki üç kız ıeyleri aöylemıtlerdır. 

· n boiuimut Jiğerleri et- Suçlu makinist Ozeyir de ~-
Yetiten kayıkçıla' tarafından hatin kendi.inde olmadığını eoylı-

tı. , yerek kendini ıöyle müdafaa et-
.Yakanın duruımrusma dün sa- mittir: • 

'iır tezada baılanm1ttır. .._ Motöre 3 mil ıilrat vermıt-
-·""' .... YI Yapan motör makinisti tim. Dojru · iıtikamet takip ederek 

.. lnevkuf olarak getirilmiıti. gidiyordum.' Bi~n sandal ~~e 
kllll..ı.'lll ... _kü celsede kazazede phitler çdıktı . ..ı~e~lddı. keB~dınde dı1lga dayuzı:· 

i. hl' k f k en ~vn ı. ız e yanm n g""'S· llllJ.,...._ .,., e ı vu u raporu o un tik. Kayığa hiçbir zaman çarpma· 
dık. 

Zaten üç mil ıilratle giden bir 
motör bir kayığı çarpma suretile 
parçalayamaz. 

Suçlu vekili de §Öyle demittir: 
··- Motörde bulunan kaptan 

ancak 20 metre ilerieini görebilir. 
Kaza eadece eandalcmm dikkatsiz· 
\iği yüzünden, vuku bulmuıtur. 

Bunun üzerine ehli vulçuftan bir 
zat da ıöyle demiftir: 

Üzeyir ehliyetsiz bir kaptandır. 
Sandalcı da hiçbir kabahat yoktur. 

· Kayık haddi nizami dairesinde se
kiz yolcu ve bir çift kürekle yola 
çıkabilir. 

Motör kaptanı .eand~h görür gör-
.... ---L&. 

Muhakeme diğer ıahillerin celbi 
için baıka bir ~ne bırakılmlfbr. 

Atatürkten istan 
bula iltifat 

latanbulun kurtulutu mün.aaebc
tile Vali ve Belediye reisi Muhid
din Üstündağ tarafından Atatürke, 
lımet lnönüne, Celal Ba)'ara, genel 
Kurmay Bqkanbiına,· Meclis rei
sine telgraflar rekilmiıti. 

Telgraflara dün cevabı gelmi§tir. 
Atatürkün gönderdiği cevap fU· 
dur: 

.. lstanbulun kurtulut bayramı 
münaaebetil~ aaym halkm bana kar 
ıı gösterdiği eamimi hislere tqek
kür ederim ... 

General ismet lnönünün cevabı: 
.. Jıtanbulun kurtuluf gününü 

hararetle tebrik ederim ,, 
Celil Bayarm cevab:: 
.. Aziz lstanbullularm kurtuluı 

bayrammm sevincine bütün heyeca 
nımla iıtirak eder, lıtanbullular için 
e~i 11uıdetler dilerim.,. 

Arjantin mekteb 
sremlsl .ııttl 

Bir haftadanberi miaafit olarak 
~ehrimizde buhınan Arja1nti11 yelken· 
li mekten ~miıi, Presidente Sanni • 
''ento" dün limannnudan aynlarak 
lskenderiveyt ,ı::tmiatir. 

Arjantin ~tmiıi. "rrda11 Cehelütta· 
n~a hareket edtrek Arjantine gide
cektir. 

Ge.fl. ıon ..eyahatini yapmaktadır. 
40 seneyi mütecaviı bir masiıi bulu· 
nan ve Ariantinin old~ kadar dün· 
ya denizdli~ için de tarihi bir krvmet 
ve mansarayı lıaiı olan f 'rt~İdf!ntc 
Sanniyento Arjantine nrdıktan sonra 
Hhih mtlzeve revrilecektir. 
Be•k .·ıdnye yolu ••••ıt 

yepı•acek 
Bebektf'n l"tinyt,·e kadar olan ıahil 

Rüsumat memurlarından lhHn İ!ıı· 
minde birisi Kumkapıda balıkçı Jira· 
yınn evine giderek kapıyı çalmıt: 

- Evde kaçak halık vardır. Onları 
müsadere etmeğe geldim. Kapıyı açın, 
demi§tir. 

Jirayır evde balık olmadığını 8ÖY

lemiı kapıyı a~mamıştır. 
Bunun üzerine İhsan kapıyı zorla 

kırarak i~eriye girmi~, kaçak balıkları 
müsadere etmiştir. . 

Jırayır İhHnın kapıyı zorla kırarak 
evine tecniiz edildiğinden bahisle me
mur aleyhine dava açmıştır. 

Dün a!liye ikinci t"e.zada bu davaya 
de,·am edilmiş. kapmm r;orla kırılıp 
kırılmadığı hakkm<1."! ehli hihrenin 
raporu okunmuştur. Raporda kapının 
zorla lunldığı yazılı idi. Memur lh· 
san bu karara itiraz ederek: 

''- Ehli hihre tayin edilenler ha· 
hkçılardır. Bir heyeti fenniye tarafm· 
dan keşif yapılmasını istiyorum de · 
mi~tir. 

Mahkeme hu iste~i kabul etmiyerek 
gelmh•en ~ahitl<'rİn relhi ic;in başka 
bir güne bırakım tır. 

Ankarada olduiu ıibi lıtanbul 
Belediyesi de çöpçülere asri el a
rabalan dağıtmaya baılamııtır. 
Bunlardan on bet tane yapılmı!, 
kazalara verilmittir. Alıncak net_ı
ceye göre bu el arabaları kısa bır 
zaman zarfında çojalblacaktır. 

Resmimiz dün köprü üzerinde 
lınmııtır. 
ıran hariciye nazırı 

.ı~llyor 
Aym on dokuzunda §elırimize p:ele· 

cek olan İriln hırid~·e nazın B. İna· 
vetullah Samii ıerefine tehrimizdeki 
İran konıolothanHinde bir ziya{et ve· 
rilmeti mutemeldir. 

Buradan Ankaraya gidet"ek ve hü· 
luimet merkezimizi re@men ziyaret e
decf'!k olan R. İnayetullah Samii İstan 
bula ilk defa nlarak ~lmektedir. Ken· 
,Jiıi, J 936 senesinde İrRn Hariciye Ne· 
zaretini işp;a1 etmiştir. Evvelce, Vüze
ra heveti muavin mü~teıan idi.· Son· 
radJn" Berline elri olmuş bililıara İra· 
nın Ba=-dat eldJi;!ine tayin edilmiş n ,., .. " 
iki memleketin mUnaıebatını ilerlct-
mek •e büyük yardnnı olmuştu. 

Do t ve müttefik İranm muhterem 
nazırı. A' rupa İtıtikametinden ıı;ele· 

cektir. Kendiei. Cenenf'de, Milletler 
Cenıİ)·eti Aeamblesi11e İran namma iı· 
tirak f'!tmi~ti. 

yolun asfalt olarak yapılmasına karar ------------
,·erilmiıtir. 

Y alnrz ·belediyenin tahııiııatı kif i 
gelmiy~eğ;nden Nafia Veklletinin 

yardım etmeııi muhtemeldir. Ru yar
dım yapılınca yol üzerinde bazı iı -
timlikler yapılacaktır. 

lstanbul llman mD
dtlrlOğO iki proje 

hazırladı 
lıtanbul Liman Jıletmesine dev

redilmiı olan Trabzon limanında 
~apılacak ıenit tesisat için bir pro 
Je hazırlanmağa bqlanmııtır. 

İstanbul Liman ltletme Direk
törü Raufi Manyu taraf mdan ha
zırlanmakta olan bu proje iki kıs
ma ayrılmıttır. Bunlardan biri 
doğrudan doğruya liman tarafın • 
dan yapılabilmeıi mümkün görü • 
len itler, diğeri de ancak hüku • 
metin yardımına muhtaç olan it • 
)erdir. Birinci kısımda vinçler ve 
deniz nakilyat vuıtaları, ikinci 
k11ımda asri antrepolar, liman ve 
rıhtımların intuı ve tamiri sayıl
maktadır. Liman idaresi vinçlerin 
bir kıamını temin etmiı, buradan 
yapılmakta olan ihracatın kıımen 
olsun daha düzıün bir tekilde ya
pılmasına imkan hazırlamııtır. 
Deniz nakliyat vuıtalan; motör 
ve mavnaların temini için de esas
lı tedbirler almıt bulunmaktadır. 
Bunlar da kısa bir müddet sonra 
temin edilınit bulunacaktır. 

Hüldbnetin yapacaiı itler ise 
büy:ik ma1Pafa ihtiyaç göateren 
mühim itlerdir. Şöyle ki, lran -
Trabzon büyük ıos"'inin yapılma· 
sından sonra Trabzon limam da • 
ha büyük bir ehemmiyet kazan -
m19tır. Esasen birçok vesilelerle 
yazıldığı gibi hayvan ve fındık 
ihracatı bakımından Trabzon .li • 
manı Türkiyenin en iyi bir limanı 
olmağa namzet bulunmaktadır. 
Bu itibarla bu iki maddemizin da
ha müsait bir teki\de ve .eskisi• 
den fazla olarak itiraç edilmesi i • 
çin genit tesisatı icap ettirmekte • 
tir. Bu hususta hazırlanmakta o· 
lan proje pek yakında ikmal edi • 
lerek lktıaat Vekaletine erzedile • 
cektir. 

lkbaat Vekaleti bu projeyi iyi -
ce tetkik ettikten sonra iıin ehem
miyetine binaen derhal ite baılan
maaı için tedbir alacaktır. 

Şirketi · Hayrlyenln 
talebe mOşterlsl 

nekadar? 
Şirketi Hayriye her yıl olduiu 

ıibi bu yıl da mektep talebelerine 
tenzilith pasolar vermeie batla
mıttır. 

Yapılmıt olan hir iatamtiie ıö
re: Şirket 935 senesinden bugüne 
kadar köprüden Betiktata 155, 
Ortaköye 961, Arnavutköyüne 
197, Bebeie 97, Rumelihisanna 
145, Emirıina 343, Kandilliye 67 
Osküdara 52, köprüye de muhtelif 
iıkelelerden 3022 yüzde elli ten
zilatla olmak üzere talebe puosu 
vermİftİr. Bu pasolar daha ziyade 
mektep bulunan iskelelere verilen 
lerdir. 

Aynca, mektebi· ve iskelesi ay
ni yerde bulunan talebelere ve bü
tün sene zarfında istifade edebil- · 
meleri için 1271 kitiye talebe pa
sosu verilmittir. Bu suretle daimi · 
olarak ıirketin 7390 talebe mütte-

Esnafa ait mühim 
meseleler elıa/ında 

görüşüldü 
Dün sabah saat 1 O da Ticaret 

Oduı eınaf ıubesi direktörlüğün
de bütün eınaf cemiyetlerini me
sul muhasiplerinin iıtirakiyle mü
? im"bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda esnaf ıubesi di
rektörü Kazım Yorulmaz ve esnaf 
mürakıplarmdan Nihat ve Ferit te 
hazır bulunmutlardır. 

Jki saat kadar devam eden bu 
toplantıda 937 heıap yılı bitmek 
üzere olduğundan muhc. ':!::e vazi
yetlerinin bütçelerle mutabakat 
derecesi ve ihzari '-~rafında görü
şülmüıtür. Bu cümleden olarak 
bütçelerin en geç T eırinisaninin 
15 ine kadar hazırlanması takar
rür etmiıtir. 

Öğrendiğimize göre; esna~ ~ -
:.::lİyetleri bütçeleri hazırlar.ırlien 
J;u yıl eınaf a gen it mikyasta yar
dım temin etmek için icap eden 
bütün tedbirlere teveelül edilecek
tir. 

Bundan J;qk'a küçük sanatkar 
zümrelerini ihtiva eden cemiyet • 
]er her yıl bir sergi vücuda getir • 
mek için bütçelerinden tahsisat a
yıracaklardır. 

Aynca, muhtelif sanat zümrele
rine mensu-p esnnfın memleket da
hilinde ve bar= · • "? kendilerini a
lakadar eden t iklerde bulun
malarını temin için tahsisat ayrıl
ması düıünülecektir. 

::-=:==:=z=: -

letanbul Boreasında · 
dUnkU muameleler 
İstanbul borsasında dün birinci 

tertip Türk borcu tahvilleri 13.16 
dan muamele görmüf, ikinci ve 
üçüncü tertip Türk borcu tahville
ri üzerine hiç bir muamele olma
mııtır. Bundan batka Ergani tah
villeri 97.50 den, Anadolu demir
yolu tahvilleri 40. 70 den, Aslan ~i
mento tahvilleri 11.35 den muame 
le ıörmüt, bir lngiliz lirasına Mer 
kez Bankası tarafından 627 kurut 
teabit edilmiıtir. Evvelki gün Lon
dra borsasında 150.21 frankla ka
panan Jngiliz liruı dün de ayni 
fiyatı muhafaza etmiıtir. Altın fi
yatı da dün deiitJDemiıtir. 

Şehrimizin mesaha i 
sathigesi nekadar ! 

Son yapılan haritaya göre tehir 
hududunun 266,83 kilometre mu• 
rabbaı olduğu teıbit edilmiıtir. 
Buna nazaran her kaza ve beledi
ye ıubesinin meaahai ıatbiyeelri 
,;.;.Jedir: 

Kazalar 
Adalar 
Bakırköy 

Betiktat 
Beyoğlu 
Beykoz 

Eminönü 
Fatih 
Kadıköy 
Sarıyer 
Üsküdar 
---z 
YekUn 

Km2. 
10,79 
3192 
12,61 
21,39 
37,95 
4,64 

29,19 
29,50 
52,62 
36,22 

266,83 

riai bulunmaktadır. Bu yıl katıl- Avukat sOsO veren 
maia baflayacaklar bu rakamdan 
hariç!ir. 1 llh b Ya hudl hapse mah• 

Eenllflerın n • ı 
Esnaf cemiyetleri idare heyeti kt\m oldu 

intihaplanna yakında batlanacak- Muiz isminde bir Yahudi, ken-
tır. disine avukat süsü vererek, Aron 

ilk olarak bu ayın 14 ünden iti- admda diler bir Musevinin itleri· 
haren üç aün devam etmek üzere ni takip etmek bahanesiyle 30 li
arabacılar cemiyeti intihabı yapı- r~ını dolandırmıf, Muiz yakala
lacaktır. Bundan sonra 25 inde narak ikinci cezada yapılan du· 
yorıancılar, daha sonra da döte- ruımuı sonunda 3 ay hapıe 50 li
meciler, mobilyacılar, hallaçlar in ra da para cezuına mahkum edil-
tihabı yapılacaktır. mittir. 
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italya hükômeti italya 
Japonyaoın Çindekl 
harekatına müzahe-
ret ettiğini btldirdt 

Tokyo, 9 (A. A.) - Reuter Ajansı 
nm muhabiri bildiriyor; 

Alrnanyanın çağırılrnı
yacağı bir konferansa 
gelrniyeceğini bildirdi İtalya sefiri hariciye müstcsarmı 

ziyaret ederek İtalyan milletinin J a· 
fikirleri muhafaza eylemekte olduğu- ponyanın Çindeki hareketine tama· Roma, 9 (A. A.) - 2 Te~rinien·el 

1937 tarihli FranM2! - İngiliz nota· 
ema İtalya hükumetinin cevahı aşağı
dadrr: 

1 - Krallık harici ·e nazın. Fran· 
u hUyillc eJ~füğinin hu ay tarilı1i ve 
29.5 numaralr ~if alıi notaııma atfen a
~agıdaki hususatı atzelmekte kesbişe
ref eyler: 

2 - Faıı.İ;.t hiikiırnt-ti. İspanva siya· 
A~ istiklali lrnkkmda Fran«a hÜkıime
tınin "erdiği tcmin:ıtr mPmnunivetJ .. 
senet ittihaz edPr. Kendisine ~elince. 
Fa§f t lıükumeti, anavatam. arlaları "*" 
ttıUstemlekeleri ile İspanvanm sivasi 
i~tiklali ve hinnetirr, miilki tam~ni
yeti hakkmcl:ı hirc,;ok defa ve re .. mi 
&ur~u: verdigi t<ıminatları hatırlat • 
maya bile lüzum ~örmemektcclir. 

3 - Fn§İst lıiiktımeti. İspanvadaki 
dahiH mltcadelelerin cliger millt>tler 
arasında şüplıe ve itimatınzhk ı;ebebi 
teıkil cUnesine hir n ilı:n·ct wrilmesi 
ve umumi gcrtzinJ;~in zail olmasm1 

!!1-ümkiin kılmak ii~ere. vazivetin. di
g~r sahalarda rla terakklJer kavdı n
retiyle inki~af eyleme!Iİ Iım;~mnda 
Franuz Iıiikı1metinin noktai nazarına 
t~~ ,..8ure~te i tirak etmPktedir. Faşist 
lıukumelı, ademi müdallale eiyaı:elini 
müeıısir hir hale kovahilPceli n;ahint· 
t~ telakki edilec<·k hiltiin va!!rtalım: ma 
zıde de rl:ıima yaph~ı gibi, en iyi ni· 
yetle tetkika hazrrdrr. 

4 -Fransız lıUklımcti, ademi nıil
d~h~ iP eiyasf>tinin unııur1arı arasında. 
go~üller füe;;P.]eııi ife hun larm geri 
r;agrılz:ıasr kevfivetine Jmsusi bir e· 
Jıem!11ıyet atfetmektedir. nu lıususta 
yer~ız münakaşa için de~i1 fakat he; 
kesın dya!Iİ V'azi etini ve liunclan çr 
~~cak mesulhret1erini tasrih etmek 
ı~ın şura"-mr lıatırlamak' yerinde olur 
kı •. gönülHiler ~{;nderihneııinin yas~ 
ed[lmesini ve hiliihara hnnlann geri 
~agrılmasrm ilk defa ol1trnlc ve hırarla 
'~1 ven. Almanv!l ile. hirHkte. bizzat 
İtalya olmu~lnr. ftalyıın hükfımeti. hu 
rnete1evi. I1et tilrlii ademi ıniidahale 
ısiyasetinin elzem umurbrmdan hirİ!!İ 
olarak telakki etmek husuııunda~i ilk 
teşebllüsiin kcncliı:ıine ve Alman lıiiki'r 
~et!ne ait linJundu.lfon11 ileri sürer ,.e 

nu hu kere d$ teyit etmekle kesbişeref mile miizaheret etmek hususunda Mus 
eyler. solini'rtin idaresi ahında katiyen hir-

5 - Fran ıt hükumeti, 2 tt'Şrini- leş~iş olcluğunu milletine hilclirilme· 
enci 1937 tarihli ~ifahi notasında sini rit-a ' 'e Japonyanm Çincleki hare· 
ademi müdahale siyasetinin tatbikini ' ketinin meşru bir miidafaa hakkmm 
temin cclehilecck tedbirler flıerinde filen tatbikinden ha~ka bir ~ey olma· 
kahil oldu~u takdirde bir atila§maya dığ1nı boyan etmiştir. 
varmak üzcro Franınz, İngiliz ve İta1· 
ynn hUktimctlöri ara~ında göriişmele
re ba~lan1tıaeı fikrini ileri sürmekte· 
dir. 

Fransız hükumeti, bu usulü 
Lonelra komitesinde vukua gele~ 
güçlükleri b~rtaraf edebilmek 
maksasadı ile teklif eylemektedir. 
Fatiıt hükfimeti, l:>u Fransız tekli. 
fini tam kıymeti ile takdir eder. 
~ aka.t mevzuu bahis güçlüklerin, 
ıncelıklere yahut müzakere usulü 
farklarına ve bilhassa teklif edi. 
len usule müracaat ile iktibam o
lunabi1eceğinden faşist hükUnieti 
şüpheli bulunmaktadır. Faşist hü 
ktiıneti, Fransız hüktimetinin naza 
rı dikkatini şu cihete ~elbeder ki, 
müzakere mevzuu, yalnız bazı dev 
Jetleri değil, fakat bilakis Fransa, 
İngiltere ve ltalyadan gayri baıka 
devletleri de doğruClan doğruya a· 
lakadar eylemektedir. 

Bilhassa Valencia mümessilinin 
Cenevredeki nutkunda, Burgoa 
hükumet kuvvetlerinde yer almıı 
gönüllülerin geri çağırılması ihti

Musolininin oğlu 
Musolininin yirmi yi\§mdaki oğlu 

Bruno Musolini ve Muıolininin 
şahsi pilotu yüzbaşı Bigeo, lapan· 
yaya gitmişler orada, harp etmekte· 
dirler. Üssülharekeleri, Mayorka 
adasıdır. 

Bu iki kişi diğer İtalyan tayyare
cilerile birlikte, İtalyanın en mü· 
kemmel on sekiz bombardıman tay· 
yaresini ispanyaya götürmüşlerdir .. 
Tayyareler, iki ila üç ton bomba ta
fıyabilmekte ve saatte 250 mil aÜ• 
ta ti haizdir. 

Musolirti, oğlu Brunonun lspan· 
yaya gitmesine razı olmu§tu. Fa· 
kat Bruno kız kardqlerinden biri 
Sinyorita Musolini, ağabeysinin is
panyaya harbe gitmesine şiddetle 
itiraz etmi,se de fayda vermemi§ .. 
tir. 

Roma askert ınalıafilinin inandr 
ğına göre, gönderi]en tayyareler 
Barselon üzerine ktıtle halinde bi; 
hücum y~pmak üzere kullanılacak
hr. 

mallerinin bulunmadığını bildir ...;....;~====.;~=....;~~~~
mekle takındığı hattı hareket ha • cek yerde ıerileteeektir. 
tırlanırsa, Burgoı ve Valeneianın F''""ri•t hıilitım-.•~, L.c .. ~ı..... 
iltihakı olmaksızın bu meselede a- den dolayı, ademi müdahale me .. 
lınacak lier ttirlü karann pratik selesinin Londra komiteeinde mü -
neticelere varamayacağı keyfiyeti zakereaine devam olunmıuı lazım 
de ihmal olunmamalıdır. geldiii fikrindedir. 

