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Büyük Manevra başladı 
ölümle Harekat şiddetle · devanı ediyor 

Maviler Sö.kegi işgal ettl Kır-tehdit 
edildi mızılar mukavemet gösteriyor 

Londra 10 (Hususi) - Anıeri 
ka Cumhurreiıi Ruzvelt geçen gün 
söylediği ve bütün dünyayı alaka 
da•· eden tarihi nutkundan dolayı 
ölümle tehdit edilmif bulunuyor. 

Söke, 10 (Manevraları takip 
eden arkadaıımızaan, telefonla) 
- Kuıadasının §İmal sahilleri ile 
cenubunda Marina dalyanı sahil 
lerinden çıkan ve mefruz olarak 
donanmanın kuvvetli bir top atef i 
himayesinde bulunan muavin kuv 
vetler bugün (dün) iki tarafın 
Kuıadası arkasındaki hazari kuv 
vetlerile temasa geçerek hedef tut 
tukları sevkülceyı noktalarına bir 
an evvel varabilmek için ıaf akla 
beraber harekete geçtiler. 
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Cum1ıurrci i Rooserelı 
Rooscı:elı 
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1 Manevra sahasında 
harekatı takip ediyorlar 

ll(---1 -m~i h_v_e_r_ 

~&rpışıyor ! 

Amerikada faıistliği müdafaa 
eden Ku: Kluks, Klan tetkil~tı, 
Ruzvelte bir mektup göndererek 
demokr:ısiyi müdafaa maksadile 
faşist h :ikumetlerin siyasetine hü 
cum ettiğinden dolayı Reisicumhu 
ru ölümle tehdit etmittir. 

Söke, 10 (Hususi) - Dün gece Sökeyi ıereflendiren Büyük 
Önder Atatürk refakatindeki zevatla birlikte, bugün manev-

SO bin kitinin önü.nde söylenen 
ve radyolarla bütün Amerikada 
dinlenilen hu nutuktan sonra Şika 
godan trenle hareket eden Ruzvel ' 
ti~ geç~iği bazı istasyonlara ölüm 
ve matem ipreti olarak siyah haç 
in ve siyah bayraklar çıkarılmıt 

ra saha11nın muhtelif yerlerinden harekatı bizzat takip buyur · 
mağa baıladilar. · · ~ın bugün!<ii karışık ha-

l bu~ .. ---..:...~~~---
~'< b' r harpten başka 

Genel Kurmay Baıkanı Mareşal Fevzi Çakmak ile diğer 
komutanlar da her iki cephede vaziyeti yakından tetkik ediyor 

: lar. , . . . • · ., 
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•ur~ue tasfiye etmek çaresi 
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ılJi ' ·~ fY~ın - Fransız nota 

hr. 

~~W~ij~ . zahirde nazika F r an s 1 z 
.. l\a .. ~!l~ ,~k . atte iki taraf • • 
~ •. ~daı~li.$ıa>•~kanı olmadığı Cumhurreısı de 
~ıretı·l>ir 11ka olarak lelik 

1 Büyük Tar.ihçimiz 
1Abmit. Bellll din ·öldl 

~Bilir. "' Hürigel, hak ve adalet 
~11' ~bAai ltaly~nm cevabı ~o /ehinde•SÖZ slJgledi 
~ i n ıo~ra Berlın - Roma mıh . . . 
·.,le Parıs - Londra mihveri bir Parıs 10 (A.A.) - Harıçtekı 
~""'-"11'...alıMl:lllıM-..V~ir~ ... nziyet ..a:Inıı Fr.anıı:ı birl\iiJ?iA Wtıreai meıai 
f( tor. ıini bitinaittiı.. ~üıtemlekeMit, 

Cenazesi bugün Büyükada
dan kaldırılacak 

Değerli tarihçimiz Ahmet Refi • 
ğin dün vefat ettiğini teessürle ha -
her aldık: 

~·~alı açık ıörmek için nota Fran:::.;-~ bağlı. bul~man ~e~ıiz ~~~ ''·'•de ettikleri maksatları dip ~ı t~prakl~rın sıyası ~a~ımıye~ını 
'~de 1 labirJerin karııık çerçeve· ıhlal cdebılecek her t.urlu ~edbı~le 
~)· il ~ırarak kııa bir hulasa re kar.;ı konulmasını ıstemıılerdır. l•ftllı"~ 

1~ getirelim: Kongreden sonra verilen ziya 

. Evvelce de bildirdiğimiz gibi, Ah 
met Refik bundan bir hafta e\"vel 
zatürreeden hastalanmış ve Haydar
paşa hastahanesine yatırılmıştı. ııı~•n a.nla•nuf.srnda '- fette söz alan Reisicumhur, ebedi 

• .. :l'--r n sonra ,ou h'" • h k d 1 f d 
~· ~~en'iz-.iht'lafl 1 urrıyet, a , a a et ve er e 
L. ~'n .. 1-'~ı·ı cdıe I arının . 

8
.
11

• hürmet prensiplerinden ve keze ,_J .. ,. •• ııt""WK n spanya •tını ·ı .. kl 
lift 1Çın İngiltere ltalyaya liir tek ve~;• en ~oze s~da~atten uza ~~a.n 
İd· e bulundu Bu tekl'f · reJımlerın dogdugunu kayde"mıı: 

ı· I . ı ın esası fU .11 . k' k d 
~O~t ngiJtere ve Fransa Akdeniz ve mı. e~ı ıyaste ve ve ara avet 
~c,/~liinde halyanın istediği eylemıttır. 
~e ı:-;~ Verecektir; yine İngiltere 
~~a nsa İtalyanın Hab~istan 
toı bt~torluğunu tanımak için bir 
İl ı~ acaktır; fakat buna muka 
~al lya ispanya meselesine mü 
'ıJ)a e etmekten vazgeçmelidir. 
ttti ll~adaki ltalyan gönüllülerini 
~e~:ı~c.ağına dair kati bir söz 

ltaı ıdır. 
~ te(ı~ !n_giltere ile Fransanın 
~ .. ,ti ıf ı~ı baılangıçta çok iyi 
~lıtiJ· -r srıbi göründü. Pariste bir 
ıtotıf ıı; • Fransız - İtalyan deniz 

Ahmet Refik yapılan bütün teda • 
vilere rağmen maalesef kurtarıla • 
mamış ve dün öğle vakti ha&tahane-

lıfunevraTımTıı bu1rmmn1-: ii:crc gi<lcn de vefat etmiştir. 
· Cenazesi bugün Haydarpaşadan 

Generaller /::;mirde d k Büyüka aya nakiolunaca ve saat 
Arada bulunan Samsun dağını 3 te namazı kılındıktan sonra, Bü -

atarak birletmelc üzere ilerlemege yükada mezarlığına defnoiunacaktır. 
batlayan Mavilerin nehrin mansa • • • 
bına' çıkmıt bulunan motörlü liva Ahmet Refik, 1296 ( 1880) §U -

. .............................. . 
Ahmet Refik 

öldü 
Yazan: 

Niyazi Ahmet 

sı Söke ovasını tarayarak Moralı batında Beşiktaşta Valide çeşmesin
istikametinde içeri doğru sarkma deki evlernde doğmuştur. Babası Or 
ğa batladı. Kırmızı taraf hazari güblü, Hacı Ahmet ağa oğlu Ah
kuvvetleri olan bir süvari ve dağ met ağaJ.adlı ve Gürlükçü oğullan 
alayını takviye suretile Mavilerin denen nıleden bir zattı. · 
taarruzlarını durdurmağa çabttı. (Sonu: Sa. 11 Sii. 3) ' T (Bugiin beşincide.')" 
En fazla mukavemet Kuta dasın • • 
d~n il~rli.yen du,man.~oıunakarı1 Profesyonel Gureşler 
g~•~~: .ldı. Fakat motorlandırılmıt ............... ....-...... ·--·-······ .. ••••••••• ... ·-······-···-···-

... 

~tel•nsı toplandı. Nyon anlat· 
~ k 1 e İtalyaya Akdenizde veri-

1i. it ontrol mıntakaaı geniıletii 
~ .. , .. onferansın kararı Nyon kon 

ve bindirilmiş kuvvetler bu taar M • • 1 A y 1 k • 
ruzl;.;ı !:ı~arak ile~~ hareketlerine u ay 1 m u na n 1 ra ı-
devam ettıler ve Sokeye yaklath 

lar. b • • 6 d k • k d d • ·••ın . • a lfhrak etmi~ olan devlet 
ASl\1 US 

'(Sonu: Sa. 4 Sü. 5) Fransız CumhurreW B. Lcbrun 

Akıam aa~t 5 de Söke su.~ut et 1n1 a 1 a a yen 1 
{Sonu: Sa. 11 Su. l) 

48 
· Rusgadan dönerken 

saatlik iş ~ Bir ispan-
sabah saat altıdan itibaren 

ı. tcitbik ediliyor . yol gemisi 
~"' Uınar·ıJ . k . 1 .. ( . . . t v d b '<ilerine i .1 J~ •• amınu cmr~. ıu· rnlı emırnamenin harıcım)e kalan aa r ruza ug r a 1 
~~ aa S 1 eıı mue scscler hu~un a müesseselerde dt· saatlik mesai en k • 
"~rltt 1 ~. 6 ~lan itibaren 48 . natlik is sa hir müddet zarfında tatbik ediJm 

1
• Bone 1 O (A. A.) - Bu sabah 

b~lard ~ler~n<len iş 'ermeğı ha:.la ·n- ğe ha;;ıanacaktır. e Sovyetler Birliğinden gelerek lspan· 

1 ıtıuıı •r. bııirnanıenin ta .. rilı ettiği 'yaya gitmekte olan Valancia hüku· 
,:~İthfe ~na) i ınüe .. e clerİ} le j~ ) er- Diğer taraftan hazı mües eselcrİ\• metine ait Cabo Sentome vapuru 
ta 

8 
ı;alı~au i çiler bu nretlc giin- iı: daire ine müracaat etmiıler, kanu- Cczair sahilerinden 45 mil açıkta 

t·ı Cıt~at çnlı~acnklardır. nun 37 inci madde!!inde k.ıydolunan l.acallo ile Bone arasında iki muhri-
1 tap ltrtcsi ~ih:leri öğledeJJ onra ta- ::celc i~ler dolayııiyle fpla lDeşai yap- bin hücumuna uğramıştır. Muhrip -
"~tı,/nd .~erlerde o giiniin nıütebaki ınak mecburiyet.inde olduklarını bil - ler vapura alC§ açarak kıç tarafında 
ı"teti;J •ı;er ı;iinlcre tnksim edilmek dirmiılerdir. Bu gibi yerlerde yapıla- yangın çıkarmışlardır. 
·~. e 8<ıntlar t~liifi cdiln1i~ olarak- cak tahkikat netice!inde ihtiyaç sa- Vapur imdat isteyerek Rosa bur-
~ ~ · -t# bit görülüne ber ııaat ha~ına nunda karaya oturmuı ve öğle üze - ~ 

ll) atını tanzim eden bir numa· (SOf/Ju~ Sa. '4 Sü. 4) '.(Sonu: Sa. '4 Sü. 4), 

Dinarlı Mehmedin kardeşi ismail Yunanlı 
pehlivanla berabere ilan edildi 

Mülayim Yunanlı rakibine TMr§ı gaWJ 'bir 1xız;:yettc.. _ _ ~ 
(Yazı.n J.O, ~t 
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Bu hafta 
- - - -

Hararetli bir Kültür 
yedigünü geçti 

[KURUN KÜLTUR MUHABİRi YAZlYOR l 

.. VI·:\ . .. -..;: ~ .. _ ~ ..,_,, ~-
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Geçen haftanın 
hadiselerine kuş ba 
kışı b:r göz gez -
direcek olursamz 
ekserisinin kültür 
işlerine ait olduğu
nu anlamakta ge -
cikrnezsiniz. 

,Çünkü, geçen haf ta yeni ders yılının 
lk başladığı haftaidi, bu münasebet
le tedrisatın muhtelif kısımlarında 
büyük bir faaliyet göze çarpmıştır; 
ve onun için de yine geçen haftayı 
bir kültür yedi günü olarak ele ala -
biliriz. 

Üniversitenin açıh,ı ve dönen 
talebeler 

Haf ta içindeki kültür işlerimizin 
en ba§ında üniversitenin açılııı ge -
lir, Darülfünunun lağvından sonra 
kurulanÜniversite bu yıl be§ ya§ma 
basmıştır. 

Beşinci ders yılı tedrisatına baş -
larken her yıl olduğu gibi merasim 
yapılmış, Üniversite rektörü Bay 
Cemil Bilsel namına Tıp fakültesi 
dekanı yeni ders yılını açmış, bütün 
talebeye senenin verimli olmasını te 
menni etmiştir. 

Bay Cemil Bilsel namına verilen 
bir söylevde Üniversitenin beş yılda 
geçirdiği tekamüller, son ders yılı ta
lebe randımanının neticeleri anlatıl
mış, dönen ve geçen talebe miktarı 
bildirilmiştir. Bu rakamlara bakıla -
cak olursa Tıp fakülteninde bu sene 
geçen talebe nisbeti yüzde doksan 
sekiz, llukukta yüzde 58,8, fende 
yüzde 64,8, iktisatta yüzde 54, eli§ 
tababetinde imtihana giren talebe 
114 ve geçen talebe de yüz kadar

'dır. Edebiyat fakültesinde ise, 294 ta 
/ebeden 255 i muvaffak olmu§tur. Di 
ğer taraftan donen talebelerin fakül
telere göre miktarı şudur: Hukukta 

. 372, fende 381, edebiyatta 29, di§
çide 14, iktisatta ·451 

' Bu hesaba nazaran imtihana girip 
te muvafak olamayan :abbe sayısı 
841 dir, · .. 
. Yukardaki rakamlardan en fazla 
dönen talebelerin hukuk ve fen fa • 
kültelerinde olduğunu g~rürüz. 
. Dönen ta1ebeler bu mesele etra
fmda alakadarlara baş vurarak imti
hanlarm tekrarlanmasını ve imtihan 
talimatnamesi hükümlerine göre im
tihanların icra edilmediğini ileri sür
mektedirler. Hatta dönen talebelerin 
bir kısmının adliyeye müracaat et -
tikleri de ilave eHilmektedir. 

B..ı vaziyet mühim bir safhaya gir 
miş bulunmaktadır. Neticesi üni -
versite talebeleri kadar· umumu da 
alakadar edici bir mahiyet almıştır. 
Yüksek tedrisat direktörü Bay Cevat 
da bu i~le meşgul olmaktadır. 

KiTAP iHTiYACI 

rı ile çok yakından meşgul olduğunu 1 
da ilave etmeliyiz! Bugün orta okul
ların cebri. hendese, biyoloji, oku -
ma, tarih, ilkokulların okuma, ta -
rih, tabiat bilgisi ile yüz bin tane at
las satışa çıkmış bulunacaktır. Diğer 
derslere ait bütün kitaplar da alman 
kati tedbirler sayesinde ay başında 
tamamlanm;ş olacaktır. Bilhassa taş
ra şubelerine kitapların vaktinde ye
tişmeleri için, tevzi muamelesi de 
muntazam bir ~ekilde ilerlemekte -
di~ . 

Ki.tap vaziytini analtırken bakan • 
lığın bir noktada çok hassas davran
dığını ilave etmek lazımdır. Kitapla
rın Üzerlerine konan fiyatlardan ela -
ha fazlaya satılmamalarını temin i
çin kitapçılar sıkr bir kontrola tabi tu 
tulacaklardır. 

İ)kkollann bin.alan 
1Ikokullarda geçen haftadan itiba

ren yeni d~rs yılı çalışmasına başla
mı§lardır. lstanbulda bu yıl bihassa
ııa kira ile tutulan binaların çoğu ye
ni ders yıh başmda kiralanmamaı§ -
tır. Sebeblerden biri bütçe vaıiycti 
olmakla beraber asıl sebeb kiralık bi 
naların okul olmaya elveri§li bu1un
mamalanlır. 

Bu yüzden hükumete ait binalar
daki okullarla lağvedilen kiralık bi -
nalann okulları birleştirilmiş ve çif
te tedrisat yapmak mecburiyeti ha
sıl olmuştur. 

Diğer taraftan bu yıl ilk okullara 
ait en mühim hususiyetlerden birisi 
de okullarda sınıf öğre;tmenlerinden 
başka ayrıca yedek ilave öğretmenle
rin de bulunmasıdır. 

Bu yedek öğretmenler ilk okulla
rın en mühim ihtiyaçlarından biridir. 
Çün~ü ~irmi altı saat çalr~an öğret
menın hır kaç saat dersini alarak o
n~ biraz olsun dinletime imle.anım 
verebileceği . gibi, hasta olan bir öğ
retmene ait aınıfm da açık kalmama
sını temin edecektir. Bu şekle ait i
kinci ilk tedrisat kadrosu da hazır -
lanmıştır. 

Öğretmenlerin mesleki bilgilerini 
arttırmak için kültür direktörlüğü bu 
yıl yeni bazı hazırlıklar yapmakta -
dır. Bunların ne olduğu pek yakında 
anlaşılacaktır. 

Ortaokul tayinleri 
Orta tedrisat vaziyeti de haftanın 

dikkate değer mevzulardandır. 
Orta .okullarda .açık bulunan öğ -

retmenlıklere yem tayinler hemen 
h~men tamamlanmış bir vaziyette ,. 
dır. 

A~ık bulunan yerler yardımcı öğ _ 
retmenlerle idare dilecek ve bunlara 
ait yeni tayinlerin yapılması da bir 
kaç gün içinde bitecektir. 