Demek oluyor ki, diğer devlet· 6 - Nihayet, f qiıt hükUmeti, 
lerin gıyabında yapılması teklif her ne suretle olursa olıun, Alman 
edilen milzakere, bir anlaşmaya hükQiiietinin de l:iilhaıısa davet o 
varmak için elzem unsurlardan lunmadığı ve yahut ittiralt eylenıe 
mahrum bulunacaktır. Faşist hü· diği görü9me, toplanma ve yahut 
kumeti şuna kanidir lti, Londra konferanilari lttirak eylemeyece' 
komitesi ve buna mülhak teşek • ğini de liildirmekle keıbl ıeref ey. 
küller haricinde -iptidai dahi ol· ler. 
sa- bir müıakere usulü kabul e· 
dilmesi bugünkü vaziyete, suite· 
fehhüm ve ihtilat ihtimallerini a· 
zaltmak değil, fakat çoğaltacak 

Roma, 9 Tejrinievvel 1131 
NOT: İngiltere büyült eldliğifte 

verilen nota metninde "Fransız 
hükfuneti,, kelimeleri, bittabi, "Bu 
yük Britanya hükUnieti,, kelimele
riyle tebdil edilmit bulurtınakta· 
dır. 

ve faşist liüklimetintn son derece 
lüzumlu telakki eylediği umumi 
bir anlaşmanm vukuunu tesri ede-

!P;tuol{ !{~u;.r r~wm~l{UW :ııırwıİnt z * 
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u ıdcUatımr. hakı?alanı İtalya hariciye 
nazırmm Clalıa 1936 ıı~mıtosuncfa Fran 
sa hüvük elçisin,. va'ltıi!ı vazıh beva· 
na~, Franbz ve İnıı:iliz hiiyiik elc:;ilik
lenne gönd ri1en 7 kAnunusani l 937 
tarilili şif ahi notacla mevcnd beyana
ta,: İngiJiz büyük l'ldliğine ~önderilen 
2t> ka?umtsani 1937 tarihli ,ifalıi no
tadakı beyanata, ve nihavet hu mp· 
!elenin son münak:ı§aSr ~sn~sında, İ
talyan mümessilinin Londra ademi epuıseweuıs ~JiY']g-W uo&ns 
mü~aha1e komitesinde yaptı~r müte- J.J. ~ lr.!J.. 
addıt beyanata istinnd ettirir. Faşist hü ' : ;pı;s:ı 
~?ı:?eti, mu?t~~if ııafohatr ,.e unsurlan l!q ııu:ıu zrur~l!:'ı~.\nııl!io.p :ıu!~m;zn~ ';u PtA:>Z X03Jlll.IVO :il113f NVO 
b~tun ad;-mıın.udahale meselesinde, yu l ".)f\rM)IV§ :ıA I1l. VJ. - T3ZO!> - l'lWIA'3S' - Ht'lS - N'3~ 
kanda zıkredı1en beyanctl:mlaki aym .. • 

Bugün iPEK Sinemasında 
Kahl<aha ve neşe 2 büyük film 

1 -==- BEVNELMDLEL VANKESnca 
istemiye i'tertıiye hırsızlık yapan meşhur bir avukatın dayanılrt1az derecede 

r;ü~:.inçtü, heyecanlı maceraları. Baş rollerde: 
FERNAND GRAVEY - EDVİGFEUILLERE \'e 

LfJREL - llARDI ve ikizleri 
Aldığımız yüzlerce telefon ve mektup ilzerinc temdicline mecbur kaldığımız .. 

Atatürk Nazilli basnı 
Fabrikasını açtl 

(Ü&ıtarafı. 1 incid~) 
Bayanlar. Baylar, 

'"Milletine lavık olduğu ~erelli s.dı 
ve milJctlerin tabii temayüllerine ha
kiki jetikameti ' ·eren bllyilk hala&kar 

f ihrikanm alım anahtarını ,-er 
tatürk elektrik dairesi cfrarırıds 
di bUatlerini gördüler. Tetkik 
sanatkarı takdir ettiler. Fabr1~l 
düril "DünJ•a durdukça hü~tfifl 
kalacaktır." eledi. Bihr\ik öııder, 
altın stıahtarla k.11.p~ .ı açtı. fçcrı 
çah~mııya haşlavan fabrikayı f 

' Atatürk'ün ir~ad ,,e i~areth le İnönü 
hükilntetinin tatbik eui~i birinci bet 
senelik endüstrile§me proı;ramrmızda 
yer alan Nazilli hasma fahrika~ınm ku' 
rulmaıoı , .e iş1etflnıe!'ıini Siimer Banka 
emanet etrni tik. Bankamu: f 2hrıkayı 
kurmak için So, yet endüstrisi ile tt'e· 
riki mt-~~i etri ,.~ '!imdi yeniden ~ö· 
rerrğimiz h!t hüvii1• w modern f abri
kayı '·iicıHle getlrdi. Süın~r Bankın 
~ok kıymetli mesaisini ,-e Türk mii · 
he~diı:; ve işcilerinin ~ayret ve ehliyet 
lf'rınl hurada fak,lir ile sev,;;j ile yad 
erleı-Rcn Sovyt>t tf'knisyenl.aririirt bi· 
zinı1c ~aıttittıi ve hiJ~ili iş birli~inii 

tt-bariJz ettitme\ten ıe1·k (]uyarım. Fcth 
rika makinelerinin ' 'e tc~l1izarınm ~k· 
seriyeti Takın konı~umuz ve cloı;tttmuz 
Sovyet Rueya<lan almmro.tır. Sovyet· 
le~ ~um~ıu.~iyet1eri Bitll~i il ek~nö· 
mık ış lıırhµ;imizin yeni bir ifade'i 0 -

lan hu f ahriltanın işletmep~ açıl~mda 
hilha8sa hir Sovyet te~ekkillü o1atı 
Tü'k~troy idaresinin me~ai~ini de 
memrıuniyetfo hatırlamayı ı•ıuıif e bi

lakint":lf'rin ha~mda durup iııtlı 
d~ . 

Saat 16 da fabrikadan çıkll· ~ıl 
rında İnönü "°e profesör Af et " 
halifo otoraVla Nazillh-e.. 16.15 
Nazillidm mane' ra ı;ahzoma gi 

ikinci tren de yarnn saat FO 

killeri gotürdU. 

Nazilli 9 (A.A.) - Nazilli ' 
yonund!l güzel bir tak kurulfrt. 
rehir Atatürklin §Creflendirdi~j 
ba~ına fabril<asmm açı1drğı D"' 
Ş~refine 15a,tan !:>aşa donanrtııf. 

lirim. 

''Fa~rika on &ekiı ayda ~urulnmJ· 
tur. Bına ve makineleri dahil olduğu 
halde altı rnily<>l:l liraya mal o1:füuştur. 
Sümer. İJank fabtikaya ayrıca hir bu· 
çuk mılyon liralık bir rnüfedavi1 •~r
maye kôyınuştur. Fanrika her sene I!· 
ge pamuk havzasından iiç milyon lira· 
hk pamuk alarak i§liyecektir. Fabrika 
yirmi ~ekiz hin i~i ve 800 otornatiJc: tu 
ga1ı iJe çahıacak ve iki milvon dört 
yür hin kilo iplik istih~al edecektir. 
Bununla 20 milyon metre liasma imal 
edecek aynı zamand't eeKi bir e" ve el 
s~n~yt. yatağı olan bu nıuhitin de ip· 
lık ıhtıyacmr temin eyliyecektlt. Fah .. 
rilca senede 15 bin ton kömür yaka· 
caktır. Her gün vaı:ıati 2400 İiÇİ çalı§· 
fıracak ve iicret olarak vata.nda~lara 
şenPflP hir mllvı>n 1:- ~..ı-r' ,. •• • 
Ja§rlıy6r ki, muhitin iş harmi ile fab· 
rika dc>ğrudandogruyll ve bilvaıbta her 
s~ne beş milyon lirayı g~en yeni bir 
hareket ve kazanç i]a,·e et.iİıiş ola • 
caktır. 

"N atilli basma fabrikası ilk Türk 
hasma fahrikasr olmakla tarilit bir şe
ref ta~ıyor. Fakat, hu fabrika o şeref· 
ten daha üstün ve emsalinin erişeme· 
diği daha hüvük bir ma:illıari-vete mı• 
Iiktir. Atatii~k. büyiik halaskar açılış 
törenine yükfit:k huzurlariyle §eref 
ha1ı§etmişler ve riyaı.et buyurnıuşlar
dır. Kendilerine lıilkfım~l ve bütün 
mesai arkada121armı ve şiılısım namına 
derin ~ükranlarntıı ,.e minnetlerimi 
arzeylerim." 

Celal Bayar'm nutkundan sônra 
Nazilli ~pörcuları hir geçit rdmi yap· 
tılar. Müteakiben Büyük Önder tah· 
rikanın anaç dairesi kapISma geldiler. 
Bntacla kendilerini SUmer Bank \ı • 
mum müdürü karşıladı ve kendilerine 

Reisicumhurumuz, fabrika 
düriyeti binas:fia giderken k 
krtlar Büyük Atalarına parnu~ 
çekleri hediye etmişlerdir. 

Aydin 9 (A.A.) - Vekille' 
yeti istasyonda GenelkurmaY f 
kant Mareşal Fevzi çakr:ıak, ik 
reis Ôı'ı;reneral Asım Gündüı0 
'!eneral izzettin, jandarma V 
Kor~eııeral Naci, Trakya U. Jl'I~ 
t .. K~ o· 'k 1 · " ısı azım ırı , zmir valisı. 
zilli kaytru1kamı, Belediye reitİ 
halk tarafından karştlanmış, ~ 
evinde büfede izaz ecijLniştir. 

Net.zilli 9 ( A.A.) - Atatür~ 
raberindeki zevatla fabrikanın 
Junduğu mshalJe te§rİflerinde O• 

toplanmış olan on binlerce hal~ 
rafından, muzıka, olduğu halde 
kun tezahüratle ya§a varol sa~ 
rile karşılanmışlarClır. 

Fabrika binası ve meydan ı,ı 
raklarla süslenmiştir. 

Aratürk müdüriyet dairele~ 
yaya olarak teşrif buyurmuşlar 
orada bita2! istirahat ettikten sor 
balkc:ına c:;ıkıriışlardır. 

I •t.a~U• l\.UU UC:Ul\.V&Jd. l:,l.t\l~kUJ 

niden Co§kun tezahürata mudP 
mu§tur. 

Nutuklardan sonra fal:irika ka 
ve erkek işçilen spor teşkilatı e 
rinde mil1i ve parti bayrakları 
duğu halde Ata.türkün öniirt& 
geçmi§lerdir. 

Atatürkün salonda biraz istif 
hıuten sonra beraberlerinde - b~ 
lnönünü Celal Baya.-, ÇakW 
Atım, izzetin, Bayan Aft!t Silpı, 
bank t.J. M. Sümer, idare rnei! 
reisi, diğer zevat olduğu halde fı 
rikayı gezmişler izahat almıQJat 
müteakiben otomobille Nazilli j! 
yonuna avdet Ve berab .. · ' -"İ~ 
Heyeti Vekile azaları, ln~M 
Afet, Çakmak ve diğer ordıı 
mülki erkan ve mutat zevat ole 
halde trenle halkın coşkun ıeıJ. 
ratı arasında Aydın istikanıtll 

~'!:!~ete ?uyur~uşlardır. _/ 

Aydın Manevraları 
(Ü ~ttarafı 1 ncide) 

\rİ kuvvetleri bir gün sonra wııhya.• 
caktır. Kırmı.tr taraf Aydın mıntaka· 
sında toplanacak, Uerliycn düşmanı de
nize dökmeğe çah,acaktır. 

Atatürk Siikeyi 
şereflendirdi 

Söke 9 (A.A.) - Atatürkü ha· 
mil olan tren Nazilliden itibaren gÜ· 
z~rgahta bütün istasyonlarda, ka· 
sabalar ve civar köyler halkının 
candan tezahih'atile, sonsuz şevk 
ve heyecanla kar§ılanmış ve te~abü 
rM bilhassa Aydında. fevkalad~ par· 
lak olmu§tur. At~tütk M~t 19,1,5 da 
3ökeye gelmişlerdir. Bu gec~yi bu· 
rada geçireceklerdir. 

cak. lki taraf kumandanlarına ~ 
ıeleler gec~ yansı Vt!rildi. Şa~ 
birlikte motörize mavi birlikltt ~ 
:yük taarruza geç~ceklerdir. 

Atatürk, Vekiller sa.bahleyirı ~ 
lunduklan mahalden manevra 
hasına gelerek harekah takibe lıl 
Jayacaklardır .. ' _) 

iki tayin 
Ankara, 9 (Telefonla) -i\çıİ't 

lunaıı I(ırklareli tapu müdürlltf 
Çanlkkaleden Sabri, Çanakkale~.e 
zeden Nureddin tayin edildiler. 

Mareşal ve erkanıhar• 
E ı · M llilliıİlillllllılliiiİIİI!! .. _..... big esi SIJkede 

U111111:eeıı-lila•wm•1.D- ..,.u·· k ·· ı·· h ·'--1 fil · •wa ı r çe ıoz u anlUI. ar mı. - - wıe 

r 

Ankarada bir çoc&J~ 
otoinobll altındıt 

can verdi 
Ankara, 9 {Telefonla) - s'1 

öğleden sonra İ&tHyon caddeıind~ 
ler ürptrtici bir c>tomohil kuasi ~ 
2220 numaralı taı kamyonu aW ~ 
tnıda bir ~ocuga tarparak altın' ! 
yamyassı etti. Y avrutak baılangıÇJ 
rikasmda marang()I Mehmediıı 
dur. 

• • •. ...,. ~ .,rr , ııı. ,.. •• :'I .. , •. • ... ,_ • • - • • -"!' . ... ··~ • •• • t 

~~,:~z aurice Chevalier'nin m~~lr Sevimli Serseri Söke 9 (Hususi tnuhabirimiı:-
filmifiİn zevk ve kıymeti itibariyle kabına varamaz. Bu Pazartesi ak~anundan itibaren den) - Marepl Çekmak ve er1'a· 

S A K A 
~ V A nıharbiyesi sabahleyin Sökeye gel-
..,. Sinemasında başhyacak tır. di, kar§ılandı. Kıtaatı teftiı etti. Bu 

gün megruz olatak ihraca devam 
i•ııilm•••••••mllJ eden mavi taraf cephelerini takviye ............................ 1. . . ' ' .... - . . . ' 

etti. Y arm ciddi muharebeler ola· 
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SIV ASTUPOii :~ Avrupa postası 

!, '"' Tetrlk• Num•r:ı.: ö.~üÔde ··~.::Niyazi Ahmed Devletler arasındaki 
t~ 3 s·~;t-~vu~·~u h;;;~hh;;;besi müzakere hazırlıkları 
("a" F'ransız Zuhof alayları hücüm boruları çala- boykot mesele-

fçerı rak tabigege girmiş bulunuyorlardı Japonvava karşı 

irel~ 
~Iar 
n~ 

lki taraf artık siiııgii.süngü;yeg gelmi§lerdi 

''Bal. k . · · b • b ·· l 1 n lnkerman deresi civarındaki 
.. 41 lava ~chrı. hat·alısı ır ıı • 0 8 

.• evlet is· 
)'ü/c oı-a ı·c oı·anın dörı ıa.raf ı tepeler yol ve tepede bulunan uç d t 
olup İl%crlerindc birer tabiye buluna- tihkamma asker. ıevkederek i:~l. 
.,.ok içind,, iki~cr top ile ynrımı"ar ıa-· !tmek karar verdıler. Aynca Ba ~~ 
b, 1 • ..., "' 'k · · oda daki orduları oa 1,~r Tiirk mkcri vardır Tiirf, ordusu vanın 1 ıncı ıın 'h f 
~kıımandanı Riistcm 

0

Pa~a seki: ro- Fransız iıtihkamlatı~m prk cı e :· 
b~r piyade ve sekiz ıabur siiı"ari ile ne sevkedeceklre, Sıvastopolcla~~ 
~lcrolunan ot•ada bulunduğu halde gc karılacak bir fırka gene Fransız. 
ten salı giinii Rus ordmu ba~kuman· deniz hizasında bulun8:n ve Sı~~~: 
~ı Mençilwfım 50 bin askerle Ba- topola çok zarar vermı§ olan bR 
koltlat•a üzerine gelmekte idiiğii kara- ci ve ikinci tabyalar~ basacaktı. us 

0liar taraf rndan 1ıaber verilerek er- ordusuna general Gorçanof kuman 
~&i 8İinii alessabah sant birde bu te- da edecekti. d 
1>e İizerindc!.i dört tabiyeden dü~ma- Şafakla beraber Balaklava or u
l'lırı )'nkln~maktn olduğu bayraklar a- sundan üç. devl.et ordu~a~la;ı §ark 
~IQ,.ak 4ar<'t olundu. DPrhal Riistem tarafındakı Fransanm ıkmcı fırk:sı 
~a Sir Kcmbl il<> birlikte hayı:anlcr üzerine hücum ederek top atmaga 

~"<ı biner,.k tabiyelere yetişmi~lerdir. başladılar. Bu vaziyet karşısında 
"0dqn orı daldkrı geçer geçmez dit~ • Lord Raglan ile general Kanrobcr 

~an Yakfoşarnh l1irind tabiycye sekiz bazı erkanıharp zahitam ile o;a~~ 
Cffİ'(fl.•J.,"" nr:~.p:: il'\ 1nr\ ilıt~hiirı~ l'>lıili\" l.a7,ıtn,,ael~ imdat asken go
t•~: te ri ıiç tamve ıi::erıne de aynı türdüıer. Halbultı, Rus.Yanın on al-
b 'Yettc mıkPr sel'lwlunarak muhare- tıncı ve on yedinci fırkaları Sivas· /Ye ba~landı. Tiirk askeri. a.ü~.man· topaldan çıkarak ormanda bulunan 
tn~.~•at hat az olduğrı halele ıkı Mat onuncu ve on birinci fırkalarla bir
,. ıı~vcnıeı ettikten sonra muharebe- le§erek 50 binden fazla bir kuvvet 
de fazlrı mul~arcmct imkan.ttz olduğun -ve seksen kadar topla lnkerman ta" 7. tabi yeler tcrkedilerek ordugtıha rafındaki yola doğru hareket etti
:~ ıltni§l('rdi. Rıular. dört tabyayı ler. General Gorçanof kumandaaile 
;?f:1ettilacn sonrrı il.·i bin lJCŞ yii:: ki§i- saat iki buçukta lngiltercnin iki 

0
1 
·bir kuı •r.ı·ctlc ilcrlcmr.ğe ba~ladılar. m ... ·1 t l h. tabyasını "''"Pta l:ad b . b / ·ı· .. en,ı op u ır ..... 

t· • <r ulunan scku ta ur rıgı ı.: ·'"" b 1 dl 1 · d bulunan yüz n 
arı·.,. 1 k h" · aıa ıar. çın e e-

JD •• sı ıııq•c nyrı nrrı ucrıma g<'çtı.. f "be . k yarak m""th' 
'' r "b" er no tcı açma u 1§ . ~'1ıan lıntlarmı yarnrm• ate.~ gı ı k k ~ d nıuhareL -

l{p • • • •• uvvcte arşı urup ucye 
ttı,.~Yc atılmı~ ~lan diı .~manı gerı sur- ~ladılar. Neticede he?si telef ol
di'-gc ve kırmaga ba~ladı. Bu !lırncla duğundan tabya za~tedilerek içine 
t gf)r istihklimlanmuda bulunan kuv· ıuz·· umu 1_8 .J __ karakÔl kuvvetlerin· 
"tlp • ' :J" r .K CMlI' 

'iler.r w~ıı~Preı: nu.pnanı tar:ımnr et- den sonra Rusyalı!ar o~~~n onnan 
ltı ı.. lık olan bayır üzerıne yuruyerek In-

« er m an muharebesi gilterenin iki bin askeı:den fazla 
.. ''Rusya imparatorunun küçük olan ikinci fırkasına bin arşın kadar 

h~lu Grandük Mişel ve Nikolanın yaklaıtılar. Hücuma ba~lanırken ln
.1rkaç gün evvel Sivastopola gel- giliz fırkası derhal silah başına top-

ll'ıı •• d k 
§ oldukları ve general Danenbcrgin lanarak yarım saat ıçırt e mu ave-

~Unıandası altında olan ordudan ~ete başl~dı. ~ ak~t Rus. ~uvvetleri-
0nuncu b' · · f ,_ la h nın çoklugu cıhetıle lngılız fırkası ve on ırıncı ırKa r er w •• 

fırka . . . mecburen gerilemege yuz tutmakta 
tarya on al~ı ta~ur pıy~de ~e ıkı ~- iken saat üç sularında lngiliz hassa 
tek Ve hır mıktar suvarıden mu· askerinden bin ki~i J?ük dö Kam
d·· kep olarak her fırka ceman on briç kumımdasile geldı. Aıkasından 
d 0~t bin askerden mütecaviz bulun general ~et kumandasmda İngiliz 
b UF halde Sivastopola gelmekte ordusunun dördüncii fırkasmdan 
a u Undukları söylenmekte idi. Bu iki bin ve g~neral Bravnrn kuman· 
v'kcrler, Or kapısından geçip Si- I dasile diğer fırkalardan iki bin asker 
~stopola iki saat mesafesi olan or- daha yetişti . Bu suretle lngiliz 
IeÜ!la .g~ldikleri vakit mUttefik dev askeri yedi bine hali~ ~larak 50 bin 
tc~İr ~s~ıhkamına naaıl hücum .ede- den faz!a ~us .. asken •le h~rbe de
~ crını kararla~tırdılar. Meçnıkof, vam ettı. Sun~u muharebesı tam üç 
arotçakof ve imparatorun oğulları saat sürdü. Ruslar r.ok oldukların
ı~ lknda bir meclisi m!ihsus akdedi- dan İngiliz askerlerin dört tarafı 
d:~. tnüzakereye ba§lc.ndı. Netice- nı sardılar. 

ıvastopal ]imanının en nihayeti ( A rlımıı rnr.) 

iJsküdrır kı§lasının m ka kapı$lndn nöbctt;ifor 

si-Müstenı leke isteyen A~manva 
Son günlerde Avrupa~ hararetli bir 

mUzakere faaliyeti baılamak Uz:cre bulu 
nuyor. . . 

Habeı harbinin hail a:üregelen ıhtıla 
fını halletmek üzere İtalya İngiltere ile 
çoktan anlaşmak istiyordu. Bu iki. ~e~
letin anlaıtmaları Akdeniz: !aıiyetı ıçın 
de lazımdı. 

Diğer taraftan iptidai mcddelcre ih 
tiyacı olan Almanyanın de, genit bir ~a 
tıcı pazan bulmak için, İngiltere ıle 
dost olmak istediği meydandadır. 

Fakat, İtalya ile Almanya, tngilte· 
reye ellerini uzatmadail evvel, batbata 
konuşmağa ve müzakerelerde takip ede 
cekleri hatı ha.re.ketleri kararlaştırma
ğa lüzum gördüler: Hitlerle Musoli· 
ninin mülakatı bu noktadan mühimdi. 

Bugün, Almanya ile İtalyanın bu gö 
rilımede mutabık kalarak İngiltere ile 
müzakerelere haz:ır oldukları bil.dirili 
yor. 

Fakat (Roma Berlin mihveri) deni
len birliğe mukabil bir de (Paris Lon· 
dra mihveri) vardır. İngiltere, diğer dev 
Jetler karıısında her ne kadar Fransa-

. dan kat kat üstün bir nüfuza sahipse 
de, komşusunun fikrini almadan hiç bir 
harekette bulunmak istemiyor. 

İtalya ve Almanya ile girişeceii mü 
zakerelerde de, Londra Parisin fikrini 
aoruyor. 

Bu suretle Roma-Bertin ile Londra 
Paris ikişer ikişer dört nokta halinde 
ortaya çıkıyorlar. Bu itibarla, eskiden 
beri Avrupa siyasetinde mevzuu bah
aolan dörtler misakının tekrar kurula· 
bileceği düşünülilyor. 

Fakat, bilhassa Londra böyle bir mi 
__ ,__ •--~~ ..... 8u..:~ ...... u, .. ,...... o ... \OllA : 2:., 

8nUmüzdeki müzakerelerde her ne ka 
dar d8rt devlet bir araya gelip bütün 
i\

0

vrupa meselelerini konuıacaklar ve a 
ralarında halletmeğc çab§&caklana da, 
yapılacak olan §ey bir dlSrtler micaln 
değildir. 

Diğer :taraftan İtalya, ~l~ya, İn
giltere ve Franaa arasında yapılacak o
lan bu mUzakerelerdc en esaalr noktayr 
İspanya meselesi teıkil edeceği için, 
bu dört devlet arasında, karıılıklı men 
faatlara göre ayrı ayrı hat çareleri bul
manın da kabil olacağr düıünülüyor. 

Avrupada sulh gaytsiyle yapılan bu 
müzakere hazırlıklarına 'Amerikan cum 
hur reisinin son nutku büyük bir hamle 
vermiştir. 

Gerek Londra gerek Pırlı RooıYel 
tin sözlerini memnuniyetle karııla~ı 
tardır. 

Fakat, bazı Londra mehafitinde Ro
osveltin nutku biraz mübhem gckUlmilt 
tıür. Meseli Daily Telegraph gazetesi 
§Öyle diyor: 

" Roosvelt, kendisinin dediği gibi, 
(harbin dr31nda kalmağa karar vermiı 
bir milletin) başında nulunduğu halde 
nasıl oluyor da Amerika Birletik Dev 
Jetlerinin, difer devletlerin de iıtirakiy 
Je, sulhün ve adaletin istinad ettiği um 
dele.ri müdafaa etmesini istiyor?,. 

Times gazetesi de şu mütaleadadır: 
" B. Roosveltin teabit ettiği 'bir 

proğram değil, bir vaziyettir. Şilphesiz 
ki, gCSsterdiği gayeye varacak vasıtala 
rı bir nutukta izah edemezdi.'' 

Japonyaya karşı boy
kot meselesi 

İngiltere hükumeti Japonyaya karıı 
boykot yapılmasına katiyen muarız bu 
lunmaktadır. 

Dün şehrimize gelen İngiliz gaze· 
·telerinden Daily Expressin diplomatik 
muhabiri diyor ki: 

" Katiyetle ıöyliy:bilirim ki, İngi

liz kabinesi, Japonyaya karşr tıpkı Ha 
beş harbinde ftalyaya karşı alınnuı olan 
(iktisadi zecri tedbir) lere benziyen bir 
boykôt hareketine i§tirak etmeğe mu 
haliftir. 

İngiltere hükumetinin kanaatine gö
re. boykot, Japonyanın levazımı tüken 
meden, bir an evvel harbi bitirmek U
zere Uzak ıarktaki raaliyetini tacil ve 

teksif etmesine sebeb olabilir· 
İngiltere hUkQmetinin yapabileceği 

yegine ıey, Japonyanın, Çin harb~nde 
gösterdiği ifratlara karşı Tokyo huku· 
meti nezdinde yapılacak umumi bir pro 
testoya ittirak etmektir. 

İngiltere nazırları diyor ki: 
" Eğer böyle hareket edersek, Ja· 

ponyaya, dünyada bir dostu olmadığı 
nı göıtererek tesir yapmak mümkün o
lur. Bununla beraber, gerek sosyalist 
gerek muhafazaklr parti mensuplan 
Japonyaya boykut edilmesi için hUkQ
met üzerinde tazyik yapacaklardır. Hü 
kumet mukavemet edecektir. 

Lakin, Amerika veya diğer bir hü
kumet önayak olru da kati harekete geç 
meği teklif edene, o zaman vaziyet dil 
ıünülecektir. 

Boykot :aleyhindeki serdedilen id 
~ialardan biri de şudur: Hen Uz A vru 
panın vaziyeti değilken, prkta bir ta 
kım bellisir taahhiltler ihtiyar etmek 
gayrı makuldür." 

Milstemleke isteyen 
Almanya 

M usolini Hitleri .ziyaret ettiği za
ınan Almanyarun müııtemleke Uleple 
rine müzaharet edeceğini vaadetmiştir. 

Hitler de bu müzaharetc gUvenerek 
bu sene halkı müstemleke istemek key 
fiyetine eni kunu alıştırmak, onları müs 
temleke fikirli yapmak için Jier türlil 

propogandaya girİ§ilmesini emretmiş
tir. 

Hitler bundan sonra her nutkunda 
milıtemlekeden bah~elttir~ 

Sar hAvıaaını tekrar ..almalc "'c -Ren 
havzasını askeriteıtirmeğe, Almanyayı 

tcslih etmek ve nihayet Versay muahc 
deıinden geri kalan kısmını .da yırt

mak için nasıl bir inad ve sebat göster 
diyae, milatemlekeler için de ayni israr 

işaretler: ............. -.... ···-·-

ve taannücJe bulunacaktır. 
Fakat Hitler, harp e&naıunda kay

bedilmiş olan Alman müstemlekelerini 
geri almak için, şiddetli diplomatik ha 
reltete geçmiyecektir. 

Onun yerine, MuS'Olini ile birlikte 
arkalarında 15000000 halk olduğu halde 
!ngiltereye ve diğer milletle~e, ~ vru: 
pa meselelerinin ancak her mılletın mli 
savat temin edebilmesiyle halloluna
cağını ve bunun da Almanyaya mlistem 
like iade etmek demek olacağını an
latmağa çalııacaklardır. 

Bitlerin kanaatine göre bu iddia, 
kuvvetli propağanda ile birlikte, İngit 
tere hUkQmetine o kadar tesir edecek
tir ki, nihayet, Avrupa sulhu ile İn
giliz arazisini yahud da ingiliz manda 
111 altındaki araziyi trampa etme~e ra-
zı olacaktır. Daily Erpress 

Amcasının kızını 
öldürdü 

Karaisali (hususi) - Karaisalımn 
Topçu köyünde Şevkinin oğlu 16 ya
tında Ahmed amcasının evine gitmiş, 
evde amcasının silA.hiylr. oynamağa baş 
lamııtır. Evdeki kadınlar bu vaziyet ü
zerine Ahmede silahla oynamamasını 

söylemişlerse de Ahmed bunu dinleme
miş, silahla amcasının kızını kalbinden 
vurarak öldürmüştür. 

Adana mıntakasında 
çeltik zerriyat 

Adana- Bu sene Adana mıntakasın 
da çeltik zeriyatından iOk mühim netice 
ler elde edilmiştir. 

Bu sene Osmaniye, Ceyhan, Kozan 
ve Kadirli kanlarında ort bm !öef yüz 
yirmi dekar ~ettik zeriyatına mukabil 
ıüç buçuk mil~n kilo derecesinde ha
sılat elde edileceği tahmin edilmekte
dir. Bu itibarla Adana çeltik işinde Ma
raş vilayeti seviyesine gelmiştir. 

• 

Amerikadan Avrupa-
ya kurulan köprü 

919 da vücudu §erha, §Crha olan 
Anupanın ufuklarında Vilsonun se 
ıi, bir yeni insanlık dinlinin vahiyleri 
gibi akis hırakıın§tı. 

BUyük lıarhin ka:.aplıane,.inde lıı 
ç.aklara kına konduğu gün At1antik 
aahiJlerinden bir akkuş gibi kayıp 
gt>Jt>n hir yat gözliiklü bir peygamhe 
taııyordu. Bu peygamber prof e ör 
Cumlıurreisi ve idealist bir adamdı. 
Roz redingot giyıni~, takkeli bir fran 
ıız, ak açlı beyaz güYercin diye anı 
lan ~eytan bir ingiliz, yani Klenıamo 
ile Loit Corç ıu1lı peygamberini keli 
menin lıütün §enaatile aldatnnşlarclı. 

Yil onun on <lc.H vahyi gec_:mi\in 
li~tiine bir kefen gibi çekileli. 

Vil--on saflıgınm , ·icclan azabilt• 
öldii. Amerika, A vnıpa nıe:.clelerine 
pençerclerini kapadı. 

• • * 
Sekiz H'ne ı:-onra Amerikatlan an 

tenlere binen ~özler dünyayı yeni 
baştan dola§ıyor ve yeniden imana 
''azif eden, insanlıktan halısediyor. 
Runun mik,·a ı her feyclen önce ı\me 
rikanın .1h~upaya yeniden lıir pen 
çere açmasıclır. 

İşin hakikat tarafı hudur. Ruz,·elt 
mütecavizler lıakkında ağır itiham 
larla dolu nutkunu hir kiipriiniin 
açılma merasiminde söyledi. Hu köp 
:rii Amerikan politikasını kıta alışına, 
bilhassa Avrupaya, Asyaya ula,.tıran 

hir semholclür. Ruz,·elt'in nutku Yil 
ıon t~rrübesinden, w: tecriiht>sinin 
senelerce tahlilindm 6onra hesaplı 
bir surette ortaya atılnıı§ bir ·iyac<' 
tin ifade idir. 

Yazan: SADRI ERTEM 

RuzYelt, İspanya \'e Çini kasteden 
nutku söylerken :Milletler Cemiyeti 
de •'Çin, hakkında bazı kararlar alı
yordu. vnıpa ve ~\merikada hemen 
ayni günde fahar edilen cephe hir 
liği, hedef üzerine açık yiiriiyÜ:.Ü; ö 
tedenheri demokrn,..inin miidaf aacısı 
olan Ruz' eltin nihayet kıta hariri 
lıakkmcla daha sarih ve faal bir1Joli 
Lika taraftarr olduğunu iı;hat etti~i 
gihi cemiyetinin de enerjik ayılahile 
cek hareketlere geçebileceğini izah 
eder mahiyettedir. 

Akdcnizde, seyahat eden Amcri 
kan gemileri kumpanyalar taraf m 
elan igorta edilmemektedir. 

~arı deniz sahillerinde \'C karala 
rmda i e Amerikanm ennayelcri. 
Çin ed<linin cenuhuncla batan ingi 
liz kapitali ile ayni akıheti beklemek 
tedi.r. 

Uzak denizlenlcıı akıp gelt'll im 
iki ·crınaye için tle tehlike hir cin 
tendir. 

fııı;iltere, ınerikn ,.e Frnn,a gihi 
hiiyiik demokra ileri hugiin hirle.,; 
mt•ge (loğru üriik1iyen amil ınii~te 
rt•k talii kolları hağlı bekliyen ser 
mayelerinin geçirmekte oldukları bii 
yiik korkudur. 

Schep ne olursa ol un, amilleri ne 
clert•ce lıe-aha istin:-ıt eder e et in lın 
kikat şuılur: 

Rii\'iik dcınokraciler, bü) iik eh~ ele 
nizler. kenarın ela el, ele vererek diin 
yayı hir go1f Etriın 'c koro§İ\ o akıntı 
sı gihi sarmakta ve ham ınıulıl"'"iz. pn 
ra ız f a§i-t memleketleri ardından 
~e\'İnnege liazırlanmaktadır. 



lstanbul üniversitesinde: Memleketten Repörtajları: . 

Talebe niçin çok Harputun yazlık bahçeler 
dönüyor? 110 yaşında Fuat Abdurrahman hoca çok yaşamanın esrarıoı 

anlatıyor; ve yftz on yaşını çok az buluyor 

Havuçlu çay nedir biliyor musunuz? Talebe baknnından ileriye 
Harputtan Buzluğa gidiyorduk. 
Çıplak tepeler kızgın gün~in altın 

' 

sürülen sebepler da birer kum tümaf'kleri gibi gözü 
müze yakıyordu: 

lıtanbul Ünit:erıiteıi talebe 

latanbul üniversitesi yeni ders ı 
yılı faaliyetine yedi teşrinievvelde 
yapılan törenle bqlam!§tır. Üniver· 
site rektörü nutkunda muhtelif fa. 
kültelerin randımanı etrafında iza· 
hat vermif, dönen ve geçen talebe
nin sayısını bildirmiştir. 

Bundan başka fakültelerin bu 
Yerimi ile Paris üniversitesi imtihan 
neticelerile bir mukayese yapmıf, 

bizim üniversitemizin randımanı· 
nın ondan daha iyi olduğunu söyle

mişti. 

Bay Rektör hukuk fakültesinde 
okuyan 1160 talebeden 880 nin 
imtihana girdiğini ve bunun 508 80i 
muvaffak olduğunu randımanın da 
yüzde 58,5 olduğunu söylemiıtir. 
Bu hesaba nazaran fakültede 372 
talebe dönmüıtür. Yine en fazla 
talebe dönen bir fakült~ de fen fa
kültesidir ki burada da niabet 64,1'5 
dir. 

Üniversite talebelerinin vaki olan 
ıikayetleri bu mesele etrafında ga· 
zetelerde yapılan neşriyat üzerine 
talebe vaziyeti ile yakında meşgul 
olmaya karar verdik. 

Dün bu mesele etrafıııda hukuk 
fakültesi talebelerinden bir grupla 
konuıtuk: talebeler dönmenin se· 
beplerini şöyle izah ediyorlar: 

"- Eleme imtihanlan pek sıkı 

yapılmış, numaralar pek kıt veril • 
mittir. 

Eleme imtfrııanlanru eeçebilen ta· 
!ebeler haziran .c>zlü imtihanlann· 
da eleme im tihanlan notılarmı arttı· 
racak derecede not ala~ilmiılerdir. 

Eylul eleme imtihanlan da aynı 
ıekilde geçmit ve bilhassa eylul söz 
lü imtihanlarında talebenin ekserisi 
çok aüzel cevaplar verdiği halde 
ancak beşten biraz yukan altı yedi 
numaralan alabilmifledir. 

Bütün merkezi sıklet üaaümizan 
meselesidir. Bu üaaüm~zan tam nu· 
mara olan 1 O nurrarava kartı beş
ten nşağı numara almamak prtile 

rasati üstüste yedi numaranın temini 
mecburiyetidir ki, beşten a§ağr nu· 
maralan olmayan mühim miktarda 
ki talebenin §evkine e'llellerini kr 
racak derecede her dersten vasati 
yedi numara olan üssümizanın 5 ile 
6 ve yedi numara aras:na yeti~me· 
mesinden mütevellittir 

Van:ıti yedi üssümizanını bu ka· 
der kıt num~ra vcrilt:nesi k~r~ısında 
tut~urabilmek büyük b:r bohtiyar· 
lıktır. Bu bahtiya:-hğa nail ohm ta· 
leb~ birinci sınıfta mevcut talebe
nin dörtte biridir. lkin.:i sınıfta da 
hemen hemen aynı nisbettediı. 0-
c:iinı:ü srnıfta bu nisbet bir ı:arça 
tül"'

1
"'-: lehinedir. 

Bu ~ene sınıfta kalanlar bir sene 
ŞlC""lT'edik1erinden ve bir sene de 
bkiHt~nin dört seneye iblamndan 
v@ bir tene de yeni smıf te~kilatr· ı 
nm icabatile yeni talimatname mu 
cibinee okuyacak ikinci amıfh be-

ıinden bir grup 

Y eıillik arayan gözlerimiz, uzaklar 
da ve bu tepelerin uçurumlarında bi 
rer avuç içi kadar !ekelerd~n baıka 
bir ıey görmüyordu. 
-· Arkadaıım .. 

- Oralar, diyordu, Harputlulann 
yazlık bahçeleri. 

Bu yazlık bahçeler insanı hayli 
düıündürüyor. Bu bahçelerde ne yeti 
ıir} Ve kışın buralarda batınılamadığı 
:la göre alman mwul ne olur} .. 

- Yolumuzun üatünde varsa bu 
"xıhçelerden birini germek isterim. 

Arkadaşnn: 
- Buzluktan sonra sizi bir b:ıh~c 

y~ götüreyim. Hem oraaa Harputun 
en yaşlı adamuıt ı;tör\irıünüz dedi. 

• • • 
raber üç sene sonra mezun olacak
larından üç sene kaybetmit oluyor
lar. Müteakip senelerde bu sıkı im- Elazizden atla ancak beı altı saat 
tihanlar yüzünden ımıf geçmeme te gidilebilen Buzluk bahçesinde, bu 
talisizlikleri karşısında kalırlarsa üç tabiat parçası kadar enteresan bir tip 
senelik hukuk füülteai yedi sekiz le kartılqtım. Kavaf Al:.durrahman 
senede ikmal olunacaktır. hoca. Tam 1 1 O yafında imiş. 

Birinci sınıf için de dört sene ye· Bahçe hiç kimsenin iltifat etmediği 
rine beş, altı ve belki de yedi sene sayısız dut ağaçlarından tutunuz da 
de fakülte ikmal olunabilecektir ki aklınıza gelen her nevi meyve ile beze 
randıinan fakülteye girenlerle me- li. 
zun olanlar arasındaki niabet yüzde 11 O ya§mda Abdurrahman hoca hi 
ona inecektir. zi ucu buqlğı olmayan bahçesinde ve 

Harputun 
lık bahçeleri 
ıı;il=el bir gör" 
Altta u:wı y 
nın ,cırlannı 
ınn llarputlu 
dıırrahman hoca • 
defa gördüjü bir 
;eıeye bakıyor. . *------

~ lmam~ep hesaplıdır. Et çok yemdi' i 
Yoğurt yerim ama en çok çay içeriıll" d 

Çok çay dokunmaz mı).. lıı 
- Yok.. Bu çay ne kadar içilirtl 

o kadar yarar. Pırcıklı <_;ay.. lii 
- O nasıl çay öyle} , lııc 
- Havuçlu ... Kan yapar. Ama b' t 

nu d:ı c-ok fazla içmek zarardır. 
zım tatlıdır diye tatlı yerken iki lokn'I' 
: azla yemek bile zarard:r. 

Sanatın en mukaddesi heyecan~ 
nı da ya~mı' olan kavaf Ahduzit) 
man hocaya. iz bırakmış hatıralarııs' 
sordum. 

- Harpleri hatırlarım, dedi. Ard'J 
'-ıanda harp vardı. Biz" haherini l:iurf~ 
alıyorduk. 