8,!'radeniz mektupJJiF~12-, 
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Artvin Türkçesi 
vAzAN: AsıM u~ 

~r~enb~H~avePaz~t~ :~~~~~~~~~~~~---~~~~~--~~~ 
raflannda oturan ıahil ahalisinin l 
haliı Türk ırkından olduklarını iı· 1 

bat için Lazca denilen Türk lehçe
si ile Anadolu Türkçesi arasında 
mukayese yaparken Çoruh ınınta-
k~.sındaki . halkın kullandıkları M törsUz tekerlaık Turkçedekı bazı hususiyetleri kay _::_ lamalardan, bu mivavlaınalarda11 

detmenin de faydalı olacağını dü. B~~rlırı'!' Cdıiı Son Postada yazıyor: ulumalılrdan tüyle~i ürpermiş ,0 

şündüm. Dun hır gazeteci arkadaşımız yazı- nn ! Oparlöriin ic;.inde, ciyak cı 
Hakikaten bugünkü Artvin sın da tekerlekten bahsederken: ne kötü haykırış, miskin, ezik, 

Türkçesi ile Anadolu Türkçesi -- Tekt>rle}. insanları roedenh <'le nağmelerle. o ne mıymıntı ~iki! 
arasında hiçbir eaa.Iı lehçe farkı uJa~tıran.ilk ,.~~ıtadır. Fakat onun. fay ne yayık \'e çarpık ağrz,yarı çifl~ 
ye~: .r. Buna n:ıukabil Artvinlile- <lah olahılme~ı ıçin yol istt-r, c.ledi. iniltisi, yarı alaturka rumba 
rin diJlerinde bir takım hususi ifa htanbulcla insanları iki hükliim ol- 0 ne tnt:'tz, yaYan şive, o ne b• 
deler ve tabirler de vardır. maktan k~uta'ran rasaktan sonra hiı; sürtük edn! 

Meı::~a Artvinliler senenin on vok.t:ın hır tekerlek lnıhram ba,..Jadı. re elafranı;a~ma, ne alaturka 
iki ayına şu isimleri verirler: Şiıncli l111rrla hi!liklet tekerlekleri~c1en ne Çin. ne Japon, n~ Hind 111 

Mart, April (niıan) mayii ki- ~ocuk araba. 1 tek:erlf'kferine kadar i- ~inde, ne İranh kndmların çağı 
raz ayı (haziran)', orak ayı, y~hut r'.li nfnkh tt.-kerTeklerdcn arayip hi _ n Kerbela mersiyesinde, büy1~ 
çüı:_ük ay (tem!'1uz), harm~n ayı <;ımcle eJ a1·abaları ,.e diinkii iki hük- sanın tüylerini nefretten çh•i gib! 
C:ıgustos), eylul,, . K~hos (ilktet· lüm. hammalr yerine de dört t~ker rilten bir dyaklama yoktur. ~t 
rın), Koç ayı (ıkıncıteırin) kara leklı arahaları çeken in~anlar giiriiyo- radyonuzu kapaı1amz ]com§unnıı 
k ( 'lk k. ) h ' ruz. yoı=undan rrelir; kaprd•n koY!aıııS 
ıt ı anun • zem eri (ikinci ~ b 

kanun), küçük ay (ıubat). T<-k..:rlek 'üplıe ~·ok ki iyi bir i<'ad· cadan girçr; yumurta. akı gibi " 
Görülüyor ki tnart, mayıs, eylul ~1ır. Fakat arkaıla~nnızm dediği gibi ~ık, yapışkan, uzun, 1kasvcıJi. s~ 

h • • d k } ın anlnrı ha 11 k k maklı ses1j!r. arıcın e a an aylarm iıimleri · . mma .ı tan ·urtardrğlm 
ud Anadolu ve İstanbul dilinden zannetmıyorunı. Öyle olsaydr hugiln ~e~·l.et na.mına ~~l~ycn radyodallS ~ 
baıkadır. Bununla beraber yine fştanhnl &okakl~rında tek \'e ~ift in- Je ı~kılı ka:r.ıno <:ıgl•ı:-r rükseJmeı
hepsi de halis Türkçediri bu İıİm· sanl~"m im acayip tekerlekli ar::ıbala· ]ar sarhoş iniltilerinin s,alg1lı ,.d 
ler ayların m~haUi iklime mahsus rı ç~~ın?k için ~~ne iki kat oldııl\farr teli şekillerinden başka bir ~eıy 

1 t h
• tl k nı J?_ormı,•ecektı'k. , dir. Alaturka musiki bnnn derı,eı 

o an a ı~ ar:ı: no tasından veril· J ııl 
l"'!;tir. Ha~iranda kiraz yetiıtiği Tekerlek anrak bi;.,§atll~ in~~nla- . Bir En niye. tr.reddüt etmeden bil~ ~ıl 
• . b (k. rı lıammall rktan k11rtar.1r.·. o••'nu"ne 'bı'r J1mı c;rğlrkları \'e iniltileri ke!f'l'lf ıq 
ıçın · una ıraz ayı), temmuz .. .- · z J 
orak biçme zamanı olduğu için ıno.~r tııluhrsa! Ediıson fonoğrarı ic-acl ,rmdır. ~~ 1 
(orak ayı), ağuıtoa·harman kaldır ~ttıgı zamkn dünyanın ağzı ııçık kal- 'Halktan mübayaa e ·~ 
ma vakti bulunduğu için (harman ( 11 ~~a. ar . ~~°.'.dan ~ramofon. radyo, len ait ınlar ne 
ayı), ilkkinun kıt olduğundan te ~' ızy.on sokun edınce fono~raf Fi-
.(karakıı), ikinciki.nua soğuk.mev ;·aHınn,n lıornuz dü<liiğü gibi a!Jtika- yapılacak 
simin c:ı şiddetli devresi bulundu- ar ara~ın~ katr§tı. . Hu·. kuA met k o~' ı~.i. 
ğundan (zemheri)' denilmit niha- TP.~erlek, kiin icat ettiyse miılıak· 
yet tubat ıün itibarile diğer ~ylara k~\ l)Jr ~a11eserdi. Fakat ona motör trola geçti 
niıbetle kna olduğundan o"na da ta 1 mcıya. a<tar geçen uzu~ devirler . 
'fkü.cük ay) adı verilmiıtir. ?e medenıye~ adım ~dnn yürüdü ve Bazı müesseselerin son zanı8~ 

Artvindc dağlarda su keıim Jiat. •;ıeıan ku\'vetı ha~'an ku.vve~ine yar- da altın mübayaa etmeleri ve ıı1ıl ~ 
tına (keh), suların içtima yerine c nncı olm~ktan,_ .kurtulamadı: Dina- yaatr yüksek fiyatla yapmaları ş t 
'(eıik), bbit ıoğuk hav" depola1'I.. ~ıo. te~.erJege hakım olduğu ~ünden· kadarlarm nazarı dikkatini çekıı1 ~~'~ 
r:.a'(obruk), dağlardaki hevelanİa,. erı dune~Yı..ııuJ;ı\lıll:tffo.-.~ ı~afr f- tir. ' · · \ 
ra '(orpuntu) diyorlar. ~ ~ .• . 

1
, ;nunu .dc~ışrt~~Fg\!ffi'3ibsaılja lıayvan- Cumhuriyet Merkez bankası~ 

Anadolunun bazı yerleı·inde a 1~01 'e mesaı 1lftR(r'o~R.tan kur altınını 945 kuruştan miibayaa e ~ 
(sini) ye (zini)' derler· Hopa da tu u. .. t ken, bu müesseseler, halktan ..,,e ht 
düz tarlaya (zoni) diy~rlar 'h ~ugun ~tanhul caddelerini tırtıl ' destenden külçe altınını l 0.4j ktl ~~·· 

o· .l kelimesi Tü-' ~ to ı" 1 ·~ gı ı kaplıyan tahta a~abalarm hala tan almaktadıTiar. ı 
'" ·--se P u ugu medeniyet ,.a5ııtas 11 ~ 'ld' · B ~ rıı ifat1~ eder; Artvinin Murgl nah·- li : . 1 0~ ( ugtmu ıı 1a et· u vaziyet, geniş mikyasta \ 

yesinde bir köy vardır ki adın~ me .. ş~~~ım ıçın dobru olnıaz ~i hu t?planmasına meydan verdiği f. e 
'(lskeba) derler. Bu kelimenin aıh mo~o~~~z rkerleiler nıe~afelerı yut- fıyatm yüksekliği şüpheleri celbi ı 
'(eski oba) olduğu anlatılıyor 1~~ 

1 
ıçm ~omu~c anan otomobilin ö- mekten uzak kalmamıştır . Yii~· 

Anadol:.:nun birçok yerle;in<!e mmk' eh ~evılş getılren bir camır~ gibi fiyatla alman altınların Met 

ld 
~ ., • A . nya agı o nyor ar. B k t f d 111 

o ugu gı.:u rtvın e.halisi arasında M t" .. t k 1 kl an ası ara ın an satm a ı 
da düğünlerde, yahut ahbaplar k' lb~· or~uz e er c er rnhsuz bir imkan haricinde olmakla betli 
arasında yapılan soh'~et toplantı- R~d rrd halka satılması ihtimali endi~e ~~' } 
larmda mani tar~1 ~ . .ia. vezinli ve yo a kadm sesleri dırmaktadır. Memleketin servetıd c ~~ 
kaf~yeli söz müsahajaları yapmak Cu11.ıhuriyctte Peyami Safa :ra:z:ıyor: mek olan altınların memleket ,.