Bundan ba§ka en mühim noltta taııdığı meyvelerin ağırlığı ile toprak 
lara aerilmit elma ağaçlarının altında Köyümi.izün bütün delikanııı.ts 

imtihan talimatnamesinin ağırlığı- karşıladı. • ··.,,i§lerdi. Arduhan almdığı. va'ki' 
dır. Hangi dersten imtilian oluna· Bizi görür görmez çevik bir hareket çok meraklı bir maıı söylüyorlardi· 
cak güniP talebe bir gün evvel öi· le poatunC:lan kalktı. ,. Komtumuzun bir kw vardı. ~ ti 'A.bdurr_ahman hoca k 1.1 
renebilmektedir. Yani dersin plan ve - Hot geldiniz, safa geldiniz, Cle şar IYI o kadar güzel söylüyordu, r ft 

fihristine bile bakacak vakit bırakıl- elikten eonra kim olduğumuzu, niçin _ Ne yer, ne içersiniz} kimse dayanamaz herkeç ağ~ tu 
mamaktachr. Sualler . açılarak eo- geldiğimizi sormadan )'afmdan umul Derhal cevap verdi: Sonra bu prkıyı söyletmediler.. • 
rulmamakta yalnız meakGt iki awı.- ~yan bir canlılıkla başını • bahcenin LI-, .1-.J:, ı, _ - 1• ~ •• uı.ı ... ı.,. ~ ni ~~~'51:7~1,"1'-e';.\t~... a~i;~ 

bır tatafttıa çeırerek 1ealerıdi. . ı .. 1 h .. d"" .... .. 1 d" e-- ., .-.1 
le cevap istenmekte ve talebe hiçbir Meh M h · Ça. b k. k" tir. nsan oy e er gor ueunu op 1 şarkıyı dinliyor gibivdi. Belki de ş• 

- met... e met.. u ı 1 So k fl . ed""" 1 k k h J" ··m . ·ıı 
mümeyyiz heyeti olmıtdan yalnız limleri getir.. ye yud tmama ı. nra ey . ıst ıgı va ~e .. odmfu 1ızmın d aya ı go nııı tl 
batma imtihan yapan profesör ve Biraz sonra büyük Clu'CI ~-lannın kit e yememeli. onun e can anıyor u . dı 
profesör vekili doçente verdiği , ce- altında Abdurrahman hocanm':s oğulla Benim yemem,i gezmem, uyu Niyazi AH~ 
vahın hüsnü tesir yapıp yapmadığı- n ve torunlan ile kırk yıllık ahpab k 1 

nı anlayamamakta. profesör veya lar. hatta bir ailenin eylidlan gibi 0 Bo sta n c 1 da a 1 a c a y u·· ~ 
vekili doçentin kafidir cevabına turmUf, mini mini torunların getirdik 
ka111 iyi numara aldığını zannede- leri ÇC§it c;etit meyveleri ve yanıbatı d b • • t 
rek aynhpamıa karıı numaralar :::::~.buz g~bi sudan içerebahk : z Ü n en 1 r c 1 na ye 
ilan edilince kınk numara ile kartı- Abdurrahman hoca ilkönce :r-

la§ıp taaccüp etmektedir. sini methetti: s·ııaA h sesler·ıne koşan poıı·sıer 
Netice: - Giden E18ziz valisi de buraya 

Memleketin genç elemanlarının geldi ,dedi. kat·ıı·ı eı·ınde silahı ile yakaladılar 
kültür atkmr tC§Vik etmek ve hiç_.; Bana: 
bir melctep, fakültede bu kadar ne- - Hoca liaç yatmdaaın >". 
tice vermiyen bu talimatname ah· 

Diye eordu. Ben de: 
- Yüzü devirdim .. 

kamından niıbeten hafifletici ma- De · yınce: . . 
hiyette kurtulabilmek için tekrar - Bu hava, bu su var'lien sen <3aha 
imtihan açmaktansa betten qağı çok devirirsin dedi. 
numara almamak tartile vuati ür Hoca bir müddet dütür.dükten son 
sümizanın yediden bq.?, olmacbirı ra :· 
takdirde altıya indiri~eai . hilha.aiıt - Ne vakitti habrlayamıyorum; se 
k · · ıt·· · · · · ni doktor muayene edecek. Elazize u ur sevgısının ve emellerinin in-
kisara uğratılmaması alikaclarlaıi git dediler; evveli §8tırdım ! 
dan beklenir. - Ben huta mıyım, ki doktor mu 
---------------- ayene edecek? .. Dedim. Bizim evlere 
Galata parkı yan.-.Jw...,..A.• hastalık girmez. Sonra anlattılar. Me 

~ ğer doktor niçin bu kadar çok yapclı 
Galata nhtımı üzerinde yapıla- ğımı anlamak için muayene edecek 

~k. olan ~rkın ~esviyei türabi~ mi§. Gittim. Muayene etti. Bilmem 
ıı bıtmek uzeredır. bir ıeyler anladı mı. ama 11 O ya§ 

Parkın önümüzdeki ayın ortala- ~ok mu ki ... Benim babam 1 30 yqın 
rına doiru mükemmel bir tekilde da ölmüttü. O hem benim kadar da 
yapılmı, bulunacaimı alakadar- rahat gönnemitti .. 
lar temin etmektedir. 

yeni park, nhtıma timdiden bir Ahduhrrahm~n lhl~< ~ aynVi ı·~man: 
f hl k i b 1 Ç en meı ur muce ıttır. a ının, 
era ı vel"lle e aı amııtır. ir- k f b""t"" h""k et me . a nazınnın ve u un u m 
k~n ve ~arap dükkinlann yerine murlarının Elaziz salnamelerini kendi 
çıçeklerı bol fiıkiyeli güzel bir si ciltlemiş. Bir kur'anı 0 kadar güzel 
p~rk buranın manzarasını tama- altın çiçeklerle iılemit ki.. 
mıyle deiittirecektir. _ iŞmdi, dedi, c• sanatt.a öldü .. 

Liman iıletıiıeainin bulunduiu Saz hatun ramiinin (Uzu Huanm an 
binanın önünden geçmek üzere 30 nesi Saz hatun camii Harputtadır) 
metre kadar g.eiılikte bir asfalt mihrabına oyma çiçekler yaptım .. 
cadde de yapılacaktır. Arkadapm: 

Bu takdirde burada Em:nönü Abclurrahmanın &özlerinden anla§ı 
ve karaköy gibi bir meydan yap- hyordu, ki o daha çok yapmak az 
mak ıcap etmekte olduiundan be- mindeydi. 
lediye ile liman iıletmesi arasında ı Her yaıhya her :nerakhnm, biraz 
bir görüıme yapılacajı zannedil- da kendisine pay ayırmak için sorma 
mektedir. sı gı"bi ben de aordum: 

Evvelki gece saat yinni dörde 
doiru Bostancıda Çatalçqme taraf
larmc:Jan doğru ıiıah sesleri iıitilmiı 
devriye gezen polisler hemen o ta· 
rafa doğru kO§muılarchr. 

Polisler yolun bir kenarında elin· 
de silahla bir adamın durduğunu, 
diğer bir adamm da yerde yattığım 
görmüılerdir. 

Eli silahlı adam yakalanıp kara· 
kola götürülmüt. ifadesi almml§tır. 

Yerde yatan adamın öldüğü an• 
latılmıı, cesedi kaldmlmJ§ttr. 

Yapılan tahkikata göre, ölenin 
adı Hüseyindir. Kadıköyde otur
mnktadır. 

Katil ise Bostancıda kasap Ama· 
vut lslamdır. lslamın Hüseyinden 
otuz lira kadar bir alacağı vardır. 
Evvelki gece Hüseyin, Bostancı· 
dan geçerken lslam kendisini güzel
likle karşılayarak rakı icmelerini 
söylemi~tir. Maksadı otuz lira bor· 
cunu sohbet arasında istemektir. 

Bunlar civardaki bir meyhanede 
oturup içerlerken lalam borcunu is· 
temiıtir. Hüseyin parası olmadığını 
söyliyerek yine kaçamaklı yollara 
sapınca lslam kızımı. kavgaya tu
tufmuılardır. 

Sarhot olan bu iki arkadat mey
haneden kalkıp sokağa çılmutlar, 
bir yandan yürürken bir yandan da 
kavgaya devam etmiılecdir. 

Bir aralık Hüseyin küfretmif, İs· 
lam bunun üzerine Hüseyine küfü
rünü geri alinasmı aöylemittir. Hü
seyin, küfÜrü geri almayınca lalim 

tabancumı çekmif, üç el atet edr 
rek batından ve göğsünden yara1r 
mq, öldürmiiftür. 

Tahkikata Oıküdar müddeium• 
miliği el koymuıtur. • 

Bir yaralama vakuı da evvelki 
gün kapalı çarııda olmdftur. 

Y qildirek karakolu karpamdıa 
evinde oturan 23 yafında Dunusı 
isminde bir kadm kapalı çarfldaıl 
geçerken bir müddetttenberi aytl 
y8§8dığı dostu Salih önüne çı1anJlt 
yine beraber yafama1an teklifinde 
hulunmuıtur. Dursun sert bir eti' 

vap verince Salih çakısını çekmif, 
kadını sol memesinin altından yarr 
lamıştır. 

Dursun sıhhi imdat otomobili i1' 
hastahaneye kalclırılmıt, müdav•tı 
yapıldıktan sonra evine gönderil• 
miştir. 

Dün bir ak~ gazetesi öldüğiİ" 
nü yazmıpa da bu haber doğru dr 
ğildir. 

Ankara aUcO Genc;let 
blrllğlnl yendi 

Ankar~ 9. (Telefonla) - B,, 
Ankara Gflcll ile Gençler birliği "8ıl' 
ımda senenin futbol ıampiyonıaı
maçı yapddı. Oyun ıaat dörtte ÖJlıt' 
rin idareainde bqladı. Sonuna b~ 
Gnçlülerin hakimiyeti altında~ 
Gnçlfller ilk baftaymda 23 ikin~ 
bee gol atarak ıampiyonloğu kud~ 
lar. Stadyumda bq binden f a)a ~ 
ci vardı. GoUerin betini de Hamdi ,r 
lL 



n· 
~iı '~e, 8 (hususi) -- İki aydanberi 
d\nıc alkevinin köycülük ve sosyal yar 
lı§llla~olları daha toplu ve hararetli ça 

fi 1/rına devam etm:kte.dirler. 
liırı'· ılhassa halkevinin bukolları köy
lı'-ıun ayağına kadar gidip onların sağ-

• ıı arı .. 
~ ~la Uzerinde fazla çalışmaktadırlar, 

loı::t köyü hedef bilen köyçülük ve 
Yardım kolları "ıükümet doktoru 

Hamdi Güvenin ba~kanlığındaki he 
yet her pazar günleri muhtelif nahiye 
ve köylere gidip meccanen muayene ve 
tedavi edererk ilaç dalıtılmaktadır. 

Sıtrpa olan köyle:im:zde fazla du· 
rulmaktadır. Gönderdiğim resim ilimi
ze bağlı Mapavri kamununda muayene 
edilerek ilaç dağıtılan hastalarla birlik 
te heyeti gösterm:kteclir. 

'Kocasını aşıkına 
öldürten kadın 
İzmir, - Menemen kazasının 

Çavuı köyünde Zelih3 adında bir 
kadın ihtiyar kocası Yahyayı, 
genç 8.§ığı Haı:an Celine öldürt
mü~tür. Cinayetten - sonra yakala
nan Zeliha ile Hasan Cetin İzmire 
getirilmişlerdir. Muh;kemelerine 
pazartesi günü başlanacaktır. 

35 ya~ında olan Zeliha cinayet
le alakası olmadığım söylemekte 
ise de Hasan Çetin itiraf etmekte
dir. 

Hasan Çetin ; kocasından usa
nan Zelihanın, kendisini cin:lyete 
nasıl teşvik ettiğini, Musabey kö
yüne giderken yo!da bastonla ba
'ına ve ensesine vurmak suretiyle 
Necibi naaıl öldürdüğünü. panto· 
lonu cebinde bulunan bes lirayı a· 
lıp Zelihaya götürünce, kadmın: 

,ıı A.tacahögiikle tetkikat yapan ecnebi Alimler 

.ı Yozgat Valisi Feyzi 

jt 

Gürel'e 
teşekkür ettiler 

~ !i h:~gad (hususi) - Yozgada geli· ı-
~ telin tıuz üç ayı bulmiyan vali Feyzi Gü Gegvede imar işleri 
. tUr :ı zamanda başardığı işler büyük G ( H ·) 5 l d · oir k . . . ep·e, u usı - ene er en· 

~--· ço yollar tamır cdılmış. çarşı h . l k 1 k .. .. l .1 • 
Zeliha ile ~ığı Hasan Çetin 

• '" k ld 1 fal 1 erı ıa ıınsız ı yuzum en gerı emı§ .,. J>ıJP4.~ ~ a ınm arı as t o arak ya 1 ~ • 
• "IJ§, Jr

0
• kt 1 • . d·ımt o an ...,ey"e. son zamanlarda ha r - Oh, çok şükül'. yarabbi, kur

tu1dum. diyerek ellerini yüzüne 
sürdüğünü bütün taf silatile anlat
maktadır. Bu muhakemenin, he
yecanlı tarafları olacağı tahmin e
diliyor. 

tır y me ep erı ınıa c ı ş· · b ı ı· ı · · 1 · na geçen yenı e ec ıye ıeyetmın yı • 

tlckt~Ozgadın cumuriyet bayramında 
dır. tifc kavuşması için çalışılmakta-

lttı Bir rtlliddet evvel Alaca Höyüke ge 
t tcııcbi al'ml . k l' . •. 
Ctdi~· ı erıne arşı va ının gos 
?ııcn!1 ınisafirpcrverlik ecnebilerin 
?ııuı. uıı~yet ve teşekkürlerini mucip ol 
~!lt:lıye hitaben bir mektup gönder 

1'" ır. Bu mektupta şöyle deniyor: 
"ttıu· Urk tarih cemiyetinin Fransiz da-

cr· ı 'l'nrJci 1 stanbula avdet ve dolayısiyle 
ttd Ye topraldannı tc-rkederken Yoz 
~ilay~tinden geçtil:leri esnada bil-

( ı,ti h "alı v~ arkadaşlarından gördük· 
,,:.~aret.li i~tikbal dolayısiyle derin 

!ı Urlerıni ızhar eylemek isterler. 
- tUrıu ~tar. kendilerine gösterilen her 

~ttt tnıaafırperverlik ve her türlü ne-
- l> en teshir edilmişlerdir. 

~end·ı ~tt ı eri yalnız hayranlıklariyle zi-
diit.r tttikleri Arkeoloji sahasını değil 
f~ taraftan Türkiye halkının misa-
tı11:trliğini de takdir etmek 'ırsa
~har n dolayı unutulmaz hatıralarını 

~za edeceJClerdir . 
IUtra Uhterem YozgaJ valisine derin 
1ı r.,~ hislerini teyid eder ve ihtirama 
l'ııı0ı ainızın kabulünli istirham ederiz 
~liı f~kUltesi profesörü :V. Vellnoiı 
Ccı~debiyat fakültesi pro: Delepert 

- .........._ Ar~~kültesi profesörü: Reyfeııse 
~oji heyetinaen Pere Azaik 

ersinin bir aylık 
ltt ihracatı 

,., ersin - 937 yılı eylül ayı içinde 
lir._ ;ızd~n iç şehirlerimize 169.650 
bııı ınetınde 274.141 kilo yün fstan 

las;tk~nkaraya 1.450 lira kıymetinde 
3ıookitılo tiftik, 1700 lira kıymetinde 
tt hirı Q kıl, 8000 lira kıymetinde on al 
bi.. ~edj J" k'l k .:ı • ' d' 
~ "'' •ltı .. "uz ı o oyu:ı .uerısı ve ye ı 

ınak bilmiyen !;llh§maları saye inde i· 
mar hnsmmnda hüyiik hir ilerilik gös 
termiş ''e kısa bir zaman içinde ka
sabanın içinden geçen su yolları he· 
ton olarak yapılarak giizel hir §ekle 
koııınu:;;tur. 

Bundan ha~ka halki mevcut kireç- 8 Q R S A 
Ji "m·u irmekten kurtarmak maksadi· . • d . ,..,_ ___ 9. 10. 937 
le giizel bir su depo::-u mey ıına getr 
ri1erek ora,,·a en son sistem su siizme Blzalarmda yıJm lfareUI olaıılar. lbıe 

1 rtade muamele görenJerd.lr. KakarDl&ı 
makineleri de getirilmiştir. ...., ı.ı do upawe eıatıı tlJ'aUım ur. 

Ayni zamanda lıalkın i..:tiralıatmı P A R A L A R 
temin maksadiyle güzel hir ele park • SterUn 

yapılmıştır. •Dolar 

Bu işleri mu\'aff akiyetle ha~aran •Frank 

belediye son günlerde ke~~isi için : =~ Fr. 
modern bir binanın in~ası ışıne te - • Drahmj 

.. ehhiis etmİ;1 ,.e bac;Jannıı~tır. • lsvtçre Fr. ,.. ~ .. d v 

Murtaza Er npan •Leva 

Edirne heredlye varidat.na Florin •Kron Çek. 
konan haciz • şuın Avua 

62!>,-
127 •• 
86-

110-
t:.4-
23-

:ıso. -
23 -
70. 

pezeta 
• Mark 
• ZloU 
• pengo 
• ı.ey 
•Dl.Dar 

Yen 
•Kron ineç 
• Altla 

Si, _ • Banknot 

23-

sı.-
2250-

.?5, -
14-
62 -

52 -
1002 -
263 -

Edirne (Hususi) - Oç yıl Önce11---- Ç c K LE R----· 
F.dirne şehri su teşkilatını yapmağı ta • Loncıra 627. - • Vlyana t 19~ 
ahhüt eden Ponto Mason şirketi ile • NevyorJı o.1s. 7 • Ma<2rtd 119617 
belediye arasında bir alacak yüzün •Put. 24 9Si5 • Berıtn l9670 
den ihtilaf çıkmış ve şirketin adli ma • lııll.taııo ıa 012j • V&rJOTa 'ıs 

· · d b 1 • Brtlkeef 4 688.? • Budapqte 3 9375 kamata müracaat netıcesın e e edi h • Atlna b7 161Cı • Bllkrq 107 5365 
yenin bir kısım varidatna aciz kon • eene"" s 43G8 • &tgrao 54 41 

muştu. • Sotya 6S ;9:;~ • Yokobllma 2 7 l 

Temyiz mahkemesi, veriler. bu ha • Amsterd&m l.42JO • MoskoY& 20 S );; 
ciz kararını doğru bulmayarak hac • Pra« 22.ımu • ~tokbôlm a.0933 

zin fekkine ve belediye varidatının •---- E S H A M 
haciz edilemiyeceğine karar verdiği iş BankllSJ !) 80 J Şlr. Hayrty -

ni haber aldık. Anadolu 24 50 ıl •Çimento 11 s.; 

H 1 t bl 11 Reji ı 60 Uerkez &nk 91 
usus o amo e- atlkrazlar-fahvlller-

rf n yeni plaka şek il 
Ankara. 8 (A.A.) - Dahiliye 

Vekaletinden: 

• llll\3 T.Hör ı JS 50 l!:lektrtll 

• • • ! l ıs G25 rı;am ... , 
e • • • D 13175 RıbUm 

• • • m ısı~ • An~doto ı 
• ErgenJ lıUk ~ 7 .!5 • Anadolu D Satın alınması, ifletilmesi ve 

kadrcları devlete, hı•susi idarelere 8. Erzurum 9:.l
6

•• ~n"''0111 ın 
ve belediyeler bütçelerine ait olan • lattk.Datım " Mtımeasıı A 

4070 
4070 

4J8J 1 
SHO 
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ŞlkAyetler, dlle~ler 
·············································-

Üzüm ihtikarı! 
Geçen gün, hem de bir bayağı 

gün ailemle birlikte T opkapı mal
tepesindeki bağlardan birine git
tik. Orada bize birer sandal) a ile 
bir külüstür masa, bir şişe su, iki 
kilo da üzüm getirdiler ve sonra 
biz oradan kalkarken kilosu elli. 
şerden yüz kuruş üzüm, beş kuruş 
ta su parası aldılar. Kilosu eli\ ku
ruşa iizüm ne dzmzkt:r? 1-!em de 
öyle üzüm ki. sirke gibi e~;şi ! Ay. 
ni üzümü ycllnrda kilosu yedi bu
çuk, on k:.'rustan sattıldarı halde 
bu ne !hti~:a~dır? Ayni cün ayni 
yere giden birçok aileler de benim 
bu şikfıyetimde, benimle ortaktır
lar. 

B~ı üzüm ihtikarma knr9 1 Bele
diye harekete geçmeli, ba"!~a y~r
lere olduğu gibi buralara da narh 
ve fiy?t listeleri koydurmalıdır. 

Cağaloğlunda 24 numarada 
Makine Operatörü Orhan 

GiDENLER 
• Bir müddettir tehrimizde bu

lunan Giresun belediye reisi Esr~f 
Dizdar bugün Giresuna dönn";ek
tedir. 

• Bir müddettenberi şehrimizde 
bazı adli işler hakkında tetkikat 
yapmakla meşgul olan Adliye Ve
kaleti ceza işleri müdür muavini 
B. Bekir, dün akşamki trenle An
karaya gitmiştir. 

ihracatımızın genfş
Jetllmesl f çl n yeni 
tedbirler alınıyor 
İhracatımızın genitletilmesi 

maksadile hükfunetimiz yeni bir 
anlatmalar serisi hazırlamıştır. 
Bunlardan bir kısmı için halen mü 
zakerelere giriıilmiş bulunmakta
dır. Bir kısmının da esasları ha
zırlanmaktadır, 

Halen müzakerelere girişilmiş 
olan anlatmalar İtalya ve Rusya İ· 
le yapılmaktadır. Bunlardan Rus
y ile dün haber verildiği üzere Ti
caret anlaımaaı imzalanınıJlır. Ye 
ni Rusya anla,ması; Türkiye ile 
Rusya arasındaki muamelatın in
kitafı için tam ve mükemmel bir 
anlatma sayılmaktadır. Yeni anlaş 
manın imzalandığı etrafındaki ha 
ber her iki memleketin alakadar 
tüccarları arasında büyük bir se
vinç ve memnuniyetle kartılanmış 
tır. İtalya ile yapılacak ticaret an
latması müzakerelerine de geçil • 

mit bulunmaktadır. Bu anlafma • 
nın imzası da bütün tüccarlar a • 

rasmda sabırsızlıkla beklenmek • 
tedir. 

Diğer taraftan bu yıl memleke • 

timizden mühim miktarda it ya • 

pacak olan Litvanya, Estonya, Da
nimarka ve diğer Baltık devletleri 
ile yapılacak anla!maların esasla
rı hazırlanmağa başlanmıştır.Bun
Jardan Danimarka ile Litvanya dev 
letlerinin memleketimizle müna
sebetleri pek yeni değildir. Bun
dan bir müddet evveline kadar her 
iki memlekete zirai mahsulleri 
miz ile bilhassa §arap satmakta 
bulunuyorduk. Buna mukabil on
lar da bize az miktarda da olsa 

zirai alat gönderiyorlardı. Bu de

fa İspanyada vukuagelen siyasi 

vaziyet dolayısiyle bu memleket i
ile oldukça ehemmiyetli alıtveriti 
bulunan Baltık ve Şimal devletle
rinin mühim bir kısmı, Şimal ve 
Cenup memleketleri mahsullerini 
yetiftiren memleketlerle alakaları 

ingiliz Başvekili
nin nutku 

(i' ttar<ıfr 1 ncidP) ., 
namaz hir lıalclir. Onun için i yan o· 
lunl!cak lıir .CY 'ar a o da, fikrinu·ı-. 
lıarpıir~ hnrbe kar,.1. ullı H"niti ile 
ıne~elelcrin lıallı tc~ehlıih.ii \'erine kuv 
\'ele miirncanl olt>nına ına kar~ı ic:yan 
etmektir." 

l'ıındnn l'n-a f.hamhrrlain Ame-

nu lıaıırl:t·nı~ 'P .,.livle clrmi-tir: 
"- Ilu rıı•hık ~ol .. 'er'nde olmuş

tur. Şimdivf' knc1ar ii• I<' sn•ııh ··crdu ki 
\mcrika 1fl""l 'l'"'" h·r ;J'lrİr:-'l c:i)aSNi 
ta'dıı P'11-·~·1c •·"111i~clc 'i- I'oo C'\ elt 
ızörı 1i: t:ir l İ h"vrr1m'lrl 1 'lll'llnrm 
teem iizf' l':-.r •0 •n ... 1 lıas'"h ~, \rendi lın· 
Ji•ıf" l•r-n1>11n°rı1( olu-.:n Jıımdan ma un 
1 a,lara'c Wl'ınleket h·•hıl':>"m acaktır. 
H"o;;e,·ı•lt lırvr<' 1 n1ilel ,; ııllrrin \C k.ti 
de'<'rin ı•v•ri' eti ln•,.,.,st>nr'rı kendi ka· 
ı•aq' İ'lİ siivlerk"tı l·;zim de k"n:>atiıni· 
zi ifade etıniı:tir. İnt?ihere J.iiklımeti 
hu noktadan tmnaıniv!c Am<'rika Birle 
~ik cumlıuriyetleri ile hcrnherilir.'' 

f nı;iliz haş,·ekiH Amerik:ınrn Do '" 
kuzlnr konfcrnnsınn iııtirnk edece~i ii• 
ıniclini izhar ctmi" ''P. 1nı:;ilterc lıiiku· 
metinin hiitiin lıcd{'fi ı::nllııı mulıafnza 
dan ib:ır<>t oldu~nnu ı;iiı::t{'rmi~tir. 

f ı:;-ı a'lvn ıne5r.lrci1 e temas {'dince Jıa 
tip. f tal~·a ile akdeililen son itilfıftan 
ılol:wr memnuniyetini sii ·lemi~. hu iti· 
lllftnn c:onra \demi Miiclahrle siyae:eti· 
ni ınii<'ı:: ir kılarak veni ıniizakerclı-re 
vol ar,:ılahilec"~ini " ~ii) lemictir. Bun
dan sonra Jncc:olini ile yaptı~ı mulıa
hn:'ltm ic:ti]ufof cttiEi ıniiza}cere saf· 
halamın J?er;ilehileceğini nnlntmıştır .. 

Faknt Chamberlnin Jm tiirlii müza.ı 
kerelerin ha Janrpıc; olan i!fıhlnnma 
faaliyetlrrini clnrdurmayarağını \'C hu 
husnc:tnki fnıılivederin iyi ı:;emerclcr 

,·erdiğ'ni tch:ıriiz ettirmi~tir: Knrn si· 
Jalılımınnsı tıunaınlnnch~ı zaman ka
ra ordu u tamamen 'azifec:ini yaparalC 
hale gc1mic; bulunnrnktır. 

Deniz siJUhlamnnlnrına gelince, hu· 
giin meYcnd olan İn~iliz hnhriycsine 
yeniden !100.000 ton harp filosu iJa,·e 
eılilıniş olacaktır. Deniz harp g_emile· 
rinin teçhizatından ha~ka balıriye as· 
kerleri de arttırılacaktır. Tnyyare ha· 
z1rlıkları süratle artmnktndır. 

İngiliz başvekili son iki sene zarf m· 
da İngilterenin miidnfna ktl\'\'ellcrinin 
iiç rniı:li artmış olduğunu liaydetmİ§9 
tir. 1 

Amerika dokuzlar 
kon/ eransına 
hazırlanıyor 

Yaşin~ton, 9 "(Hususi) - Reisi• 
cunılıur Roosc,·elt Hyde P.arktan gel
di. Dcrhnl siyası mr~cleler ile rne~gııl 
olmağ'n haJndı. Uzak ~nrk Yaziyeti halC 
k'mcla beynnattn hnlunmnsı için nıku· 
hulan müracaatları recldetti. Sonra 
Jiariciye nazırı Cordcll Hull ile miiza· 
kerede lınlumlu. Dalıa sonra fe\'kala
cle bir kahine içtimar yapı1dı. 

1ngiliz, Fransız \'C Amerika diplo
matları nrn mdn cliplomntik temaı:lar 
ha~ladr. 

Anlaşıldı~ma göre ynkında toplana• 
cak oliln Dokuzlar konforamıımln A • 
rnerikayı Bay rorman temc;il edccelC
tir. 

Vaşington, 9 (Husu i) - Beyaz 
sarayda cereyan eden müzalterelcrden 
ı=onra lıariciye nazırı Hull gazetelere 

beyanatta bulunnraK umumi surette 
heynelmilel siyac;İ vaziyet fü:erinde 
konuşulduğunu söylemiştir. Şimdiki 
ha de Dokuzlar konferam:;ı hakkında 
siiylenecek fazla bir ~ey yoktur. mc· 
rika lıariciycc:ine h<'nüz hu konferans 
lıakkmda hir davet gelmemiştir. 

nı artırmak mecburiyetinde kal- ::~:::::::·-nm:ın•.:ı:mu::mm:n::::::ml 
mıftır. ii Diş Doktoru 

Bu arada memleketimiz en baş- ii Necati Pahşi 'H 

llo 0~1 ~uz otuz lira kıymetinde 4150 
}'tdi b~ ak ve 11850 li:-a kıymetinde on 

motörlü ve motörsüz nakil vasıta-
larından maadası resmi plaka ta- • m __ ................... ·--===·-

ta gelmekte olan bu saydığımız ii Hastalarını hergiln sabah 10 dan!. 
devletler ara!ınd~ ço~. esaslı anlaş Ü akşam 19 za kadar Kara köy Tlincl ti 
malar yapmak mumkun olacaktır. ri meydanı Tersane c~desi başında No.il 
Bazı alakadarların tahminlerine gö ii 112 de kabul eder. i• 
re; bu devletlerle klering esasları- ii Salı ve cuma gUnleri saat 14 den U 
na göre anlaşmalar yapılacaktır. ff 18 ı:e kadar parasızdır. g 
Bu devletler bizden üzüm, incir, ::::::::::111111::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

dt..: ın Yed· .. . . b k·ı ~ '''İ ı yuz yırmı eş ı o sıgır 
\'·Yollanmıştır 

lltbı ~e bu ay icinde limanımızdan ec .. ,c ~ 

i-4 rtllckctlerine : 
\>,._ 900 ı· h'(f} ha ıra değerinde 7826 baş ko--
~'t ~e?."•n 42110 lira değerinde 12159 
r· 2290 ~ayfaya ve 141 O lira değerin 
ıt~tlt.ltıto yapağı iskendcruna gönde } 

şıyamazlar. _ p .... --·Öo°KTOR····- -f 
Diiier biitün hususı otomobille- ıl !I 

rin taksi plakası ta!ımaıarı ve pla- ü Kema 1 özsan H 
kalara rakamdan evvel konan vi- il Oroloğ • Operatör H 
!~v~t. ~muzuna a!t _harften sonra ı Bevliye mütehassısı ijl 

H ılave etmelerı lazımdır. • Karaköy _ Ekselsı·yor • ~ 
El 'l'kl . . • d'I" maga7.ası I• 

çı ı ere aıt ':esaıt ~ım ı ık ha il y-d.nında. Her gün öğleden sonra :i 
len tatıdıkları p}ikaları kullana- 1 2 den 8 e kadar: 1'el: 41235 ij 
caklardı~ h · m:mı ı========ı=:m.m u'"P& 

pamuk, yün, deri, ipek, tarap, ku- _ ................... _ ... - .. :·············-···········---
ru meyvalar ve saire alacaklardır. fi" ...................................................... İ 
Biz de buna mukabil zirai alat a- H Meccani muayene ii 
J ~ k" b ., d b l k tl :: Per§cmbo gUnlerf saat 2 den ~ e kadar H 
acagız ı u a, u mem e e er :: 0 t k'. T b k p 1 d 

251 arasında yapılacak anlasmalarda ii r a oy aş asama •• a anga a 
kff l ... b. d rt l :: numarada Doktor Mumtnz Gürsoy 

a kı t odacagımıza ır e ı sayı • Ü fakirleri parasız muayene eder 
ma a ır. &::::=.-wıwu w · 
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Büyük polis haf iyelerin den birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Vollgang Haynrih ------- Tefrika numarası: & 

"Yarı beygir, yarı timsôh,,?? 
Böyle bir adam olduğunu söyliyen Allan PJokertoo, ikinci 

direktör Sanfordu dinliyor •• 

·-----------------------~-------------------------------------------------Muhtelif şimendifer istasyonları arasında 
kayıplara karışan 50,000 Dolar 

"Adarns" demiryollan şirketi· 
nin ikinci direktörü San/ ord, da
vet ettiği ill-c P"lis hafiyesi 'Allan 
Pinkertonla, bürosunda gÖrü§Ü
yor. Allan Pinkerton, kendisin
den "yan beygir, yan timsah" 
bir adam istiyen ikinci direktö-

"B l d k . d·-· re unun a ne eme · ı$te ıgı-
nizi anladım. Siir' atli hrıreket e
den. ve fevkalade iri lokmaları 
yutup hazmedebilen bir adam 
ltiz:ım! O tesbihle demek istedi· 
ğiniz bu! ı;ıedi'{,riniz adam da, 
i§te, benim!'' diyor. Bundan son 
ra, Sanford, cansılcıcı ve esraren· 
siz bir meseleden b~hsedeceği 
kaydile, daha evvel :Şirket büro· 
Zannın organizasyonu etrafında 
bazı izahat venneğc girişiyor: 

Her istasyonda bilet mukabili veri 
len parayı gişeden alan ve ayda bir 
bütün teferruatı ile hesap veren bi 
rer memurumuz vardır. Bu memur 
lar, parayı deriden çantalar içerisine 
koyup kilitler ve ay tekmillenin· 

ce, en yakın olan daha büyük" İsbs 
yonlara yollanan çantalar, o d·aha bü 
yül< istasyonlardaki kontrölörler tara 
fmdan teslim alınır. Kontrolörler, bü 
tün küçük istasyonlardan tahsil edi 
Jjp kendilerine teslim ettikleri parala 
rı, ibaşka bir deriden çanta. içerisine 
yerleştirirler. Ve Öu merhalelerden 
geçerek tahsil edilen paralar, aydan 
aya bize, .. yani merkeze getirilir. Bü 
yük çantaların · anahtarları, yalnız 
kontrolörlerin yanında bulunur. Çan 
talar bunları nakledecek' memurlann 
1-iuzurile açılarak, içlerindeki para 
nm miktarı bir kere daha sayıldık 
tan sonra, tekrar kapatılır. Bu usule 
göre de, bir bakıma herhangi bir 
zimmet ve ihtilasta bulunmak, kati 
surette imkansızdır! 

Sanforct, bu noktada izahatini ke 
serde: 

ne dökemeclik. .~ncak, Maroniye 
o kadar müşkülat çıkardık, ki mev
kiinde rahat edemez oldu ve iğne 
üzerinde otururcatıına oturmaktan· 
sa kendiliğinden ~ekildi. Vazifesin
den affını istedi. Hu suretle bir ne
vi istifa edip gitti! 

- Hepsi bu kadar d~ğil, sanı
rım! 

- Hayır, Mister Pinkerton ! Pek 
isabetle sezdiğiniz gibi, hepsi bu 
kadarla kalmadı. Maalesef ikinci ve 
daha nahoş bir si.i,priz, "ehvenişer,, 
olan birinciyi takip etti . Takipte 
gecikmeden 1 

Sanford, hakikaten cam sıkılmış 
olduğunu belli eder bir tavırla, iri 
Havanna cıgarasmı üstüste birkaç 
nefes çekerek, küfür kiıfür duman 
savurup, devam etti. 

- Maroni, memuriyetinden çe· 
kilmeden biraz önce, nakliye memu 
rumuz Çeys, kendisine bir to;ba 
götürmüştü. Bu torbanın içerisinde 
4 paket ve bu 4 paketin içinde de 
topyekun 125,000 dolar bulunuyor 
du. Maroni, torbayı açtı, paketlerde 
ki paralan birer birer saydı; paket· 
leri tekrar torbava yerleştirerek 

11 ne 't-:1 • ' 

torbanlllt MZUU .s~ıkı .bağladt ye 
mühürledi. t 25,000 dolan Çeysten 
teslim aldığına dair de kendi imza· 
sile makbuz verdi! . 

.. Adams,. demiryolları şirketi 

ikinci direktörü, havannasının kü
lünü parmağının ucile tablaya silke
rek, kaşlarını yukarıya kaldırıp, du
daklannı mrdı: 

- Buraya kadar işler yolunda! 
Fakat, nakliye mc:muru.nuz torba· 
yı en yakın kontrol m~murluğuna, 
getirince, bir de ne görülsün, beye
nirsiniz? ! Torbada 4 ytrine, 3 pa· 
ket var! 

Sanford, bird:mbire büsbütün 
hararetlendi: 

- içinde 40,000 dolar bulunan 
4 üncüsü, iz brra1.<madan kayıplara 
karışmıştı! Şunu da ilave edeyim, 
ki torba üzerinde birka:: kesik izi 
seçilmesine rağmen, biz nakliye 
memurumuzdan zerre kadar şüphe 
ebniyoruz. Kendisini dürüst ve 
emin bir adam olarak tanımakta ıs
rar ediyoruz t 

ikinci direktör, bu izahatı verdik 
ten sonra sustu. Başka söylenecek 
bir şey hatırına gelmiyordu. Polis 
hafiyesine dönerek, sordu: ' 

- Ey, söyleyiniz, bakalnn, Mis· 
ter Pinkertonl Bu vaziyet karşısın
da ne yapabiliriz~ 

İlk detektif, sükunetle cebinden 
matbu bir mukave:Iename çıkanp, 
ikinci direktörün önüne koydu: 

- Bizim şartlanmızı bilir;iniz, 
Mister Sanford 1 

Allan Pinkerto.ı, sesine bir İ§ 
adamı tonu katarak: 

- Benim müessisi bulunduğum 
"milli emniyet acenteliğiu dedi, ha
vale edilen işleri yalnız maktu tari
tarif e, bahşiş v. s. bahis mevzuu 
olamaz. Bununla beraber, masraf
larımızı tesbit ve ayrıca· hesap ede-
riz! Diğer taraf tan bosanlna ve 
mümasili meşelelere burnumuzu 
so~mamak bu kapil işleri ü~ize. 
almamak prensibimizdir ! 

Pinkerton, bir an düşünmeğe va. 
kit bıraktıktan sonra, sordu: 

- Mutabık kaldık mı, Mister 
Sanford? 

- Evett 
- Şu halde, muJCavelenameyi 

imzalamanızı rica ederim ! Siz şu
raya imzanızı atar atmaz, ben bu 
meseleye el koymuş savıhrım. ilk 
neticeye vasıl olur olm~z da, mah1-
mat alırsınız! 

'(Arkası varS 

Edebi Roman : 4 

Kayboıan r2250 yıtdO • 
Generaller Yeraaz11::::,u!o2 hafi 

Amerika&, her şeyin otdıi 
gibi, harple sulhun da istatisti Meselede yeni yeni 

safhalar ortaya 
çıkıyor 

Paristen eski 
· • Rus ordusuna 

mensup bir gene~ 
ral olan Millerin 
esrarengiz bir su
rette · k8.çmlmaaı 
etrafında tahki • 
kat devam etmek 
tedir. 

General Mille • 
re dair hiçbir iz 
bulunamadığı hal-

Kudratef de, kc :ıdisini o es· 
raren~iz rarı,devuya çağıran, fakat 
ertesi gün ortadan kay':>olan arka-
daşı general Skoblinin Finlandiyada 
bulunduğu şayi olmuştur. 

Buna ihtimal verdiren hadise §U• 

dur: 
Son zamanlarda. bo~ba vakaları 

tahtelbahir çalınması gibi esraren· 
giz hadise ve suikastlerin çoğaldığı 
Fransada bir cinayet oluyor. Bun· 
dan evvelki bir yazımızda da bildir 
diğimiz gibi, gizli Fransız polisle· 
tinden Reiss, esrarengiz bir şekilde 
öldürülüyor. · 

Evvela, Reissin katili -karısı zan
nediliyor. Fakat, daha . sonra, kati· 
lin Kudratef ismi~de bir adam ol
ması ihtimali daha varid görülüyor. 

Kudratef, eskiden hariçteki Be
yaz Rusları tahrik eden bir adam-

çıkardılar. . Gel 
Son günlerde nC§rdeilen bir 11 

tistiğe göre, 2250 sene zarfında' d 
yüzünde 902 harp olmuştur. Is) 
lar ve ihtilaller, dahili harpler ~ 
rakamdan hariçtir ve iki mis\icY 
bile fazla bir yekun tC§kil etr11ej la Habeşi 
dir: n kal 

Bu müddet zarfında muhl~Ptetti. 
memlekelt~rdeki isyan ihtilal ~ıı:den s 

dahili harplerin sayısı l 816 dır. . ll\dağa 
• Mlt Cf 

Aynı istatistiğe göre yiJ1111Jadı ın 
tehlikesi daha ful~l.qmııtır. ÇüıV;.ıar ... J 
asırda bir insan içih harpte ölııttar1 ~attı 
"Ahı· l "'hea asrı arp erın ya mz cephede~ ıa. :Yorl 
için değil, aynı zamanda cephe~ Biit"a 

~i~indekil~r ve tehirdeki sivil ııt~an : 
ıçın de hır tehlike tetkil etttigı"· ıır0~u s"' 

trıd· lumdur. ır .. 

Onun için, istatistikte, on üçi.İll' l'lt~kt>an 
füıırdaki bir adamın harpte ölı11 'a~ al e 
ihtimalinin bugünkünden 6,000 6ddi:a 8 

fa daha az olduğu gösteriliyor. Av;d 
M ekkede radyo ıit\1diy~ 

Hristiyan ayağının basması )Aıtrikalr! 
sak olan Mekkeye neşredici bir {r1ndarı 
yo is~syonu yaptırmak istedild'ı.;~ttika . ~·•n 
zaman bu ışten anlayan hicbir J11·!llill '"" 
lüman bulamamışlar. ~ ltaı;tlc · 

B .. . A rd av unun . uzerıne, rap hüku111e ll. B 
bu işi öğrenip gelmeleri için J..,o>Jtıa~ ~t 
raya dört Arap gönderiyor. Buıt~ C,trıi 
orada uzun bir müddet radvo bi~~~ v 
· h ·1 di - 6 tıni 'd 

Bu itibarla, pnun i:iz.erinde y~lnız 51 .ta 81 e yorlar ve Arabistana ~vJ 1 

Reissi öldürmüş olaea.ğı şüphesi nüp nihayet Mekkeye _l:ir ~radyo Vı fcr~1~. 
dır. · 

d 
... ·1 l M l · ta.syomı kuruyorlar. - hı ho."hu 

egı , genera il eri kaçırmış ola- /k - "'" 
cağı ~üphesi de toplanıyor. · 

1 

~1natı 
. Kudratefin bugün Finlandiyada GÜ n 1 Ü k..--"i~;.~~ 

olduğuna' kuvvetle ihtimal v~ril- · RADYO ~tt/ tere 
mektedir. Bu itibarla, general Skob -
linin~de' leenöismi"tah'ıyah'bu e.da:Iri . P.r.ogramı Affertb~· 
la berab~:•Firıl~rtdlYa.da o~ tahlY • ~ · ~ l ur 
min ediliyor. , · · ö"ğle ne§rtyatı: · Saat 12,ao Pla..kla 1' .en har 

Diğer taraf tan,· general Skoblinin mualkisl. 12,50 Ftavadla. 13 Beyoğlu gsl . gece 
karısına bir ·müddet evvel Finlandi- göaterlt kolu taratuidaıı bir teıwııı. l' o-<;>Yle.rın-ı 
yadan bir mektup gelmiştir. Bu da, Ak§am neşriyatı: saat ıs,ao · Pla.Jda V"l'rıdiye 
Rus generalinin Finlandiya ile mü- ınualklal. 19,30 Konteran.s: KAmn Naıııi ~lk kUt 
nasebatta bulunduğunu göstermek- ru '(radyo 'ie terbiye). 20 Hikmet ve at1'~ll\baı 
dir. · · lan taratmdan TUrk m'18lld.sl ve halk ff tılar 

Bununla beraber, general Skob- lan. 20,so ömer Rıza tara.tından arapr;• ~lachı 
linin de general Milleri kaçıranlar lev. 20,4.5 Sulhiye ve arkadqıan tara!tıl11~lls 

TUrk musikisi ve halk p.rlula.n:. (Sa.3t" rıa fa 
tarafından, öldiirülmü1 olması da re' \ı muhtemel görülüyor. . n). 21,15 Orkestra. 22,15 Ajaruı ve bo l"'J~\ı taşel 

berleri ve ertesi (llnQn progra.mı. 22,so ~. 81kı 
General Millerin öldürülüp öldü- la ıololar, opera ve opereti parçata.r1- ~l bit a 

rülmediğ_i de henüz meçhuldür. Son. ~~Ytıru 
. -.ı'~~i ~~ k 

· kıtık vaziyetteler. Orman araaı: v~1

6~k 
1rıarı 

Yazan: Maks El ki değim'ıen, faaliyeten. kalmıJ ıı•ı ~ tır. ı 
- Umarım, ki, Cledi, vaziyeti ga 

yet vazıh olarak ifade edebildim. 
Öyle değil mi Mister Pinkerton? 

-Tamamiyle, Miste( Sanfordl 
Mükemmel! 