1 

adeti vardır. Mesel: b"ır du'·g~u··n G ] b p T ı na çıkarılması ihtimali gözörı.ı.ı" .. a ı a osta, e graf Ye Telefon b I 
sofra11:!.da. davetlilerden biri: İd.aresi ''Ra.dyo.<la.neler istiyorsunuz?) u undurulursa işin ehemmiyetı 

- Bana bir ekmek verin tU!e~n ta§ı k&dlll' d k 1 a,ikar bir şekilde anlasılacaktrt· • 
6' ıye an etımsı ıtr feY yapmıştı. U- - ~ 

der: diğer bir davetli bunu ıu su· mum müdiirlükten, bir defa da hu . Bu. husu~ta yapılan tahkikat ı 
retle ikmal eder: l!orguyu tersine çevirerek tekrarlan- dı3eyı etrafıyle meydana koyrtıll~ 

ı caktır. 
- Btraz da sorba olsa gözümUn yqı 1tadar masmı rica ederiz: 'Radyoda neler is· ~:;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;::;;:;;:;;:=::;;;;:=~;;:::;; 
Bundan sonra bir miıafir: temiyorsnnuz ?" 1

1 ' 

- Bu tüfeğin !iatı elliden yUze kadar AJlabım! .. Birçok şeyler istcıniyo· ~aıyaılfil 
derse diğer bir JJ'\İsafir deı ruz ya, fakat ba,ta, şarkı söy1ixen bir "====-==-===c=s-==-"' 

- Bunun kurtıunu gider bahardan güze takm1 kadın 8eBleri ! Haydi bazı istİ:,
kadar na1arma milı!amaha edilsin. kimi şölr 

Sınıf mevcutlan vaziyeti 
Okulların sınıf vaziyetleri kültür 

faaliyetinin en başında ge1mektedir. 
Çünkü lüzumundan fazla kalaba _ 

Üniversite me - lı~ bir sı~ıf~~ talebenin istenilen şe- diye cevap verir. 
selesinden başka kıldc yetıştırılmesi tedris bakımın _ 

rctine, kimi de istikbale aid \•aidlE"ri
~e bağlan em; fakat bunların hazı1an, 
ınsanın haşım karanhk bir kuyuya 
sarkıtan, diiıncli.iz, ka!!vet ,·erici, bu

haftanın ikinci mü dan kabil değildir. okutur. Ve tabiatile de öğretmen ta-
him işlerinden biri ilk ok il d b l be ·ı b 1 u ar a u vaziyet büsbü - e ı e ir i kokul hocası kadar yakın 
de ilk, orta ve lise- tün ha k d O~ d ş a ır. gretmen her derste an meşgul olamaz. 
lerin kitap ihtiya - talebe ·1 d · k k B b ı e aıma ar~r arşıyadır. u iti arla bakanlık ortaokulların 
cıdır. . Fakat ort~okullarda böyle değil _ sınıf mevcutlarını mümkün olduğu 

Fakat kitap der- dır. Muhte~~f ders guruplarını ihti -ı kadar azaltmak tasavvurundadır. 
eli alınan tedbirler- saslarma gore ayrı ayrı öğretmenler H. B. O. 
le önlemekte - :---------:---------~---..:...... __ _ 
dir. --. 

. Bazı gazeteler o 
kulla~da talebenin kitapsız kaldığmı 
ve kitap bulamayan talebenin de 
derslerine çalışamadığı söylenmekte 
ve yapılan bu neşriyat tek kitap a -
leyhine bir cereyan almaktadır. Fa -
kat tek kitap usulü bugün kitap iş -

!erinden istenen randırnam, daha doğ 
rusu talebenin ayni şekilde yetişme
sini temin eden en iyi usuldür. "Ku
r~n,, kitap İ§leri etrafında neırettiği 
~ır yazısında bunu tebarüz ettirmiı -
tır . 
. Bu ar~da kültür bakanlığı neş -
rıyat ı§1eri direktörü Bay Fa -
ilC Re§idin kitap hazırlıkla - Boyalldır Dikkat 

na1trr.ı $eBlerdir. 
Ben bir~ok insanlarla konmtum. 

Musikinin alaturkasmı, vahud ala
f rangasmr ger!;ekten se,·en: daha doğ· 
rusu musikinin kendisini seYcn tek 
bir adama rastlamadım ki bn Yİyak- ' 

., 
Sonbahar mevsiminin girrrıe·~ 

h~r!ıber, şapka modellerinin de ,ıe~, l. 
tiği göze !:arpıyor. Yukarda geııÇ ~I ~ 
Bay.~n.~n .. kadifeden gayet za~~f §~fj' \ı'. 
sı goruluyor. Buna bir de tul lıı;ı 
ediııce zarafet dalıa ziyade arm·ol'· 1tı) 

Geçmiş Kuıunıaı= .~,, 
----.:....-----~-10' ~ 

11 TEŞR/J\"IEVVEL 1 
Erklnıharblye mekt•" /. , 
Erkanıharbiye ınektebi düıt. J9

j ' 
askeriyenin iist katındaki daireı ~:t11 ' 
ıusaemda merasimle küşad edi~~:} ~ 

l\Iektep yarın sabahtan iw ık 
derelere b'aşlayacaktır. \;~• 



-=----

Her hafta başında 
-------~---- t- Yazan: H 1 KM ET M 0N1 R _. ___ __. 

"ı~Okuzuncu adam - Şlşmanıar eksik oımasıını· 
SQpQrgesıne permenan - münekkltleırJ ~en-

18k. kit - ölOm, saOlık imtiha na ••• 
1§İlik 1 · 

ordun )lir otohü-ıc 18 ki~i ile gi· - Şi!ınan mü~terilerim cbik ol· hir teıat tc-:kil c<livorlar. 
ı. l tohu··- '·olda dııru .. nca, u··,. 1 D d ı· h" d ,~ · k l 1 · · k · 

.; ;)i mmm ar. unna an ge ıyor. ız e ı anı, e la~a ~ım~ır tara - yerme, 
) olcu daha içeriye geçinip gidiyoruz. ~im~ir ha~a kel tarak ne' in<l~ıı bir man 
!aldı. Etti mi 21... ·'Ek~ik olma~mlar'' sözünü. şu bas· zara hasıl oluyor. 

Bunu gören ,o· külcü kadar nrinde kuJlanan adama Çalı süpiirgesiyle modern el araba· 
"ör: rastlamadım .. Bir insan diğerine iyillk ~ınclan nıiite.~<'kk il re,.ıne haktım ela. 

- Gitmez Ba· yaparııa: " Eksik olrnayrnız" derler.. keneli kendime df'dim ki: 
ıın, diYe direndi. Gerçi bu: ''Ortalıktan t.kf>ik olmayr - Modern el arahalarma uyacak 
;itme7. ·hu kadar ki· nız, her :r.anıan iyiliğinizi görm.-k iste· rlaha muntazam, Avnıpakari. iipiirgc-
~i ile... riz ... , Yahud: ''Ekl'i~inİ7., gediğin iz ol· in al ınmcıya kadar, tlll'\'Cllt çalı ı;ii • 

Üç ki~idcn ikir.i masm ~ her zaman bu~nkü me\'kii· piiq~e1erine ala~ar on traş veya elek· 
indi. hiri biletçiye nizde <IeYam cdinıı . .'' gibi manalara trikle •'altı aylık perınenan" yapıla· 
~iiz kırpar ak: ~elir ama. dü~iinün, ~i~man bir adanıa: maz mr? Bu suretle heııı hcdii bir 

J. G ''Ek . ._ 1 " ı· d ' . 1 1 1 1 •ıı !' 
1 

- eç cannn. , sıa. o mayınız < ıye ua etmeyı. manzara a nuş o ur ar. 
li§i ;

1 
"··· 1 iın farkında olacak? Yani: • • • 

·biri atla ile gemi batmaz ya, eler -Kiloclan dü~nıe ·ıniz. diyor,.u· MUnekk ltlerl tank it 
baha ~arctte hulundu. nuz. Ne '"t'cİz ,.e nuik bir ifade:.. Diin ak~am 

iler)J• ~ar f'dilcli~ini ıı;öriince. lu~· Fakat bazı 1:İ~manlar 'ar ki. hele Beyoğlunun es.-iz • -
)~ 1

> erf'k, tanıdığı bir arkada~r ~i~man kadmlar. kt.ndilerine •'Ek!'ik bir kahH• ' in<le otu 
lıaki~a kı men oturdu. \!e kendi· ohııa>rmz'' denildi~ zaman ''kilonuz ruyordnk. 
• ı ,a, ten me 'ut bir aılam sfüü 1 1 .., f c .. .-ri.vc Fikı "'t ~ıı: Oh asa aza ma~ın" mana!t kasdedildi~i· ' ' 
'°'İ . ' olı .... " diyerek arkadr ni anlualar. ~ize: Adil girdi. Fikret 
~·alerıdı. Etrafırıa hu hieı;i bırak· Adil. e~ki Franı:H7. 

" \ "ı rd - Çenen tutu bun. "·okol emi. dh·e· 
''kııt h\ Yo u. J ; tiyatrosunda. ··~~-
L 1 rek ~ibi hain hain hakauklarından 
ııı~ı I 1 ttydıırma ıı:aail~t· otonıobi· hir th·atrosu'' ko· • a eminim. / 
d ıııreket edin•rme~İnf' dan· medi artistleri ta· 
~ k 19 ncu adam, apa~ınz ~ar~ın- Eh, ne yaprnılar. Şimdi zayıflık raf mıhın oynayan 

•rıa"el · d k' 1 modaşıdrr. Herkes, fJ«'!vazidcleki .,eni• 'T k ., ·ı · ı~l'd' ı• f'rın ara~m a ı vo a o· / " :o • o a tf'msı inin 

\ 

-ı 

~ld· İıı,•·,,,,. ı·· . . · miky~,.Jı tartıcmm kazancını dü~üne· adımtc ımıharririflir. 
r K lk cek kadar lıayır tlC\'Cr \'C moda yahan- R . 1 

11 
~ ·k· e 'tı:ı;memıştı. a ıp en. c erı wnii7. ~iirınf'diın. Ancak 

''il t e ı yerine Hi~ti. cm değil a ..... Zayıflamak İl"teyoruz. tcnkitlnini okıulıım. 
ı ~~ela (in kan apel erin birinden Zayıflamak, f aakt km"'\· etten de dii~ Yazılan tenkitlerin muharrir üzerin 
~~)°tık el eli. ..cin bir müddet memek. Yarabbi, yinninci asırda ya· de nasıl hir tesır vantıj;ını iij;renıııck 

e ta t d·ı· "h . k .. ' ı ,. " ,... l'U~ P e ı ıp, nı a ·et ·alıverıl· şama ne guç ~ey· üıere ~ordum: 

·~td ek' e asahi perde inden anla İran ~airi Ömer Hayyam' a atfeder- - Ne der in. lıa~ikati olıluğu gihi 
'- ""~l: ler. Giiva demi~ ki: · görehilmi~ler ıni ?. '"lllf't. . h • . • . 
~ ~ b" tı. dedı u c:eıı. Yaz beş li· • Yarahhi, sen giizel yaratmış' e gü· Fikret Adil kiipiirıHi: 
I~ ıı) ır tarafa ela. l 8 kişiden fazla :r.eli <le ~e' me df'mi,;. in: hu naMl iştir? - Azizim. df'tl i. Şu eserin oynan· 

tı:ı llıarıın cezac:ı olarak nrm ya· Bu. hem har<l~~ı iğri tut. hem kinde· ma,;ı hitı:.in. K('ndi e erim hakkında 
~tı ).~·~rine... . kini döknıe kahilindtn hir ~ey ..• " kendim hir tmkit yazaca~mı. Ve hu· 
~•tıdt kiın~~l~ ar,aha, dediı~1. ~ö~- Bizimki de Hı·Ie·;· • nun adını "Münekkidleri tenkit" ko· 

~ 
~ lltr. Kımı görsem begemrsr yarağım. Çünkii kimse, el'crin hakiki 

ı ~llhar. 4 Çah sUpUrg9t!&rlna ruhunu kanayaınaclı. Onlara vaziyeti 

t. l&tı/i" Sdaıni İzzet Sedes'i ! - permanan anlatacağım. 
·e 1 -u .... 

1 
· t~et, - hilivor unnz ki - F k " ı ' k · ,:<•ıa · Belediye, sokak.· i r('t ıH il iıı yazaca~ı tahri · am1ı. 

)c\l ••• htl tı~n ''Şehir Merli i"' azası- )ardaki çöplerin ~·azıyı muhakkak okııyaca~ız. İrap e· 
~~ıış Cdı) enin nizamlarını ralnrz miiteınadivcn top· rlf"n noktalarına, hiıiın Se,·engil ele 
,1~i1tcad etmekle kalma ·ıp. fiil~n )anma~t için· ı\n- dahil olmak i!r.ere elhettc re,·ap \'ere· 
1tılıa .e ınüzaherf'l edf'.n bir aza.. k r a ,J a oldu~u cekler .. Fakat ıniinckkitlc-riıı, eşerin 

lb". tiııe, "~1." elami fzzet'in bn ihtarı gibi. fetaııhula da ruhuna intikal edemcmc,.ine araba @c-tL. ıttah~, .hil;tçide §afak at· mofle-rn el çöp arı\* hep nedir? Aslından, hatta adapteyi 
'ıtı haları ~etirtmi~. yapan ntm i~aret ctti~i no!.ta ]ardan 
~-~ıı'11P ele hurada hitnıcıni~ti.. Hunların c:clcJcn ~ü· da uzakla~mı~ mıdır? Ra~ka hir §CY 

......_ 'k~ tığını gGren hir cli~er a- zel. temiz bir ıı;iirü- ıni tcmı:ıil olunuyor? ... Nihayf't eseri 
hir k 1 

heniru arkamdaki tf'k ki- nii~ii ,·ar.... Fakat adapte Nlf'n mulıarrire, rnktiyle pro· 
~dıı. anapede keyifli keyifli ohr • ' ,·aziyeti lıalıi deği~- valarda hulunup lu~r ~eyin Jayıkı ile 

t.' .halinden de otobüs ile ııla· · l 1 l · 1 h"ı·,,.ı·ı·k tathı'kı"nr ''arclrıttı clokıınacak fı' kı"rl""rı"· ııır nıcmı~ o an ça ı !iİpiirge erıy e l J " 

1 ~ai 0lfluğu anlaşılmaktaydı -
i \ karalc on dokuzuncu adama 
li erdi. Otohiisün içerisindeki Poatahe.nede çall§lı. 

ğım umanlar, içimde 
•Jbat hlaler bırakan 

Buda 

3 - KURUN 1.1. BIRINClTEŞRIN 1937, 

1 alebe niçin çok dönüyor 

Fen Fakültesinde 
Dönen talebeler kendi bakım
larından vaziyeti izah ediyorlar 

Üniversitede dönen ~alebe mese • 
lesi bugün günün <;n mühim mevzu 
larından birini teşkil etmektedir. 

Bu mesele etrafında dün hukuk 
fakültesi talebelerinin fikirlerini yaz· 
mıştık. 

ni İzah etmek f ır.satr Yerilmemi~ mı
dir. 

Fikret Adil, beni birkaç arkadaşla 
beraber lrnftanm muayyen hır ~ni.in
d~ "Toka "yr ~fö·me~e claYet etti. 

Birclenhire, rC'ji~<ir Ertn~nıl Muh· 
sin'in e:.ki İn7.ihati tcdhirlerinden ''Da
riilherayie koyu renk hir elbise ile 
ı;itmek lüznmu"nu hatırlachm. 

- Giyinmek lRırmmı, cliye sor· 
dum. 

- Hayır, dedi. füliiki soyunmak 
JiZilll • 

Bnntlan rla, cıı.ere olan ra~het itola· 
yıı>ivJr. tiyatronun ht>r gece hmralıınç 
clol<lU~'ltntı \'e seyircilerin, ,·akit vakit 
raketl('rini çıkarıp, ~iimleklerinin 
diignıclrrini - Cesaretlerinin derere-
11ine göre - gev~f!ttiklerine lıük.ınede

cc:-~ir.. 

• • 
Kendl .nl yoltl~yo:9um 

<;rı;m lrrrle mcş 
lııır re.-. aıınmır., Gi.i 
z~ı Sanatlar Akade 
mi~i profe-=iirlerin .. 
ılen Çallı 1hralıim 
hir otomohil kazası 
j?;f'çirdi. Rir arkada· 
şiylc hirlikte hindi· 
~i otomohil. Biiyiik·. 
ılrrc ,·olunda liisti· 
i!i pııtladıktan ı;on· 

ra hir a~:ıca çarp· 
ınakla kalmayıp birkaç takla tlahi ata· 
Tak lıcnılf'~C) m·arl ımmrş. 

Bu eıruıla az e\ \'el oıoınohilin için· 
de lmlunan Çallı lbralıiın'i, diğer ka
zazNle arka(]a, ları, yolun iizcrinde hir 
a~a'ğı hir yukarı yiirürken giimıü~ler. 
Ve: 

- Yalın, dcıni;:lcr. Buraya gch:e· 
ne .. Bakalım ne olrluk. NcYe iiy)e <lo-
laşıp ılunrror:-un ?. . . 

Çallr, iihiir dünyadan µ;eliyorrnuş 
:;ibi ho~uk aki;;;li bir ecsle: 

- ı\m.~n chının, elemi~. Biraz yiirii· 
yeyiın ... Oldiirn mü, diri miyim diye 
kendimi hir yokluyorum. 

başka 

Bugün de fen fakültesi talebeleri .. 
nin ileriye sürdükleri sebebleri neş • 
rediyoruz: 

Talebeler dönmenin sebeblerini 
şöyle izah ediyorlar: 

KlTAPSIZUK: F. K. B. nin dört 
d~rsinin salahiyettar elden çıkmış 
hiç bir kitabı yoktur. Ayni zamanda 
bu ihtiyacı hülasalarla gidermek is
teyen arkadaşlarımıza bazı tesirler 
altında kalan profesörler mani ol .. 
muşlardır. Bu vaziyet karşısında siz 
olsanız ne yaparsınız? Dersi hazırla
mak ve imtihane yetişr.1ek mecburi
yeti var, fakat kitap yok, not yok! 
O halde dersi nereden hazırlayabile
ceğiz? 