LindcnJıof çiftliğinde Ran· 
dolfla kızı Gittn ve oğlu Kurt, 
oturuyorla1. Ann, oğul; kızı 
komşu Vaytenel.: .~ato.,11 sahibi 
Bertran fon llolıenlwğm oğlu 28 
yaşında Ilans Georgla evlendir
mek i$tiyorlar. ,5imdi, bu. deli· 
lwnlmın b.:ıbmr, 10 sene eııuel bu 
giin ölen lwrmnm mezarını ziya· 
'ret eımi~ t:e iş odasına çıkmr§ bu 

SEVGi.; UVANINCA· •• 
dir; halbuki bu değirmen. harpteıı ~t~~tin1 
vel çiftliğin ba§lıca .gelir -menbaJnl 'JI~ lt, 

kil ediyordu. Tahtaya,bıçkıdan ge~.ıtıı·!Yan1 
ma:ddelere istek, yo~.. Lindenhofuı' ~~ e eli 
raç ettiği bundan başka mallana, lltı e i\d 
mayesini bile korumuyor! J;ı tı har 

- Eveti Ve pu sistemin tatbiki bi 
zi şimdiye kadar hiç bir mahzurla 
karşılaştırmadı; fakat şimdi, .. birden 
bire iş değişti 1 

Daha doğrusu, son zamanlarda 
demliyim.. Kliftonda bulunan 
Ceyms Varoni isminde bir kontro· 
lörümüzün ismini hatırınızda tu· 
tunuz. Bu adam, ihtimal pek öyle 
kendisine güvenilmesi yerinde ol4 
mayan bir adamdn. M:ılum olan 
zaaflarından biri, içki iptilasıdır; 

bir ikincisi de, bir dereceye kadar 
kumara düşkiin olması . T eınasta 
bulunduğu kimseler, dolaştığı mu
hitler de gene pc1< öyle suizan hu
sule getirmiyecek nezih kimseler 
ve temiz muhitle .. olmaktan hayli 
uzaktır! 

Bir müddet evvel Klifton hattı 
üzerinde 10,000 dolar ziyaa uğradı. 
~r nasılsa kayde geçmeden yanlış 
bir adrese gönderilen bu paranın 
son izi, Maroni de silindı, Evet, en 
son onun eline değmişti. Ancak, bu 
hususta. bir delil elde edilemedi. Ve 
bir suç işlediği kanaati benimsense 
bilen hiçbir memura karşı delilsiz 
suizan izhar olun.1maz. Bu vaziyet 
karşısında, tahkikatı takibat şekli-

fonu.yor: · 

Yazı masası üstünde ölenin akva
rel bir portresi duruyordu. Bu resim, ö
leni gençlik ve güzelliğinin tam rrıana
siyle çiçeklendiği yaşayış safhasında 
gösteriyordu. Kocası, gözlerini bu res
me dikti, uzun uzun seyretti. Yumuşak 
ve tatlı bakışlı olan ve hazan da cidden 
huşunetle çevrilen bu mavi gözlere, (ı 
m:itenasip endama ve ağız kenarındaki 
biraz çetinlik ifade eden şu kısılış• . oğ 

lu Hans Georga miras kalıruştı. Bun
larx annesinden tevarüs eden Hans Ge 
orga babasından da iğilmez irade ve bir 
kere verilen kararda israrla duruş inti
kal etmişti. 

Avludan nal sesleri aksetti. Baba, 
pencereye yaklaştı. Hans Georg, şimdi 
attan inerek yere ayak basıyordu. 

Şatonun ihtiyar efendisi biraz sonra 
avludaydı: 

- Hoş geldin, delikanlı! 

- Hoş bulduk, baba! Kahvaltı et-
tin mi? 

- Tabii! Bununla beraber, kahvaltı 
ederken sana refakat ederim. Gcl yemek 
odasına gidelim! 

Kahvaltı sırasında, oğul, babasına 

şu tavsiyede bulundu: 
- Gene ata binmeğeba,tasan, baba. 

Bunun sana her halde faydasx dokiı
nurdu ! 

- Bilirsin, ki Hans Georg, ben an
nenin ölmesindenberi ayaiımı üzengi· 
ye koymamıza yemin etmiştim. Onu 
brrakalrm. Sen neredeydin bugün? 

- Şöyle sabah serinliğinde Linden~ 
hof çiftliği civarında atla bir gezinti 
yapayım, dedim 1 

- Kadrnlan ziyaret .ettin mi? 

- Bu kadar erken uğrıyamazdrm 

tabii! Baba, sen komşıılanmızı .. Kurt· 
la annesini ve hemşiresini... Vaytene
ke .davet etmek istemez misin? 14 gün 
sonra yaban avına çıkacağız; oza:ınan? 
Ne iyi ohirc1u ! 

- Hay hay, oğlum! Frav Randolfle 
sohbetinden daifa hazederim. O, .derli 
toplu ve pek münevver bir . kadındır. 
DostumKurt da değerli bir gençtir. 
Sarışın Gittaya gelince. o başlı başına 
bir hazined:r l 

HansGeorg, heyecanla mukabele et 
ti: 

- Sahiden öyledir, baba 1 Eğer ben 
den hoşlansaydı; Gittayı derhal nikah 
lardrn. Halbuki, o benden hoşlanmı 

yor. Bundan 2 sene evv.el kendisine 
o ka.dar kur yapmrştın ki! 

Baba, oğlunÜn sözünü kesti: 
- Ve netice olarak da, sessiz, seda 

sız, bir dilnya seycı.lıatineçıkıvermiı 

tini 
- Evet ; çünkü ümitsizliğe uğramı1 

tın,baba tGittaya hislerimi itiraf etmek · 
için en ko;.içük bir tecrübeyi göze aldır 
sam, buz gibi soğuklaşıyor, yaklaııl 
ınaz bir tavır alarak konuşma mevzuu 
nu çarçabuk değiştiriyordu l 

- Evet!.. Delikanlı; bu gibi vazi 
yetlerde öyle hemencecik sabırsızlan 

mamalı, akıl baştan gidhıermemelidir 1 
Beklemeli, yavaş yavaş Gittanın ru 
hunda sana k;µ-şı sevgi uyanması için 
uğraşmalıydın. Sevgi eken, sevgi biçer 
Bir atalar sözünde, böyle deniliyor. 
U ğraşmalx.' fakat saldırmamalıdır 1 Sal 
dınrcasma değil, · ihtiyatla, ttmkinle ha 
raket etmeli, adım adnn, fakat gevşe 

meden, gayeye doğru yürümelidir! 
Belki de şimdi güzel Drigittenin karşı 
sında daha fazla muvaffakıyet elde 
edersin. Brigittenin yaşı da, aradan ge 
çen zaman zarfında bir.ıtz ilerledi. Ben, 
kendi hesabıma Froylayn Randolfu ge 
lin olarak memnuniyetle kabul ede 

- Oğlum; bundan bana ne diye di-~taf 
aediyorsun?· ~ ~ı bir 

- Çünkü, benim fakir 'bir kıtı t ~Vlctle 
run olarak şatoya getirmeme itir'- ~~I i\}'ı 
denin, diye korkuyoruml Ji~ er ~t 

- Sevgili oğluml bu gibi mülall ~~q· lrı 
tar, bence varit olama%. Ben, btJ ~ ......._ 
ıeyleri hesaba katmam. Bence ına~f ti.det i 
olan ..... Henı büyük, hem de karJf _A e\>ler 
b

. . . fJ'ltj 1 tı 
ır aevgının mevcut olmasıdır! ~ 

meseleleri, seninle senin saadetin ' tı;ı~ i~ 
sına hiçbir vakit girememelidir . .ı\~~le k:\ 
Dolayısile, bu noktaüzerinde daha ~ 13~ 11• 

la konuşmamız, lı;mımsuzdur l ~~\>itti 
Hans Georg, pek mütehassis ~·· t ihr 

halde,· elini babasına uzattı: lıtl.ıtrı -~ 
- TeıekkUr ederim!... Randol~e liitl~ 

davet etmeme müsaade ediyorsurt• ~' llıii 
mek? • . r~ttt tı 

- Pek tabii değil mi, ya ı Elbet~~leril J 
müsaade ediyorum; ve böyle nıııt. 1l1:ıl'l) e 4 

rem, sevgili misafirler geleceğine •' t~~~li~~ı 
niyorum da t ~ ief) b 1.11 

- Ben hemen Lindenhofa gidectW ):-a.~ltJı~ 
ve ...... _Onları kendim çağıracağını! ll~ilt -~ 

riml 
l!ans 

söyledi 

i Hana Georg, kahvaltı ettiği ıfl ~la~ <ı 
Georg, yavaş ıesle, şöyle başın.dan kalktı: tır. 

- Öğlen yemeğine kadar döneri~:.. ~İt 
- Başka bir cihet var. ki senden sak 

lamak iıt~me;n. Saklamak ~iç te doğ 
ru olamaz. Rand9lfler. parac~ pek ıı 

n •t 

P •·1'•' "'1l~t l - eklll, oğlum 1 Fakat, di.ıı- tı tdil 
dav.ran, ha! Acele etme! b' ltı isi . 

-:- Hayır, Hayır! M~rak etn'fe'.::,J 



ünya kanlı bir boğuşma: 
ya nasıl hazırlanıyor? 

f elecek harp yalnız müthiş ve masraflı bir harp 
değil, askeri tekniği bütün inceliklerine kadar 

bilmeği icabettiren bir harp da olacak 
liabc,· 

~n k l ıatan imparatorluğu orta ıı11•1ııı11111••-• .. rJJ'•11ıtfllAllllll 
a dırıldı. Mançuryayı Japonlar 

tı depolarına yerleıtirmiılerdir. Fa 
kat, bu kafi değildir. Almanya, hal 
ya ve lngilterede "lladen kömürün 
den benzin istihnline başlamışlardır 
Almanlar suni kauçuk imali ve sel
lülozden suni pamuk ve yapağı is· 
tibsaline baılamıılardır. İtalya süt 
ten suni yapağı imal et.neğe hafla 

Ptctti K tah 
·ıd · orsan telbahirler Akde 
ttıc~ sonra Hind denizinde de do 
d aga başladılaı .. . ispanyadaki 
dı Cf rnuharebe;ıi deryaları kana bo 

··· Japonlar Çinde Jehirleri yak 
rıt:,attı~ları homl:.alarla genç kadın 

Yazan: 

Necmettin 
Deliorman 

•C a~ .. k k 
lıYorla;, .. ı sut o an y4vruları par ... _. ............. .-. ... ,,,,. 

Bur· 

mıısa da, bu hadise, hem çok pa
halıya mal olmakta, hem de çok 
kötü yapılabilmektedir. ispanyadaki 
kanlı çarpl§malar, memleketin zen· 
gin madenlerinden dolayı olmakta 
dır. lngilizlcr 1926 yılında ispanya 
ve İspanya F asındaki yüksek kaliteli 
demir madenlerinin hepsini satın al 
mıılardı. Bitbaonun sukutundan son 
ra bu madenin bir kısmı Almanların 
eline geçmiıtir. 

un bunl d"" ·· ·· d Yan . ar unya yuzun e ya 
ğru rn.1.ll~tlerin müthit bir badireye 
tİdi suruklendiklerinin ilk alamet 

r .• 
.. İaPan 

tikal c~~dan soma orta Avrupaya 
ky tirilecek yangının Çekoslo 
dia a ~ernalan üzerinde tüteceğini 
A....,, c enler çoğalmağa baılamıştır. 

lltd' rupanın korkunç manzarasını 
ıyc k da k -erikal la a r UZd tan seyreden A 

lltd 1 r, en nihayet baklayı ağız 
an ç k -l'tıer'k 1 armış bulunuyorlar. , '. 

rı ~ a Cumhurreisi Ruzvelt iki 
·ıı .. tl v~l söylediği nutkunda dünya 

'" crı · ·k· l;-a nı ı ıye ayırarak, Almanya, 
\ı. auVc Japcnyayı bir tarafa koy 
~ · devletleri cihan sulhunu boz 

~ ~~cy~nler diye damgalandırdı. 
''Yctı Akvam müessesinin ya 

idd· sulhun korunmasını istedik 
J~tl .ıa eden Fıansa ve lngiltere 

o f ett h~~ıne i_.e, demokrasiyi binneti 
lll\lhrriyeti ve bugünkü istatuko 
~alaza etmeğe ça}J§anlar diye 

k ,«\ll\ dr~dıktan sonra 130 milyon 
~ltcr c~ıka devletinin Fransa ve 
ti. c ıle beraber olacağını ilan 

A~ 
erj bür- cumhunrei8inin bu aöz 
~n ~ \ln Arupa devletlerini yeni 
Jll. ~Cte e~ct~. g~tirdi. Radyo antenle 
~Ylen,:u__nduz ıılemeğe ve nutuklar 
~diy ege baıladı ... Diğer taraftan 
.· ~lk k~ 1ka~ yetmit milyonluk bir 
~lllba~ esınin §İmali Çinde tayyare 

tılar rının itaati altına alan Ja 
lacL~cnubi Çine de asker sevkine 
R.ı.ı r. Japonlar Çinde ilerledik 

faya, Ve Amerikanın kuıkusu 
til§~la. artacak, ve küremizin kor 

~ aıkJacrı daha çc.k sıklatacaktır .... 
ı bir §?naların sonu Asyada umu 

at · lıe,.a C§ın parlamasına ve belki de 
. }'~ kın da kendi menfaatlerini mü 
%a a~kr§masına sebeb olacaktır, 
ktlt. Jk· ar~i de l::u suretle başlaya 
tlcti • 1 .gundür gelen telgraf ha 

tcfir, kıi dıkkatle c.kuyanlar görrnüı 
11ııl"an • Japonlar Asyayı zapt ve 
•le c))ın. Yansından fazlasını tama 
l\c ad crıne geçirmeği kafalarmm i 
I ha~~akılllı yerleıtirmiıl~rdir. Ja 
~tat ~ıye nezareti erkanından biri 
~ bi aJansı ile bütün dünyaya ver 
Vlct{ ~cbliğde, dünya yüzündeki 

c a)ı: ı:engin ve fakir olarak iki 
tlc.. a akta. Japonyayı fakir dev

,. ti,..~. fnt~srna aldıktan sonra -Ame 
-~~ :"' i•ltcre ve F ransaya tariz ola

atJ'.'".ı;,~t ~ngin devletlerin refah ve 
~\>itti ·~nde yüzdüklerini, Japon 
/tı ~ın de kendi ahalisinin menfa 

rı ~ak iat 111~ .. ~yle bir aervet sahibi ol 
.t\~ le kaı~gını ve bunun için Çini it 
• al.t •.. §tığın, ·ıave etti. 

Cl.olttl 
0
ller §unu anlatmaktadır . 

. t iht7 arasındaki rekabet ve men 
tı.ıll\U r~~lan diplomatların gözünü 
liitl !tur. 
· ~Ur geçen günkü bir beyanatm 
tk~ jtclll}ekeler meselesini tekrar 
U,lile aPon ordolannm Rus menfa 
~lllct Çcu-pıtabilmesi için daha kaç 
l.'ı~~tıi.i te mesafe kaldığını elbette 
CJ) b .. nc koYmuı bulunuyordu . 

~ rn k . 
~ ll'hJt] a aatladır, ki yapılan harp 
~at ot~ •on haddini bulınuıtur. 
~ tttt '\11t1 aletlerine sarfedilen pa 
• ıtar- 1 -. 
~· ,..ı • 1 nereden bulunacak 

ıt rn 

aletleri için para aarfeden devletlerin 
sonunun iflas olduğu muhakkaktır. 

Bu iflaslar, bazı rejimleri kökün 
den sürüyüp götürecektir. 

Bundan kurtulmanın yegane çare 
si, cihanı bir yangma sürüklemek v~ 
yanan, tutu§an, mahvolan medenı 
yet artıkları arasında yağmacılık et 
mektir. Bu yağmacılık arzusuna, de 
mokrasiYi muhafaza ve sulhu koru 
mak isteyen, lngiltere ve Amerika 
hükumetleri mani olabilecekler mi~ 
Bundan çok ıüphe edilmek iktiza e 
der. Çünkü, milletlerin harp hazırlık 
lan o derece ilerlemiıtir ki, yine gün 
)erimizi sulh içinde geçirmekte oldu 
ğumuzu zannettiğimiz halde haki
katte, müthiı bir mücadele içinde 
ya§Bmakta olduğumuzu bilmeliyiz. 

Cihan iktısadiyatı - bqta Al 
manya olmak üzere - harp hazırlık 
lannı tamamlamı§tır. Ham maddeler 
ve havayici zaruriye itleri Almanya• 
da, harp halinde olduğu gibi seferber 

edilmiıtir. Pamuk ipliği yapan bir fab 
rika amelesi, icabı halinde, bu iplik 
ten ne suretle barut yapılacağını da 
öğrenmiftir. Fenni harp mecmuala 
n nqrettikleri yazılarla l~ya har 
binden alman tecrübeleri bütün sivil 
lere öğretmiılerdir. 
Şu cihet anlqılmrftır, ki modem 

silahlarla yapılan muharebeler, yir 
mi sene evvelki muharebelere uyma 
maktadır. Yeni muharebeler daha 
masrafh, daha çok insan emeğ; yu
tan, asken tekniği bütün incelikleri 
ne kadar bilmeyi icab ettiren, harp 
ler olacaktır. 

İngiltere hükumeti, hususi sanayi 
fabrikaları ile mukaveleler imzalaya 
rak bu fabrikaları emrettiği günde, 
birer askeri fabrika haline kuydurabi 
lecek tertibatı aldırmaktadır. 

Bu mukaveleler mucibince, yeni 
bir takım ihtiyat fabrikalar inşa edil 
mekte ve bunlar harbin patlayacağı 
günü beklemektedirler. 

Krup. Yünkers. Baynmetal fahri 
rikaları Almanyada yaptıkları tctki
latlarla lngilterenin yapmak istedi 
ğinden çok daha ilerde bulunmakta 
dırlar. 

ltalyada da bu hazırlıklar C"oktan 
yapılmıf br. Y annın top fabrikalan 
bu'lÜn lokomotif; barut fabrikaları 
ipek ve aellüloz imal etmektedirler. 
f ngiltere, Franaa, İtalya ve Almanya 
claki bütün sivil fabrikalar askeri se· 
ferberlik emirlerini kaaalermda ha 
zır bulundurmaktadırlar. 

Amerikada ise, fabrikaların harp 
aleti imal edebilecek bir hale konabil 
meleri için tecrübe manevralan ya 
pılmaktadır. 

Bütün devletlerin en zayıf tarafla 
rı. ham maddeler ihtiyacı meselesi 
dir. Hiçbir devlet kendi malik ol
duğu ham ve iptidai m:ıddelerle bü 
tün ihtiyaçlarrna cevap verenıemek 
tedir. 

Almanlacm, Lehistan ve Roman 
yayı ellerine almağa çalıımaları ela 
bu memleketlerin hububat ve neft 
kaynaklarından istifade etmeleri için 
dir. Nakil ve sevk itlerini kolaylaştır 
mak için Almanlar, bütün Almanya 
dahilinde hususi otomobil yolları 
yapmıtlardır. Japonlar, şimali Çin 
ve Mançuryada istratejik ıimendifer 
hatları döt'!mektedirler. 

lngiltere hükumeti muazzam llarp 
hazırlıklarına devam etmektedir. Ha 
vadan yapılacak bombardımanlara 
karşı fabrikaları İl.."lfka emin mahal 
lere nakletmek tejebbüslerine girişil 
miıtir. 

ftalyanlar mısır yetiıtirmek mak 
sadi1e bir çok bataklıkları kurutmuı 
!ardır. İngilizler, ~eker istihsalinin 
fazlalaıtmlması için tedbirler almış 
lardır. Almanlar açlığa maruz kalma 
mak içın (komprime) halinde bazı 
gıda maddeleri bulmağa çalıımakta 
dırlar. 

Devletler, askeri biitçelerini son 
seneler içinde resıncn ilan etmekte i 
selcrde, sarfedilen paralar, dünya ik 
tisadiyatını ve dünyayı idare eden 
bugünkü yaşayıı sistemlerini, yarm 
öbürgün altüst edecek derecede kor 
kunçtur. Bugünkü iktısadi sistemler 
kınlattırılıp esasından sarsıldıkça, 
harbe hazırlığa doğru d;ıha fazla ya 
dünyanın vaziyeti daha çok fena
laşmakta ve be§eriyet büyük bir 
tehlikeye doğru sürüklenmektedir. 

Sağlık 
St-r vlsf mlz 

Ruau.r doktorumu.a Pazartest g11.ıılert 
eaat on beı butuktu yirmiye ka w , .. 
aetemız ldanılıaneatnde, Cumarteal gtlnlert 
de aaat 1' ten 19 a kadar LlleU Tayyare 
ap&rtmıanJan lkfııd daire Oç numarada 
daJma okuyucuJanmıaı yedi kupou muk .. 
butnde kabuJ eder. 

Ayal tekilde dit doktorlarıma da ok~ 
J'UCUlannuzm emJrlerfııe hazır bulunmak. 
tadır. Dff doktorumua Fahrettfıı Dl§mea 
Parmakkapı İJıtlkJAJ caddesinde 127 num .. 
rada paza.rteal J1lnlerl eaat 1f Ue 20 .,... 
aında bulundutu gibi doktor Necau Pü
ıı de Karaldly Mahmudiye caddeat 1-2 
numarada ealr " cuma günlert ayut uat. 
terde okuyuculanmrsm diflerlne bakacalwo 
tar ve ulak tedavtlerfııl yapacaklardır. 

Aynt samanda Betfkl&f tramvay cacto 
dm Erip apartmıanmda 80ımetc:t Emle 
nd&D muhtaç okuyuculanmızm çoeulr 
l&rmı 11lmıet edecektfr. 
Ayrıca Akaaray Pert.n Eczanec ,... 

IUDda 832 numarada 8tlnnetçt n mbhat 
memuru Nurt Epta KURUN doktorunun 
nrecett enjelutyonJan beherlaJ yedi ku
pon mukabilinde n abonelertmıze en ebo 
ven 19raJUe çocuklarmm IU.nnet :ımello 

reımııı yapacaktır. 