Bundan başka sene içerisinde F. 
K. B. nin kimya dersinde bir doçent
sizlik baş göstermi tri ki bunun a -
cıklı neticesini bugün gözlerimizle 
görüyoruz, bir çok arkadaşlarımız 
işte sınıf geçemediler, diğer taraftan 
bu' vadide en mühim scbeblerdcn bi
ri de imtihan meselesidir. Bu yıl im
tihanda çok garip bir sual sorma tar
zı ile karşılaştık. T e kimya dersinin 
imtihanı büsbiitün başka bir şekil
de yapıldı. 

Yabancı kitaplardan adeta bilme .. 
ce mahiyetinde bir takım şeyler so • 
ruldu. Halbuki biz bunların hiç biri
ni görmedik ve böyle bir sorguya da 
yeti~tirilmedik. Biitün bunlara şun -
ları da ilave ediniz, imtihanlarda do
çentlerimiz seyirci vaziyetinde kaldı
lar ve sorulan sual etrafında bizi ay· 
dınlatacak bir izahta bulunmadılar. 
Hatta bazı imtihanlar doçentsiz geç .. 
ti. 

Tabiatile türkçe bilmeyen profe • 
sörlere meramını anlatamayan ar .. 
kadaşlarımız da bugün bu hale düş
tüler . ., 

38 kişiye ceza veri idi 
Dün Eminönü mmtakasında po -

lis marifetile yapılan kontrolda be
lediye nizamlarına aykırı hareket e -
den 38 kişi hakkında zabit tutulmuş 
ve ceza verilmiştir. 

Bundan ba~ka matluba mugayır 
ekmek çıkaran bir furunda yapılan 
araştırmada 2 7 ekmek noksan bu -
lunmuş, müsadere edilerek imha edil 
miştir. 

~~:ay? ını hö ·lece hükmf'n niz:ı· 
~ d ~ •ndirdikten fionra, kendisi 
~ 0

1
8§arak, omm hunun biletini 

'llt• h 1P yırtma~a ha§la<lr. 

'r hatırayı zaman ı:a. 
an hatırlar dururum. 

Yazan: ROşt:Ü 

bir ıztırap 
ŞARDA<:i 

lıiıana geldikte. hen: 
'~')et ''e.mıem, dedim. N~ yapa-
t • 
~on~ro} eclerrğim. 
~ı? Şiıııdi eiz Mkamda otu· 
n anıt hilet keAtil~r. Pek ala 
I> ı. Hatta, o sırada. biletçiye 
.,:ta teminine hi'e kalkt·ğımzı 

liti 7nı. .., imdi otobüste on do· 
~~i? ·~~ca, lıemen bir kontrolcu· 

"ave 1 lt",ad edin beni mi ilet et· 
'd a§ıyor unuz? Aeıl on doku· 

~ arrı siz iniz. Sizin inmeniz la· 

" lttad r a T t'peba-ma gelmi§ oldu· 
... Ilı arke-ttim. Tepebaşı ht'nim 

~~İı ~e.rdi. 1ndim. Otohü~tf' yine 
-l.t s ~lA kaldı ... 
• }(1.ı elanıi Secles'i beğendim doğ· 
t § llı:ttrtmnrnr. 

~~'telar ~.k.slk olması :ı 
~ a~id l 
~ ~di, ı\ka,·uzunun kenarında bir 
~ "ı.ıtd ... Şanı ü ·:· • - ' iilünü omu· 
~ ~'tı ~gu gihi 
ı.-ııal't okak 
~· hi:dan bi-
~~"d adam ,, . 

ll . 
~t \ı ha kiil 

\'-. lt"tar? 
''---~ı elli ki· 
'lld,t 
1) \ •• 

ı~ -d~~dar ağır 
"ar rnı 

çaıııtıtım dairenin 
lltUn memurları biri. 
lrlerlne o kadar ısın. 
\TŞ ve bağlanmıılardı 
ı vazifeye başladık.. 
an bir ay gec;U~ hal. 
le benlın kendllerUe 
ıamlml oımadıtrma 
f&§Uak arkamdan he. 

men: 

- Canım bu çocuk ta ne aptal ıey, kimse 
ile fazla konuımayor, ne o!acak canım, ya 
kibirli ya budala! .. Gibi bir •UTÜ sözler Yarı1 
brmıılardı. 

Tablt ben de, ne budala ne de kendini ha 
ğenmlı bir lnsan tanmmak iıtemedlğim için 
bir hatta sonra hepsi ile sıkı fıkı oluverdim. 
Onlann ge~kten ımrenllecek aamimlyetlert 
lçeriaine karııtım. Hepimiz de hani üzerimi. 

ze saz getlrmiye<:ek kadar gayretle, battA 
zevkle ite koyulmuıtuk. Her zaman POflta 
kamyonlarının hep aynı gUrü'tüatlnU duyma. 

mıza ve günlerin, aynı çuvallardan botalan 
mektupları ayırmaktan, kıymetlilerini kayde 
geçirmekten. bir de paltet gibi bUyUI< ıeyle 
rl ttneke kutulara atmakt&D ibaret meııgale. 
terine l<atıanmamıu rağmen bu • it hiç biri. 
ıfüzde bıkkmhk uyandmnaı:: her yeni m~!< 
tuy ac;rtıımda eUİnlzden geçen bir ıUrU ad. 
rea'er içinde bildik fnaan ve aemt lalmlerine 
rastlamak heyecanlyle. btru da ı:omantik. 
le_!~rek aeve seve çalqırdık. Yalnız aramızda 
bir 'kadın memur vardı ki o dl\ bahllettttim 
bu Alemin içinde olmaam!l rajtmen kendini 
hepimizden ayn tutar. az çalışır, yahud ta. 
lrşmak lıtemez, klmıe ile konuşmaz, daha 
dofnıau konUJmaz deA-11. klmseve ehemmfyet 
vermezdi. Onun bu haline bUtUn memurlar 
atıomııtr. Metelik \'ermezler: Uste'lk yUrtl. 

yilflyle, hareketıerlle kıs km gUlerek eğle.. 
nlrlerdi de •.• 

Bu, altın renginde aarı saçlı ve saçının 

rengine hiç de uymayan kara kaşlı, kara 
gözlü birazdl ablak ıuratlı bir kadındı. Ken. 
dilinin bUtUn arkadaoları tarafından aevil. 
medlğinl, soğuk karfılandrğmı bilir, fakat 
hiç umurıamazdr. Her sabah dairenin ka. 
pııından girerken bUtUn ba§lar ona döner, 
katmer katmer gerdanının blriblri üzerine 
yıfthoı ve ba§ının sağa aoıa dönti§Une ba. 
karak: 

- Hah derlerdi, lıte bizimki yine kınlı. 
yor .. 

Ç&ll§lılt yerde de çok güzel alper aimasmı 
btllr, önUne yığdıft maaa ve dolap gibi teY• 
terden dolayı ne o kimseyi görür; ne de kim.. 
ae bakındıtı halde onu görebilirdi. 

BUtUn bu ha!ler beni fazla meraka dU. 
ıürdUğtlnden blrgUn kimaenln sevmediği ve 
kimse ile konu§mayan bu kadınla bir bahane 
bulup konuımak lıtedlm. Fakat bu isteği. 

mi arkadaşlara açınca onlar: 
- A! ... Sen delirdin mi? dediler; bu ço. 

cuk bana sulandı diye adını çıkarır, otur o. 
turduğun yerde bakalım! 

Çarulz arzumdan vazgec;Um. Geçtim .ama, 
alz gelin bir de bana sor,pn: Sanki bir kurt 
zaman zaman kemiriyor \'e beni: 

- Git de aor, gltde aor! diye didiklL 
yordu. 

Nihayet bh· öğle yemc,'.;i paydoıunda dal. 
red•n çıkarken önUnU ke.serek: 

- Pardon Hanımefendi dedim, ne olur 
biraz bekler misiniz 7 Size bir cey aoracaflm. 

Çok seviniyordum. Vereceği cevabı heye. 
canla bekliyor büyUk bir lztlrabı ke~fetmek 
anuıılyle yanıyordum. 

Fak!lt o kaşlarını çatar gibi oldu. Yahud 
yüzündeki !l•rt11'ttf'., korktuğum için ban:!. 

liyle geldi. Birden genJı ağzını yayarak: 
- Ne var dedi, ne ıoracaksanız sorunuz 

bakalımı 

Bende şalak atınııtı. Ne soracaktım, 
maksadımı bir sual .§eklinde değil, önce öte. 
den beriden ıKlz açarak anlatacaktım. Bir 
daha tekrar etti: 

- Ne var canım söylesenize?. 
- Rica ederim Hanım efendi biraz dışarı 

çıksa\< da ....• 

- Ne olacak? 
- Size çok hürmet ederim de. Hani konu~ 

ıım biraz demııum. Terler !luratımdan aşa. 
ğı muvazi çizgiler çizmeye başladı. Derken 
yOzWıde bir değl§lklik olduğunu farkettim .. 
O kızgın yüz gevıedl; çiğ çiğ bakan gözler 
biraz daha ıınnır gibi oldu, dudaklar yavq 
yavaş tıtremcğe başladı, kirpikler oynadı ve 
gUler bir yüzle: 

- Buyurun dedi, hem gldellm, hem ko. 
nu§alım. 