ı.tmlerlaJ yudııtmıa doktor, dlfÇI n .onr 
eetçUere mnracaat ederken KURUN'un 
hizmet kuponundan yedi tane cımırmek 

IAs>mdır. 

Amerikaltlann bile, nikel, ve kau 
çuk mevcutları ihtiyaçlanndan çok 
azdır. Almanya maden kömürü cihe
tinden müemmen ise de, kauçuk, 
neft, bakır, madeni, yapağı, pamuk, ı,. ___ K U R U N ----. 
nikel· cihetinden çok zayıftır. ltalya 
nın vaziyeti ise çok berbattır. Bu 1 Hizmet kuponu 
devlet yakacak maddelelini bile ta, Bu lluponu gazete ldareatne getirenler 

l - KUçUk llAnlarını oıuıuı12 hıııtırırlar 

2 - Kurunun heklmlf'rlnr par~'' haktın 
lırtar. 

maddeleri külliyetli miktarda hariç 1 - Hukuk " man mO.,avtrıertne ber 

,, 

~~tıharebe yapılıp madenler 
ıçt "'1e ~· bo§alan para kaaalan 

llıden doldurulmazsa, harp 

mamile hariçten tedarik etmek mec ı 
buriyetindeclir. Alman, Japon ve ltal 

1 
yan devletleri, benzin, neft ve aair ı 

di 
tGrlO llaııun yollarau paruıs eorup W,:Tftllr ten aatm alarak· &ha tim "den yeral _____________ .... 
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ller Gün.Bir Difilıye 

Napolyon'u 
mağlôp eden kadın 
Fransız Hi~ayesi: 

III. üncü Napolyon atla bir ge· 
zinti yapry:>rdu. Yanında M. ele 
BainvÜle vardı. 

imparator, alile, bir yola girer 
girmez, oldukça uzakta, kolunu bir 
kadının boynuna atmıf bir zabit 
gördü. 

Yanındakine: 
- Biraz hızlı gidelim de şunlara 

yaklaşalım, dedi. Zannedersem bu 
zabit benim zabitlerimden biri. 

Atları biraz hızlaştır.::lılar. Biraz 
sonra epeyce yaklB§mıılardı. Tek
rar yavaş yavaş gitmeğe ba§ladılar. 

imparator zabiti tan,mıştı: Ken· 
di emrindeki zabitlerden biri idi. 
Yüzbaıı Durvynin ~üvat.ilikteki 
maharetini bütün Fransız ordusun
da herkes bilirdi. 

YüzbB§ı güzel bir adamdr. Ken
di~ine zengin bir kadını meclup et· 
miş ve bu atk romanı bir evlenme 
ile neticelenmiıti. . 

Fakat, zabitin yanındaki kadın 
karısı değildi. Bu. güzel bir genç 
kadındı. flk bakışta, gözlerinin par 
lakhğr, cildinin tazeliği ve saçların 
altın sansı pınltısı insanı teshir cdi· 
yordu. 

Zabit imparatoru hürmetle se· 
Jim)adı. Napolyon ela sevgile bu se· 
lamı aldı ve yukardan a§Bğı bir süz 
dükten sonra kadına da şöyle bir 
güldü. Sonra atını siiratle sürdü. 

Bir iki giin sonra yüzbaşı ile im· 
parator bir i§ için görüıürlcrken Na
polyon: 

-Tebrik ederim, M. de Durvy, 
dedi. Karınızı aldatmasını ela bili
yorsunuz. Bütün civarda sizin aık 
maceralarınızdan bahsolunuyor. 

Zabit, §B§ırmış bir vaziyette, ce
vap veremiyordu. 

imparator sözlerine devam etti: 
- Metresiniz dedikleri geçen 

gün yanınızda gördüğüm o kadınsa 
sizi tebrik ederim doğrusu. Çok gü
zel bir kadındı. 

Karşısındakini sükuttan kurtar
mak için sordu: 

- ismi ne! ' 
- Margerite Bcllanger, efen

dim. 
- Kendisinden bahseClildiğini 

işitmişimdir. Çok şen ve çok oriji
nal bir kadın diyorlar. Gelirse ya
rın bana getirin tanıştırın .. 

• • • 
imparatorun emrine itaat edilme

si lazım geldiği için, ertesi gün Dur 
vy, Napolyonun sarayına genç ka
dını getirdi ve imparat:Jrun yanına 
bırakıp çekildi. 

imparatorla, "~en Margot,. ismi 
verilen genç kadının "mülakatı,, bir 
saat kadar sürdü. Ertesi gün, zabite 
saray hizmetinden çıkarıldığı ve 
Alencon süvari alayına tayin olun
duifonu bildirdiler. 

III. Üncü Napolyon Marguerite'i 
güzel bir köşke yerle§tirmişti. Ken
disi sarayda bulunduğu zaman da 
yanına geliyordu. 

Bu hadise etrafınd" gürültüler 
ba§lamakta gecikmedi. 

1864 senesi ilk baharında bir 
akşam, imparator Marguerite"e 
acele bir şey haber vermek için, sa
raydan kalktı. Köşke gitti. Yanma 
da gizli polislerinden birini almıştı. 

Köıke yaklaşınca birdenbire içer 
de bir fevkaladelik his.Jetti: Hi~bir 
zaman görülmiyen bir faaliyet var
dı. lçerde hizmetçilerin koşuştukla
rı duyuluyordu, halbuki hiçbiri ge-· 
lip kapıyı açmıyordu. fçerden bazı 
emirlerin verildiği duyuluyor, fakat 
neve ait olduğu anlaııl:nryordu. 

imparatoru endiüeye düşmüştü. 
Cebindeki bir anahtarı çıkardı, ka
pıya soktu. Kapı açıldı. İçcrde kar
§l!Jna çıkan hizmdçiye aldırıt et
miyerek, Marguerite"in odasına 
do~u ilerledi. 

''Şen kac;lm,, orada idi ~e açık 
J 

Çeviren: Vir Gü 1 

bir kıyafetle bulunuyordu. Yanında 
da bir erkek vardı. imparator bunun 
yüzbaşı Durvy olduğunu derhal 
far ketti. 

Hiddetli bir halde zabite: 
- Burada ne anyorsunuz diye 

haykırdı. ı 
Durvy küstah bir tavır takındı: 
-Aynı suali size sorabilir mi· 

yiın? 
Napolyon böyle bir karşılı~ ta

hammül edemezdi. Yanındaki me
muruna döndü: 

- Hemen tevkif edin ve saraya 
götürün, dedi. • •• 

Margot'la haşhaşa kaldıkları za· 
man, ~cnç kadın: 

-imparator, dedi, niçin bu za. 
vallı zabite kızdınız? Sizi birkaç 
sene mesut ettimse": bu saadeti siz 
onun sayesinde bulmadınız mı? 
Beni sizin sarayınıza getiren o de
ğil midir? 

Sonra, Napolyon"un cevap ver-
mediğini görerek: 

- Büyük bir ıztırap içinde idi, 
dedi. Kendisini teselli etmemi iste
mek için gelmişti. Bu bir suç mu? 

Y aklaıtı, kollarını imparatorun 
boynuna doladı: 

- Kızmakta hakkın yok, Napo. 
Hakkında kanuni muameleye giri
şirsek ortaya yeni bir mesele çıkar
mış olursun .. Bırak hiç uğraşma, 
daha iyi. 

Üç saat sonra, saraya çekildiği 
zaman, imparator. Durvyyi çağırt
tı .. 

- Bari izin almış da mı gelmiş-
tiniz? 

- Hayır, efendim. 
Biran sükutle .geçti. 
- Demek onu bu kadar seviyor 

sunuz? .. 
- ... Ondan uzak 'kaldığım için 

büyük bir ıztırap çekiyorum. Zatı 
ıahaneleri de böyle bir vaziyete dü
şecek olsa öyle bir acı duyacaktır. 

imparator içini çekti. Sonra aya
ğa kalktı, Durvy"ye elini uzattı: 

- Birbirimize kin beslemiyelim 
dedi. 

Garnizonuna gittiği zaman ce
zaya çarpılmasın diye kendisine bir 
izin tezkeresi verdi. 

Başı ağrıyor, kalbinde bir sıkıntı 
hissediyordu. Sanki bir kıskançlık. 

Napolyon odasından çıktı, veli
aht daıresine doğru ilerledi. İçinde 
bulunduğu feci anın ıztırahmı tes
kin etmek için, oğlunu kucakladı, 
kolları arasında sıktı. Sonra, akşam 
yemeğine kadar, onunla beraber 
oynadı. 

BARUT GÜCÜNÜN KUPA 
TURNUVASI 

Barut Giicü İdare Heyetinden: 
Bakırkiiy Barut Gücii Cumhuriyet 

bayramı olan 29, 30, 31 • 10 • 937 
günlerine inhisar etmek üzere kendi 
alanında üç giinlük hir fudhol kupa 
'!laçı tertip etmiştir. İstekli kJiiplerin 
15 - 10 • 937 akşamma kadar Güç 
Başkanlığına tahriren nya ~ifahen 
~acaatlarr. 

ıııııımıııııı 

111...111 

111111111 

~-------------

lırtanbal Beledlyeal 
Şehir TlyatroJan 
Saat 20,30 da 

KURU GtJ'Rfh.TO 
a perde 16 tablo 

Yazan: Shakespcare 
Türkçesi: M. Şllkrü 

Fransız Tiyatrosunda Şehir Tly&tl'OllO 
Saat 20,30 da TOKA. ıs perde komedi. 

Ya.zan: Edvar BurdL Tllrkçesl: Fikret Adll. 
Pazar günleri l!S,30 da maUne. 

Salı gUnU a'k§amı 
(Suadlye plAjI kapalı) 

k!§lık ksımmda ,.e 
Ç&%1&m ba günU ak§arnı 

(BUyUkada) da 
SEKtZlNOt 
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TURAN 

/"' 

BAKINIZ' 

,, PERLODENT" . .. " 
VENi 5U5LU 

AMBALAJf NOA! 

L Harici askeri kıtaatı 114nlar
9

." ~I 
Tümen Birlikleri kıtaat eratınm. ve hayvanatının ihtiyaçları aşağıda 

gösterilmiştir. Hizalarında münakasa günü ve saat ve teminatı muvakkatesi, 
muhammen bedeli gösterilmiştir. Talip !erin yevmi mezkUrda kapalı zarfla o. 
lanların münakasa saatinden laakal bir saat evvel mektuplarını Komisyona 

vermeleri ve diğer münakasalardan da teminatı muvakkate makbuzları ile b.'.r
likte vakti muayyeninde Komisyona müracaatları. Şartnameler parasız olarak 

tadil günleri hariç her gün Komisyonda görülebilir. Eksiltmeler Çatalcada. Tü.. 
ınen S:ı.tınalma. Komisyonunda yapılacaktır. (475) (6647) 

Erz:ı!mı Miktan MWıam- 1Jk Münakasanın Münakasanrn Miina 
cinsi men bedeli temi. Şekli T uihi kaunın 

Bulgur 
Sall".-an 
Patates 

108000 
107000 
40000 

15120 
1070 
2200 

nab Saati 
1134.00 Kapalı zarf 22/ 10/ 937 Cuma 15 

80.25 Açık eksiltme 19/10/937 Salı 14 
165.00 Açık eksiltme 19/ 10/ 937 Salı 15.30 

1 - Pmarhisarın 306 ve 156, AlpuJ_ 2927 liradır. 
lunun 252, Vizenin 306 ton ekmeklik 5 - Pınarhisar tmunun ihalesi 13 
unu. Birinciteşrin 937 çarşanba günü saat 

2 - İhaleleri kapalı zarfla Vizede 15 de, Vize ve Alpullunun ihaleleri 11 
yapılacaktır. Birincitcşrin 937 pazartesi gQnü saat 

3 - Pınarhisar ununun tutarı 30015 15 de ayrı ayrr yapılacaktır. 
ve 1989.D> Alpullunun 31500, Vizenin 6 - Şartnameleri görını;k isteyenle. 
39015 liradır. re hergün Vize Satınalma Komisyonun 

( - Pmarhisarın ilk teminatı ~27 da gösterilecektir. (4.56) (6473) 
ve H92, Alpullunun 2363, Vizenin 

SONBAHAR GELDİ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN CEŞITLERINJ GÖRÜNÜZ 

-.. ~-·------~---""-~..,.........------

ııııııuuııııw .• 111ıımııı1u11uıı·uııııı1111ıı111~ı111qıırıu11111ıttnııı1uu 
Ulus 

Ulus gazetesi 29 birinciteş 
rin Cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni mc:ıkinesinde ve 
büyük h:.lcimde basıla.caktır. 

H~r A'Un 12 sayfa 

Ulus yeni şekil ve kadrosu 
ile yalnız Ankaranın değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir 
gazetesi olacaktır. 

~-nı1111111ıınııııı11111111ııııımuıı11111ııı1111 

ZAYi 

1200 sicil numaralı §oför ebliyetna .. 

mem ile 3948 numaralı araba muayene j 
cüzdanımı, kaz:ın1t karMroi ve (53) ı 

lirayı zayi ettim. Her kim buldu ise I 
para.ır kendine ait o!nıak ütere içinde.! 

ki vesikal::ırımı getirmesini insaniyet 1 

namına rica ederim. 

ADRES: Sirkeci - Vezir iskelesi 
nakliye memurla.rınclan şoför H~şim. 

(23338) 

P en -·- ' . ~ . . .. ' . . 

1 Leoazım amiı liği 1 
ilanları 

* ıs.+ •• - Muhammen kı eti İstanbul Levaznn amirliğine bağlı . ym 
.. k' H Lıra ~ muessesatta ı . ayvanlar için Asker! 

1600 
S.,.\ 

evsafta 3500 lıralık arpa 11 _ 10 _ 937 Gala.tada Sultan :Beyazıt mahallesinde Yenişehir sokağında. 
42 No. lu altında iki dükkft.nı mU~temil beş odalı kagir hanenııı pazartesi gi!nü saat 14 de Tophanede ':ti 

Satınalma Komisyonunda pazarlıkla a- ma.rnı. dB 
hni!::ıl;t: r. Teminatı 26Z buçuk liraclır. 1072 Beşiktaşda Köyiçinde Ttirka.U mahallesinde 1mamzade sokağııı 
Şartrı.:::.m :: :;i Komisyon.da görülebilir. ts. No. l~ dört ~ı yarım k.lg4- vh&nenin tamamı. hisse! 
tcl-lil: rin bdii saatte Kom· 1 384.60 Haskoyde Pırıpaşa dere soka.gmda 43 No. Iu bostanın nısıf -~ · ısyona ge me- ı "' 
ı~ri. ( ~80) (6844) Yukarda Yazılı gayı:i ınenkullerlıı mülkiyetleri ~şin para ile satı§ W' 

~ • ~ • 937 gününden itibaren 15 gün müddet Je açık arttırmaya çıkarılmıştır· 
1 f.,tanbul Levaznn - . 1.•. • l 15 • 10 • 937 cuma günü komisyonda ya pılacağmdan taliplerinin o/o 7,5 pe " anıu ıgıne baglı 1 . 1 hl:\ • . 

müass~tındaki ha. 1 . . çe crıy e ma ıılat kalemıne gelmeleri. {6601) ~ • Y van ar ı~ın askeri 
evsafında 3500 liralık yulaf ıı - 10. 937 . ! kt" ıu.., Ü d n: 
pazartesi gun\.i saat 15 da To ha d lstanbul Telefon o.re ur g o e ~ 
Satınalma Komisyonunda paza!'lıkl:e a~ 15000 adet İstanbul Telefon Rehberinin tab'ı ve teclid işi kapalı ~~ıt· 
lınacaktır .. Teminatı 2t52 buçuk liradır. eksiltmeye konulmuştur. M~~~mmen be del 6?.0?. il.k teminat 4~7 50 1: toPW 
Şartnamesı Komisyonda go··ru"I b'l· 1 siltmesi 19 • 10 • 937 salı giınu saat 15 de Mudurlilk merkez bınasınd. rj 

e ı ır. s- . k . ş t 1 · h gilll t~kliJerin belli saatte K-omis ona el- cak Alım Satım Komisyonunda icra. edı lece tır. ar name en er 
rneleri. (Isı{ (fiS~S) zım Dairemizde görUlebilir. tl 

• • * İstekliler mezkftr günde saat 14 e kadar teklif ve muvakkat tentiP~es' 
Dikimevl~i için 217 b' d t f 

/ 
2490 sayılı kanun mucibince ibrazına mecbur bulundukları evrak ve 

jüp 20 - 10 .. 937 çar§~~aa ~üer:::t ihtiva eden kapalı zarflarını Komisyona. tevdi etmiş bulunmalıdırlar. (~ 
14 de Tophanede tstanbtıl Levazı a ~ J 
mirliği Satma!ma Kotnisyonunda m • ~ 
zarlıkla alm~caktır. Tahmin be:e~ lstanbul Sıhhi Müesseseler ArtırIJl 
1193 buçuk lıradır. İlk tenıinatı 89 1. 

~s:k~ştur. ~~~nameve· nümun;: ve Eksiltme Komisyonundan: 
s~ Kom~syonda goruJebilir. tsteklile. . . . ıceı 
rın bellı saatte Komisyona gelmeleri. Yapılacak iş: Bakırköy Emrazı Ak lıye ve A.!ıabıye hastanesı ıner 

• • • 
(167) {6743) yanu in§aatı . 

.. "' . 
Askerl okullar için alınacak olan el 

li dört bin dokuz yüz seksen çift pa.. 

• * • 
Kuleli Askeri Lise~inde su tesisatı 

21. 10. 937 perşcm'Qe gi4tü sa.ı:.t 15,30 
da Tophanede tetanbul Levazım amir· 
liği Satınalma Komisyonunda açık ek. 
siltme ile eksiltmesi yap:lacaktrr. Ke. 
şif bedeli 353 lira. 66 kuruştur. Uk te. 
minatı 26 lira 53 kuruştur. Şartname 
ve ke~fi Komişyonda görillebilir. İs. 
tel:liler in kanunt belgeleriyle belli sa. 
atte Konıisyooa gelmeleri. 

(165) (6742) . ,,. ... 
!stanbul Levazım amirliği için 8500 

adet elektrik ampülü 20 .10 - 937 çar. 
şamba gUnli :!!aat 14,30 da Tophan~de 
Satmalma Komisyonunca açık eksılt. 

me ile eksiltme.si yapılac.Utır. Talı. 
min bedeli ~000 liro.dır. Uk teminatı 

225 liradır. Ş,'lftnamesi :Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanud vesL 
kalariyle belli saatte Komisyor1a gel. 
meelri. (168) (6744) 

1(. • • 

Askeri okullar için alınacak ~lan 

Muhammen fiyat: 32600 lira. 
Muvakkat gar8Jlti: 2445 lira. le °' 
Bakırköy Emra.zı Akliye ve Asabi ye ha$tahanesinde yaptmlaca. 

merkez pa.vyonu inşa.atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ... ~~ 

1 - Eksiltme 2-0 • 10 .. 937 ça.rşa.rn ba günü saat 15,30 da Cağa.l ~t 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdiırlüğü binasında. kurulu komisyonda. ~ 
caktır. 

Defterdarlığından : f( 
Lir iL 

Dereboyıı ca,ddeeinde. eski 105 yeni 99 .sayılı ve 
136,15 metre murabbaı arsanın. 180/ 960 payı. 25 

M 

Tetvikiye mahallesin de. Ha.ına.mcı Emin ve Kuyu. 
lu bQstan !Oka~da (5) milkerre:r ~yılı ve 584 rfJ 
metre ınurabbat müfre z arsanın tamamı. 262S 
Selami ali mahallel!lin de A.fçı hanımoğlu sokağın.. rJ 
da yeni 27 sayılı evin y~ı payı. 65 

Boyacıköytinde: Eski ve yeni Mektep ıoka.ğmda eıski 2 yeni 6 sa. rfJ 

ytlı bahçeli evi!\ yan payı. 190 Si 
Yukarıda yazılı mallar 26 _ 10. 937 Salı gUnü ~at ~4 de .a.tılacal<t~$ıjÇ; 

beedline istikrazı dahili ve % 5 faiz.ll hazine tahvülerı kabul olunut· d~~ 
rin % 7,5 peyçelerini muayyen vakitten evvel yatırarak mezk1lr gU~de cA'tl"~ 
darlık Milli Emlak Mü<ltirlüğüp.® müt'Gfekkil ntıı komisyonuna mUra.) (61 

(l4· 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6: ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 JeJif• 
Büyük ikramiye: 200.000 Lira~· 
Eundan başka : 40.000,25. 1000, 20.000, t5. 

0
, 

10.000 liralık ,\kramiyelerle ( 200.000 ve so.00 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: . . 'JI 
Bilet alan herkeş 7 -birincitt§rin-9)7 ailnü atCtamlM liadar biletını 
tirmiı bulunmalıdu. /, 

Bu tarihten sonı a bilet U.ri.ndeld baldu ~t olur.. . ~ 

Yirmi yedi bin alt~ yUz kil'k çift yl1Jı şiltme~i ~pılaca.ktır. TalUU~140 ~ çorabm kapalı zarfla eksiltmesinde ve.. 15202 liradrr. İlk teminatı Urı'ıı'j 
rilen füı.t pahah g-örüldüğünden 13 _ 10 15 kuru~tur. Şartname ve ~eJ!l~~ 
• 037 çar§anb:ı. günü saat 14,80 oa Top Komisyonda görülebiUr. ts V 
hanede İstanbul :I,ıevazını lmit'Jiği sa. kanun! belgeleriyle belli sa&Wl 
bna1ma KomiıY9:nunda paıarlrkla ek. ~na. gelrnelerl. (161) (6792), 

r , 

' .. 
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lat. ('1J ci icra MemürıüguMt.in: -

riJıStdettııı, Safiye, ve Suzanm uhdele. 
~olup (2000) lira mukabilinde 
lı 01 r Cernaıe birinci derecede ipotek. 
ta.Ya an ve. borcun ödenmemesinden pa. 
suııa:''l'ılmesine karar verilen Eyüp 
lıaUes· d~ Süleyman Subaşı ma. 