Katıla katıla ağlayordu. Benim de gözle. 
rim ıulanıyor, onun bu acıklı halile ben de 
UzUlüyordum. Ona niçin herkesten uzak dur 
duğunu, buradaki arkadaşlarmın fena bir ın.. 
aan olmadığını, ve onu çok aevdiklerlnl uzun 
uzun anlattım; bu halinin sebebini ıordum. 
BUtUn sözlerime k&r§1 sade ağlıyor ve: 

- Bilmezsiniz kardeşim, ne kadar bedba!ı 
tım dftor\!u. 

İnce ipek mendilini gözlerinden a),rmayor 
yUzUnU ıslatan yqlar ve bu arkası gelmlyen 
hıçkırıklar onda gizli bir fztlrabı veya bil. 
yilk bir sefaleti, yahud kim bilir ne derin 
bir acıyı gizliyordu. Nihayet dayanamadnn: 

- Fakat, dedim. Neden hiç bir §ey s8yle_ 
mlyoraunuz?. Görüyorsunuz ki cizinle çok 
ıılıl.kl\dl\rım. 

- Blllyorum, bana Hanım efendi deylşL 
nlzden sizin de bir as1lzade olduğunuz anla. 
oılıyor .. 

Sonra başını biraz daha ileri iterek: 
- Ah dedi, ben kimim onlar kim? 
Blrd:ın bu sualin aakladığr sırrı çözmeğc 

başladım. Bir taraftan da. bu ağlıyan kadın.. 
la birlikte ağlams.k ve içimin onun acısile 

ne kadar yandıftnı kendisine an1atınak iste. 
yordum. 

"Ben kimim, onlar kim?" 
- Demek dedim, kendini onlardan aşağı 

görüyor. Neden sanki, acaba çok mu fakir? 
Böyle de olsa arkadaşları ondan zengin oey. 
Ier ueğil ki... Uatellk ekaerlal taıwıaız, ve 
alçak gönüllU babacan insanlar. Ona bu ha. 
llnden dolayı kızıyorlardı. Yoksa hepsi de 
onunla konu~mak ,.e aralarında onun da. bu. 
lunmasını isterlerdi. 
BUy~k bir acı içinde sordum: 
- Pekl ama onlar sizi c;ok seviyOTlar! 
- Kendilerinin olaun sevmeleri. Ah bilse. 

n1z içimde ne gizli bir acı var! 
- Söyleyin! diye lztlrapla kıvranıyordum. 
- Evet, ben onların :içinde nasıl olurum; 

tasavvur edin: Hep görgUaUz aşağı seviye. 
de insanlar" 

Birden: 
- Hay Allah belAru versin cümle.si du. 

daklllnmdan fırlayıverdi; ve tepemden aşağı 
bir soğuk ıru dökilldll sandım. Dünyada en 
&inlrlendiğim ıeylerden biri de bu kendilerini 
görmti§ geçirml§llk satanlardır. Deminden. 
beri bu yere batası kadın için çektiğim UzUn 
tUlerc acıdım. Elim, kolum donmuş bir halde 
yanından ayrılırken: O cakctlmden çekerek 
ve oksijenli uçlarmı yalarcasına ağlayor ve 
söyleniyordu: 

- Bir paşa kızı, dUşUnUn bir: onların 

içinde naaıl yapanm ben? .... 



ttalyanın cevabı en 
ağır bir red ayıhyor! 
ispanyaya takviye kaovellari gönderıilmektel 

Paris 10 (A.~.) - Ocuvre ga 
zetesi diyor ki: 

"JtaJyan cevabı nazik bir tarzda 
y~zılmış olmasına rağmen .;imdiye 
kadar Pariı ve Londranın Musoli 
niden aldıkları ,,reel cevaplarının 
en ağırıdrr. Uk defa olz:.raktır ki 
dün a~a:n yükso}:t F ra::aız diplo 
mani mahafilindc ağır bir eda ile 
ıöyle deniyordu: 

Frananlar için ar~* r.leze!e 
Fr~nlto ve Valeno~ya mesele:ıi ol 
maktin ~ınıştı:. Şimid c!o~nd~ 
doğruya Frar.sanın ernr.iyeti mcv 
zuubahsclmak~ndır. 
· fjgaro ~ö7J;: yaı;ıyor: 
"İtalya::un 936 e.ğı.v;lcsundo. gö 

nüllülerin ya:;ak e.:liln:e;;ipi iste 
miı olcbğu do~rudur. Fnkat ken:H 
arzularile giden gönüliübr pe 
emirJe gönderil.en mun"1~"11 kıtç. 
Iar arasınd~ hisbir müqas~bet yok 
tur. 

Jour gazetes', ne lngilt:erenin 
ne de Fransanm bevnelmilel mü,~~ 
zenenin kendi aleyhilcrir.e boz1d 
maıııno. :ve AJ:d~nizd.eki iştin::.t 
no!d.alıırının muarızları eline ge& 
mesinc a~h münııde edemiyecel5 
lerini yazmrıktııdır. 
Exselior, ltiyanın Alm::>.nya pl 
makoz:ı:ın hiçbir r::ıilzak;!!reye girif 
miyes:cğİno dair: o:an cevabını fÖY 
le tehir ediyQr: 

Denizlere hakim olmayan lapan 
ynda altı, Trablusta alb, Habeşis 
t:md:ı 12 fırka bulunduran, ne ip 
tidai maddeler ne de gıda madde 
)erine sah:p bulunmayan, elinde 
ne altın, ne de döviz akçesi n:.w 
c~t olmayan bılya, Fransaya in 
gHtc.reye ve Amerikaya "bayır,, 
diye:,iliyor, &ünkü ıUr:\<myayı ka 
za:ımıştrr.,, 

Populaire gazeteıi de §unu yazı 
yor: 

"İtalya İsp.:r.nyadaH kuvvetleri 
ni ged ç~kmiy.or. ÇünkU askeri ve 
ıiy:ısi duredarlarmdan vazgeçmek 
iste;aıiyor. Metefe _çok vahimdir. 
Artık alınması bir ;:arurat halini 
alan te:ibfrJer de 9,eynelmilel vazi 
y ... i:it?- v~ 'l!f.~v;;:cupp,-1:,:s olan ınena 
fün ciddjyein~ uy.g\ID bir ~erakin 
Uc .iUihz.;? o'ı.'!m:n~lı~ ır.,} 

YENl TAKViYE KITALARI 
GEUYOR 

Londra 1 O (A.A .. ) - Cebelüt 
tarıktan bildirjldiğjne göre Algeai 
rastan selen yolcular, dün Septe 
de karaya çıkarılan kıtaya men 
sup oldukları zannedilen yüzlerce 
yeni lspanyol acemi efradı gör 
mü lerair. 

Tahmin edildiğ;ne göre p~zar 
le3İ günü Mclillaya yeni kıtalar 
gelecektir. 

Japonııe.da siyasi qir ihtilaf haşladı 

Çine ilanıharp e mek 
isteyorlar! 

Tokyo 1 O ( A. A.) - İyi malu -1 
mat almak~a olan mahafile göre, B. 
Hitota ile kabine er.kanından bazıla
n arasmd<} mevcµt ohm muhalefet
ler, hariciye nazırını, Cenevre mü -
eşat:sesinin kararma ve Am~rika ha -
riciye nezaretinin lY;yanatına cev.şp 
t~kil eden dünkü beyanatını yalnız 
başrnÇl neşretmek mccbur\)retinde bı
rakmıştır. Halbuki bu beyanat, bü -
tün hükumetin be:x,ıınatı olacaktır. 

Bazaı mahafilde ve bilhassa Çine 

jan mm bildirdiğine gpre: 
Sanayi ve ticaret nazın Vis Ami

r~] T akuo Godohi bu ayın on dör -
dUnde Japonya iktis~t f~clcrasyonu 
nun murahhası sıfatile T okyo_dan 
ayıılaraŞ Almanyaya gidecektir. 
Japon - Sozyet ~onıolosluWan 

kaldmlıyor 
Roma 1 O - Hobcr alm~I~n~ gö

re, Sovyctler Birliği ile JaP,onya kpn 
soloslarmı geri çckme~e k.:rar ver -
mişlerdir .. 

Yunan başvekili 
A ve rot' la geliyor 
Dost ve müttefik Yunanistamn 

Ba~vekili general Metaksasm 
memleketimize ,gelmesi takarrür 
ebni§tir. 

Yunan Başvekili ayın 18 inde 
limanımıza ge!ec~~t ob.n A·:ercf 
::ırhlısı ile .gelec'3k, ve o gf n ak 
;am ekı:p•·e3i:c An!@raya gidecek 
tir. General Metaksz.ı curna saba 
hı İs!anbı1fa dönecek, Averofun 
aivarisj ile birlikte abideye çelenk 
koyacak, cumartesi günü şehrimi 
zi dolaftıktan sonra yine ıaynı ge 
mi ile Yunar.iıtana döncceıtir. 