Deniz Levazım sa
lınalma komisyon 

lliinları 

Jstanbul Defterdarlığından : 

e&k· ının Kışla civarı sokağı 
ta~ 17 yeni 23 No. lı bir 

1 - Tahmin edilen bedeli (6077) li. 
ra 94) kuruş olan (13011) adet elek. 
trik ampulü, 16 Birincite§rin 937 ta. 
rihine rasthyan cumartesi günü saat 
11,5 da kapalı zarf usulile alınmak ü. 
zere münakasaya konulmuştur. 

2 - MuYakkat teminatı (455) lira 
(85) kuruş olup, şartnamesi komis. 
yonda her gün parasız olarak alma. 
bilir. 

3 - !steklilerin, 2490 sayılı kanu. 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek. 
Jeri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveli~e 
kadar Kasımpaşada bulunan Ko~.ıs. 
yon Başkanlığına makbuz mukabılın. 
de vermeleri. (6640) 

la r A.hrnet Mazası ve bir tarafı Kıı. 
du~addesi ve tarafeyril bostan ile malı. 
Ve tahminen (298) metre murabbaı 
"di~!llanuna (119) lira kıymet takdir 
ve e~ kayden Mua. ve halen Arsanın 
(?) Yıne ayni mahallede eski ve yeni 
'ie ~o. 1ı bir tarafı Süleyman hanesi 
\·e hır tarnrı Kaymak Hasan hanesi 
'l'ab~ıan_ Ş:yh Kizım arsası ve ıa:arı 
(19

11 talikı am ile mahdut tahrnınen 
( 7) .metre murabbaı ve tamamına 
:) lıra ktymet tahmin edilen arsa. 
cıı Ye Yine mezkiır mahallel'!in Saman. 
Ilı ar caddesi eski ve yeni (4) No. la ile 
~kkam bir tarafı Kasımın Saman 

b sı ve bir tarafı Ümmü Gülsüm ı g~un 
•ı. İstanbul ı'kinci icra memur u • -.ııçesi ve bir tarafı Beşe Mehmet ve. 

:~sesi Saman Mazası ve tarafı rabii dan: ·ı 
'iil"k Paraya çevrilmesine karar verı en 1 

ile mahdut tahminen (216) meL Yüksckkaldırımda Meret zade mahal-
~ .murabbaı ve tamamına (1026) lira lesinde Tatar bey sı:>kağında Oska a-
d~l'nıet takdir edilen Ma.za ve yine E. "t 
~ekapısında Emir Buhari mahalle. partımanında borçlu Mümtaza aı 

81 • muhtelif hane eıyalan 12-10-937 
.ııuı Kışla caddesinde eski (39'41 ye. z d 

Ilı tarihine düşe:n Salı günü saat 1 en 
f 16'18) No. ile murakkam bir tara. 
ı O 13 e kadar birinci açık arttırması ya-

. Bnıan Mazası ve digy er tarafı Kara 
.\ı pılacaktır. Mahcuz eşyalar yüzde yet-
ııı. 1 

bahçesi ve bir tarafı tariki am He miş beşini bulmadığı takdirde 20 -
b lhdut tahminen (245) metre murab. 10-937 tarihine düşen Carşamba gü 
aı '\J'e (90) lira kıymet takdir edilen nü saat 12 den 13 e kadar ikinci açık 

arsa, Ve Eyu"pte Takkeci mahallesinin .\ra arttırması yapılacaktır. Taliplerin ha-
( kiyecibaşı sokağında eski ve yeni zır bulunacak memura müracaat etme-
lt~4.) No. ile murakkam bir tarafı 7.e. Jeri ilan olunur. (V. P. 1797) 

1 Jtıenzili ve bahçesi ve bir tarafı Çi. -----.,,.,:-:--,~------
~k bostanı ve bir tarafı Çıkmaz sokak Kfrarık ev 
"e tarafı rabii tariki am ile mahdut Betiktaşta Akaretlerde 2, 67, 85 nu 
~lb.arnına (710) lira kıymet takdir e. maralı evler açık arttmna auretile ki
bılen bir bap hane ve yine ayni ma. raya verileceğinden isteklilerin 14 -
alde Cezri Kasım paşa mahallesinin 10 - 937 perıembe günü saat on bete 
~0tnlekçiler sokağında eski ve yeni kadar Be,iktaıta Akaretlerde 54 numa
~2) No. h bir tarafı Kömürcü Meh. ralı mütevelli kaymakamlığına müra 
bet hanesi ve kısmen Remzi hanesi caat etmeleri. (23287) 
tı.ah.~esi ve diğer tarafı Şerafettin ha.--- --------- --
~1 ve bir tarafı Arabacı Hayrettin ZA Yt - btanbul ithalat gilmrü-
~~desi ve bir tarafı tariki amile mah. ğünlln 8931 No. lu beyannamesinin 
~ tahminen (l 70) metre murabbaı bir nUshası ordinosiyle beraber zayi 
e tamamına ( 349) lira kıymet takdir ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

arsa ve ayni mahalde Emir Bu. hillmrll yoktur. 
da hallesinin Değirmen aoJratm. _____ Alber __ ... __ -.. _ _,c1Uiııal __ an_ 

~ ~ki (1, 3, 1, 3, 1, 3 yeni 1, 3, 2, 4) ZA Yl - l atanbul erkek muallim 
aı:· .larıa rnurakkam iki tarafı tariki .-telHnden alclıfrm tahadetnamemi 
ıı .1~i tarafı Nikolanm bostanı ve ha. a yi e ttim. Konya lh...Uye 
l' esı ıle mahdut tahminen (162) met. Bat muallimi Sezai Menderes 
~~ llltırabbaı ve t;unamına. (940) lira ------------
ıı l'n:ıet takdir edilen iki ev mal oda. 
hlll (64) der hisse itibariyle (11) rer ıı---11!0~6~1z~H ... e•kll!lllm~l---
ıı· e!eri ve yine mezkur mahalle. Dı. -~Ükrü Ertan 
\.:n Kışta cadd"sinde eski 37 yeni 20 Y 
·~o ı Caplotlu Nurucırmniye cad. tfo. 3C 
la . ı bir tarafı Kadri :'azası ve b~ (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
likı:afı Halil Mazası ve hır.taraf~ ~gı. Telefon. 22566 

n 
1 

bostam ve tarafı rabii tarikı am -------·----·· ~ e tlıahdut tahminen (212) metTe mu 
~bb~ı ve tamamına (85) lira kıymet 
b kdır edilen arsanın (3840) hisse iti. 
~ atiy]e (583) hissesi açık arttırmaya. 
0tıulrnuştur. 

l'tıı.Vasıflan: Arsalar hali olup derunla. 
da birer miktar tat vardır. 

mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi tanzifat ve tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Art. 
tırrna §&rtnamesi 10 - 11 - 937 T. ne 
milsadif çarşamba g{lnil dairede rna.. 

Heaap Senesi MUkellif in ismi 
No. 

642 937 

642 937 

338 .. 

" 936 

1137 

754 937 

19 936 

440 937 

667 936 

1227 936 

379 937 

937 936 

12 936 

73 936 

720 937 

1329 936 

520 936 

913 936 

121 " 

120 " 

.. 
201 937 

1280 936 

,. ,. 

791 9Ş7 

937 

353 " 

188 936 

116 " 

la&k Menahem 

• 

" " 

Abdullah 

" 
Hüseyin Remzi ve 
Hanri Sello 

Saim 

Ali 

Karvi8 

Salomon oğ. lsak 

İbrahim 

Raşel 

.. 
Ludar 

Abbas 

Mehmet Hulusi 

Selihaddin 

Selim Kanzak 

Rıfat 

.. 

Sadiye Korduva 

-· " " 

Koç o 

Burhaneddin 

L&zar 

Haaan 

Sanatı Ma.halleai Sokağı Kapı 

Tüccar 

" 

Sabun imali 

" 
Komisyoncu 

T. K. Prev~yans han 

" " " 

Hoca Alaeddin Lcb. 
lebici han 

.. " " 

Hoca Alaeddin büyük 
Abut han. 

Kolonya imalat. Tahta.kale Tahtakale 
hanesi Cad. 
Kahveci H. Alaeddin Ycnicami 

avlusu. 

Tenekeci 

Hırdavat 

Marpuççu 

Tahta.kale Hasırcılar c. 

Tahtakale cedit han. 

Hoca Alaeddin Mar. 
puççular bili. 

Toz §eker imali Hoca Alaeddin Leble
bici han. 

Sabun imali 

Terzi 

Hazır elbiseci 

,, 

Hoca Alaeddin Yeni. 
cami avlusu. 
Hoca Alaeddin Abacı. 
lar. 

Kolonya imali Tahta.kale Baltıcı 
han. 

Döşeme tamircisi Hoca Alaeddin erzal( 
amban Ca. 

Çay tüccarı 

Yorgancı 

Kahveci 

,. 

•• 
Kasap 

Aktar 

" 

Meneşa han. 

Tahtakale Bal k'apan 
sokak. 

Tahtakale Kahveciler . 

" " 

Hoca Alaeddin Abacr
lar. 

" ,, Tahmis 

Hoca Alaeddin Balık. 

pazar C. 27 müf. 

" " " 

Paçavra kağıtçı Tahtakale Cad. Halil H 

Kahveci Hoca Alaedd.in Abacı. 
!ar. 

Kömürcü Tahtakale Tomruk sok. 

ikinci ihbarname 
Peynir, yağ \'e Hoca Alaeddin Balık. 
sucuk pazarı. 

Hazır kasket ve Hoca Alaeddin Abacı. 
tuhafiye lar. 

N. 
48 

,, 

11 

" 

27 

82 

45 

95 

15 

7 

7 

29 

37 

16 

26 

46 

41 

17 

15 

1 

11 

20 

27 

16 

1 

24 

35/1 

91 

Vergisi 
Lira K. 

56 70 K. 
11 34 B .. 
23 62 K. 
3 54 % 15 
5 43 B. 

43 75 l{. 

8 75 B. 
43 75 K. 
8 75 B. 

96 
96 

K. 
M. 52 

38 40 
54 K. 

80 B. 10 
111 
l6 
25 
45 
9 
3 

12 K. 
67 % 15 
56 B. 

K. 
B. 

78 K. 
57 % 15 
87 B. 

2 20 x. 
33 % le 
51 B. 

19 50 K. 
3 

19 
3 

90 B, 
50 K, 
90 B, 
10 B. 

7 56 K~ 
1 51 B, 

~ 50 Kı 
90 B, 

32 87 K 
6 57 B, 

17 66 K., 

2 65 B. 

6 19 K. 
93 % 15 

1 42 B. 
19 88 K. 
2 98 % 15 
4 57 B. 

27 61 K. 
4 14 % 15 
6 -36 B. 
91 26 K. 
18 25 B. 
21 86 Kı 
4 37 B. 

13 90 K. 
2 
3 
8 
1 
1 

08%15 
20 B .. 
25 K. 
24 %15 
90 B. 
30 K. 
4 % 30 
7 B. 

32 77 K. 
6 55 B. 
7 62 K. 
1 14 % 15 
1 75 B. 

112 
22 

162 
32 

50 K.ı 
50 B. 

K. 
40 B. 

!b: 
Cilt V. 

13 H 

19 63 

18 1 

31 8 

30 85 

13 84 

27 91 

12 27 

29 63 

29 25 

17 99 

31 6 

31 1 

31 2 

17 98 

27 56 

29 56 

31 51 

29 45 

29 44 

28 57 

19 7 

30 90 

31 29 

18 41 

18 10 

19 53 

3 87 

1 17 

(i Samancılar caddesinde eski ve yeni 
t ) ~o. lt Maıa: ön kısmı Rmin ka. 
~lllda dolma klrgir U.tü ahp.p saman 
~ePosu olup yan ve arka taraftan da 
d?1ına kargir duvarlıdır. Ustu ahşap 
~kler üzerine mevzu, çatı olup ze. 
llıln· katında bir bölme ile aynlan ze. 
ı· l taş ve toprak döşeli ocak mahal. 
1 \' 

halli rnahBUBuna talik edilecektir. Bi. 
rinci arttırması 25 - 11 - 937 T. ne 
müaadif per§embc günü dairE>rnizde 
saat (14) den (16) ya kadar icra edi. 
lecek birinci arttırmada bedeli kıyme. 
ti muhamrnenenin % 75 ni bulduğu 
takdirde Uste bırakılır. Aksi takdirde 
son arttırmanın taahhüdü baki kal. 
mak üzere arttırma on be§ gün daha 
temdit ettirilerek 10 - 12 - 937 T. ne 
müsadif cuma günü saat (14) den (16) 

Birinci kısım ihbarnamele r 

d e lllerdiven altı vardır. Ahşap mer. 
v1"enıe birinci katına çıkılır bir sofa 
"e bir h~la ve yük, dolabı olan bir O'ia 
~tr. Alektrik teaısatı vardır. Kıs. 
-~ 1:aınire muhtactır. 

tıı .\rakiyecibaşı sokağmnı eski ve ye. 
lt (14) No. lı ahşap hanenin evsafı: 
~ katlı olup ön cephesi saç kaphd':. 
~ tap \'C tamire muhtaçtır. Zemın 
ltr b' b' od bi ır taşlık altı bodrum, ır a, 

fa'r ~ela, bir mutfak, birinci kat bir so. 
tı~.tlıerine iki oda, bir heladan ibareL 

l, ~ğirrnen s. da 1, 3, l, 3, 1, 3 yeni 
~ltı: 2, 4 No. lı mahallin evsafı: Bina 
~ ııı katı taş olup alt katında. bod. 
~ı~ "ardır. İki sohğa. kapısı olup bir 
t Itır tnünhcdim olup taşlan mevcuL 

~~u E:trnfı du\•nrla mahdut olup de. 
~ 'r llda bı1•ce ve büyük bir kuyu Yar. 
~ ( 4) oda. mutfak mahalli aralık 
~ t aı ve apdcs•hane pencereler de. 
~3.rrncklıklıdrr. 
~ ~tırnın peşindir. Arttırmaya işti. 
~ ~dece1t müşteril~rin kıymeti mu. 

.t!ajlllcnenin r0 7,5 nisbetinde pey ak. 
"eya, milll bir bankanın teminat 

188 

914 

ya kadar dairede yapılacak (2) ci arL 
tırma neticesinde en çok arttrranın üs. 
tünde bırakılacaktır. (2004) No. lı !c. 

937 

" 

Uzarl 

Ali oğ. Raif 

Yağ, peynir 
sucuk 
Hallaç 

Hoca Alaeddin Balık. 

pazarı c. 
Tahtakale Balkapan 
han kat 1 42 • 1 

35/ 1 11 91 K. 
2 38 B. 
7 80 K. 
1 56 B. 

32 K. 
5 % 15 
7 B. 

21 43 

20 47 

ra ve İflas K. nun (126) cı maddesine 
tevfikan haklan tapu sicilleriyle sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple. 
rinin bu haklarını ,.e hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilim T. 
inden itibaren (20) gün zarfında ev. 
rakı müsbiteleriyle birlikte dairemize 

Hoca paşa maliye şubesine ait 936 ve 937 malt Yiiı kazanç vergisinden borçlu olup terki ticaret eden yukarıda adla. 
n ve eski f§ yerleri yazılı bulunan mU kelleflerin yaptırılan tahkikatta yeni iş yerlerile ikametgah adreslerinin meç. 
hul kalması yüzünden vergi ihbarname !erinin bizzat tebliği mümkUn olamama sına binaen hukuk usulü mahkemeleri 
kanununun 141 ve 144 üncü maddeleri ne tevfikan ilin yolu ile tebligat ifası na lüzum görülmüş olduğundan yukarı. 
da yazılı vergilere tarihi ilandan itiba ren bir ay zarfında itiraz edilmediği tak dirde kespi kat'iyet edeceği ili.nen teb. 
liğ olunur. (6800) • 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde • 
hakları tapu sicmeriyıe sabit oımayan. O pr atör UroloQ 
lar satış bedelinin paylaşmasından ha. • Doktor 
riç kalırlar. MUterakim vergi ve ten. Süreyya Atamal 
viriye ve yirmi senelik vakıf icaresi Beyoğlu lstiklil caddesi Parmakkapı 
taviz bedeli mUgteriye aittir. Ve tan. . . 

· 'ba t 1 belediye ru Tramvay durağı No. 121 bırıncl zifıyeden ı re o an sumu 1 
ve vakıf icaresi bedeli müzayededen İl kattaki 

tenzil olunur. Daha fazla malümat al. jj Muayene hanesinde lıaaıalannı .:J 
mak istey~nlerin 935/ 28 No. h dosya. H &ün ıaat 16-ZO arasında kabul 
da mevcut evrak ve mahallen haciz ve ii eder. 
takdiri kıymet raporunu görüp anla. iİ111mnn:mrm:s:.........._.. 
yacakları ilan olunur. 

Dokloı 
Hafız Ce 1 al 

LOUIAN llı:Kbl 

Dahiliye Müteltaa81 

Pulrdan bqka g1lrılerde 6fleden aoara 

aaat (2,15 tan e ya) kadar tatanbuJda Dl~ 
yolunda {lOf) uumaralJ bueuaı kabtneatııde 

buta1amıı kabul eder. Sah. cuma.rteaı gQD 

ı.rt aabü "'9,5-12"' ıaatıert haklld fukarayıı 

mahlultur. Muayenehane •• • • 
12398. Kıllık tele.ton: 210H. 

telef OD 

DOKTOR 
Necaettln Ata•agun 
Her &Un sabahlan ıekiı: buçula 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Llle 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 
ber okuyucularını dakupon muka
b'linde muayene eder. 
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11 BiRiNCI TEŞRiN PAZARTESi SATIŞA ÇIKl'fOR 

Şarkın En Büyük Şekercisi Olan Hacı Bekir Zade 

D D UH.öD.·Dtt KARAMELALARININDA 

DÜNYA UZERiNDE EMSALi OLMIYACAKTIR. 
HACI BEKiR ZADE ALI MUHiDDiN 

SATIŞ VERLERi l 
ISTANaUL: 
BEYOÖLU: 
GALATA : " " " " " 

" " " " " • 

MekteplDDeıre, Çocuk veBIDeırD
ne,, Okun DDrektöırDeırıne: 

Mektep kitaplarınızı almadan . . . . bir kere cıki tanıdığınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ufrayınız. lllr, Orta, Liıe, Yükıek ve Meılek ... Her okulun, her 
•ınılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatınr buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Raıtgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

lhtiıaıa heT yerde kıymet ver meli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her ıor guya kartdık verilir. 
ADRES: latan bul • V akıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt - lıtanbul. Posta kutusu: 46. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Bir tanesine 130 kuruş kıymet biçilen 6000 tane Aliminyum M.atra 

kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 18/ 10 / 937 pazartesi günü saat onda pazar. 
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek olan bu pazarlığa gir. 
mek isteyenlerin şartnamede yazılı belge 585 liralık ilk temin:ıt makbuz 
veya Banka mektubiyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona ba§ vurmalan. 

(3623) (6605) 

Ekono~i Bakaı_ılığından: 
ı - Vekalet kalöriferleri için alınacak olan (275) ton Sömikok "Türk An. 

trasit,, kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye. konulmWJtur. 

2 - Muhammen bedeli (7975) liradır. 
3 - İstekliler bu i§e ait §arlnameyi :Vekilet Levazım Müdürlüğünden ala. 

bilirler. .. ,. .. 
4 - Eksiltme 20 _ 10 • 937 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat (10) da 

Ankarada İktisat Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda yapılacak. 
t rr. 

5 - Muvakkat teminat bedeli (598, 25) beş yilz doksan sekiz lira yirmi be3 
kuruştur. 

6 - Eksiltme (2490) numaral1° k:ınuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - !etekliler teklif mektuplarını ihale günU saat ona kadar makbuz mu. 

kabilinde komisyon reisliğine verecek !erdir. Posta ile gönderilecek teklif 

mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyonı 
gelmig bulunması 18.zmıdır. 

İhale saatinden sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi pos
tada vaki olacak gecikmelerde kabul edilmiyecektlr. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Vekalet Levazım 
.MüdürlUğüne müracaat etmeleri. (3722) (6771) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

KAD.KÖY : 

1 
l 

' 

~ . :..tf.lr . ,,, . 
- •. 

1 ' 

Istiklil Lisesi 
Direktörlüğünden : 

ı - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, l:ız ve erkek t:ılebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Son sınıflarda nehari talebe i~in yer kalmamıştır. · 
3 - tstiyenlere mektebin kayıt şartlarmı bildiren tarifname parasız gönder.ilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

Dr. Ihsan ~aml ..._ 

r<!~~!~?!ıa~1!!..1 1 =k tesirli ve tue aşıdr.. Divanyo-1 ıu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

AKBA 
Ankarada kltapevl va 

kllıtcıllk 
Bütün mektep kitablarırun Ankarada 

aatıı yeridir. Kırtaaiye çeJitleri en mü· 
aaid prtlarla temin edilir. 

TELEFON: 3377 

Devlet Demlryolları 9 ncu işletme 
DlrektUrlUğUndeo: 

j; 
Muhammen bedeli, vagon üzerinde teslimi .şartile Edirnede beher metre dl.., 

kfıbı 115 ve LUleburgazda 165 kuruş olmak üzere Edirneden 1500 ve LUleb~ 
gaman 1000 metre mikabı balast 21 • 10 - 937 per3embe günü saat 15,30 da 
kecide 9 İ§letme binasındaki eksiltme komisyonunda açık eksiltme usuıile fi' 
tın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin yalnız Edirnedekl için olduğu takdirde 129•.11 
lira; yalnız LUlcburgazdaki için oldui;'u takdirde 123,75 lira ve her ikisine~ 
den girilirse 253,13 lira muvakkat teminat akçesile kanunun tayin ettiği ·"'' 
kalarla birlikte ayni gUn ve saatte komisyon reiallğine müracaatıarı v
olunur. 

Şartnameler komisyondan parasız olarak verilmektedir. (6765) ....A 

Sahibi Asım Us · Neşriyat genel direktörü A. Sev;; 
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