Ankarada bir hırsrz~ı1< 
vaka~u 

Ankara. 10 (Telefonla) - Dün ge
ce Y eni~ehircle hir hırsızlık ,.ak ·a .. ı 
olmuştur: 

:Bnfrar üzerinde Doğruluk !flhzeci 
dü!tknnına hırsız ~rerek seccaı.le. cl
hiEe p;wi eşya ile bir miktar para çal· 
lllIF-tJr. 

Zabıt~ tahldkata haş1amı~tu. 

memn,u olmayan yerd' 
totograt aran elçi 

Ankara (Hususi muhabirirniz 
den) - btanbulda Beykoz civa 
rında İstanbul boğazınm memnu 
olmayan bir yerinde fotoğraf al 
mak jştiyen Polonya elçisinin kara 
hola kadar götürülmesi hadisesi 
üzerin~ Dahiliye Vekaleti vaziy i 
m~hallind~ tahkik~tmİ§tİr. f 

Bu usulsuz müd~halcnin hB.;ŞY..7-
yerl ~rde de tekrar edil~rpesi Ye 
memleketimizi ziyaret eden ccne 
qilerin gayri memnu mıntakalar 
dil istedikleri gibi gezip doll\§abil 
mf!leri için Dnhiliye Vekaleti ala 
kadarlara bir eınjr yollamı~tır .. 

Gaz ve benzin 
Ankara (Hususi muhabirimiz -

den) - Maliye vekaleti gaz ve ben
zin fyiatlannm bir kanunla indiril • 
mesinqen dolayı mevcut mukavele 
hiikü~lerinin de tadili lazım geldiği 
hakındaki noktai ncrzarrnı diğer ve -
kaletlere bildirmiştir. 

l\laliye vekaleti bµ m\it'lle3sında 
fiyatlarm indirilişinin piyasa değitik
liklerinqen hasıl olmaylp. bir kanun
la mecubi kılmd,ğmı söylemekt~dir. 

Caz ve benzine ait nıukavelena
melcrin yeni usul ve §artlara göre 
tadili i- in mlite~hhitlerc d.ıireler ta
rafmda:-ı te!difler yapılacaktır. 

harp ilan edilmesipi istemekte olan ---.,.---:---:------,----'---..,------,.----.~-::-----

ordu mahafilinde dokuz de~let mua- c h • t B 
hedesinin feshi lehine bir hareket b~ u m u r 1 ye a y r a m 1 
ladığı söylenmektedir. Maamafih mı· 

ahedcnamenin feshedilmesi Japon - Kutlama h.t":t.z kların basl ld 
yay:a hiç bir fayda temin etmiyeoeği, 1 r 1 a . an 1 1 
bilakis muahede ahkamını ihlal et
tiğinden dolayı Japonyaya yapılmış 
olan tevbihi kabul ve teyit demek o
lacağı mütal~ası ileri sürülmektedir. 

Jappnya için mühim olan nokta, 
dünyayı Çinde kazanılacak kati mu
vaffakıyetlerden tevellüt cdec~k fili 
bir vazi:xet karşısrnda bulunch.umak 
için uman kazanmaktır~ Japonxa -
nm muahcdcnamenin feshi mcsele
sindclti hattı hareketi, Çindeki hadi
satın cereyanma tabidir. bu h~disat 
müfrit milliyet~erlerin qiploma -
si kar§ısmdaki vaziyetini tarsin c:de -
cck veya zaafş. düsfüeccktir. 
Bir J._,oo nazın Alınanyava cidiyor 

Tokyo 1 O ( A. A. ), - Dom ey n-

. . ... · . ... .... ...... ..,.. ... 
u 

akşam 

Zeng~n 
fi •m:ndc 

. ' '"'• • • •'it'' . ~ • ., ""*• # ,,.. 

Fecrik baletler, 

•••• 

Ankara· (Hu ll i l\luhahir:ıniz -ı 
den) - c,1\nlmriyetin p::ı cliirdiin 
cü yıldönihnii hn ~np geç~n Ecnekiler
clcn çok daha ruırlak hir. tekilde kut
Jannınsı iç.in alakalı ınakamlar hilliin 
tedbirleri almışlardır. 

Hnlkın Yc hilhossa kiiyliilerinıiT.in 
hayr:ıma lıer ıld :m fazla bir kakha· 
hk Jı:ılinde jştfrakine hü) qı, bir <>heın 
ıuiy.ct ,·crilıuc!itcdir. D.al.ıili"e Veku· 
lc:inin lınılrlndı;:ı kutlama progr{l • 
mmn ı;(jre 23 ,-e 21} hir.incitcşrfo gün
leriml"' Tfüki ·r·ı·n her t'.lrafmda ~ğ-
1:-ncrlcr ~ nflılacu!ttır. H,.r "illiyet 'e 
k:-zaıl:ı c:ı bii• iik ı:h il na l:eri ınçmur 
beledi ·e reisi, maarif miirliirii YC hr.fü 
c' i re :.,i C!~n ıniire~kep heyet' er seçi-

lece1itir. Bayram giinlerinde yapılarak 
m('r:lsim P.rogr:m1~, teazhyratı teahit 
~lı>ce'•tir. 1 

Halk ve ecnebi clç.ilikler ve kon o
loı.ı lt• k 'ar i'_;İn mera iın yerinde ayr:ı 
trihiin1er ;;~··cleri fcneralaYlarr ve clc1

• 

tdldç ten' İrJt yapılac~ktır. 
Cır11lıuriyct haYraımnda hii:ün yj· 

la,·~t. kaza 'e nahiye medrnzlerinde 
lı~l't kiir.;iileri açılacaktır. Bu kiirsü
lc:- Parti te1kiUitı olan nu:rkezler<le ı 
lıalkm en c;v~ to:llana lİlC"cği yerlerclç 
J·u· .. h:~~,ır, C<ık niifo~Ju yer1erde 
hiirij adeıli arttırılaca~lır. 

Kürsü· er esn itihsriy le hayra n ı:;ün 
leri ı;ün ş hatmcıva kadc:r tlçık kalıı
cn · tır. Süz ant feri ira'rl:na J;Öre Par-

Yugos1avya(la 
hükümet meselesi 

HükQmet teşkll4tı esasiye kanunuoli~ 
değlştirllmlyeeeğln1 bltdtrdt _) 

Belgrad 10 (A.A.) - Avala 
ajansı, mı.:halef~t partileri aratın i k i nı i h "e 
da teşc!-~ül eden b!okun programı 
hakkında hükumet mahafilinin 1 ç a r p 1 ş 1 v o 
no!d~i r.:ız:arını bildiren bir tebliğ .ak 
neı;r.atm~tir. Bu t~bliğe göre: Avrupamn bugünl<Ü kar.it'": 

Muhalefet :.ıund~ki anli\!_nw. . • . 
0 as!a Hrnat meselesini halletme hm büyük b1r barpt~ 

me!::tedir. M';\halefetin ü~eri~de bir suretle tasfiye etme.k 
uyuştuğu prog:am kati ana~·~sa '! 
mn t<lm::iminc intizaren muvakkat bulunamıyacak ını 
b'r anayasa tanzimi İ.Ç-İı;ı ha.).çiki bir cJ1. 
hüku:ne:: c1arbesini t~z::.mmun ey (Üsttarafı 1 "·ılif 
!emektedir. Bu kati y~~tı.Dlfı ise ler tar.afı~dan tasdık e~ı et' 
tanzimi fevka.ladc güçlüğe ujj.ray& man merıyete geçmek ü.1 
ca!dır. zalandı. . 

B d 'k' · bır Çünkü, Sırp, Hırv~t ve SioYen un an Jonra ı ıncı S~ 
le,r araıında.ki eks~iv~t r.ejWıinin konferansı toplanacaktı. 1' 
kalchrılına.s).ıu istihdaf eltr.e~ f~:·a.?s~~ d~ ~taly~mn ls~;J1 ~ 
dir. tf ükum~1in u~ millet naz~riye g.mull~lerım g~rı çekm .. 
sini kab:.ıl etmeai üç devlet ta.ı:ı.ıma Habe11shndakı İtalyan ·ı::el 
s,nı tazammun ede•e.ktir. Su i&e nın ne suretle ka1>ul edJ 
hükumeHn öteğepberi rnijdo.fao. m~~ulacnktı. ~~e ltztlyaya 
ettiai birlik prensibine ı,y;ı~aylr mu~te~ck ·~~ılız: FrantıJ 
dir. Ke2a muhalefe4iQ ter:viç cUi?{i ~a ma~:sat.ı_çtn ~~ 'h•zırJık 
usul bir hükumetin iktid~ mevki h mahıye~ınde ıdı: 
ine ancak usulü dairesinde ı:elehi H~l~vk1 ~kdemz. k~n~r 
lı;ceğine dair ol{ln dem3hrwl< ~.~ı~smı Parıste tetki~ 1çııı 
prenı;ipleıin kaldırılmsısını istih ~ç d"!vlet dP-legelerı tol' 
daf etmektedir. ık~n bu def~ lspan>:a . rne f4f 

T ~·ı· . . kon\:'-;mak la~ım gelınce İti>/ 
l ec;1 ~atı esaşıy7 . kanuDu k kdrt.' lini de~iştii·di: -~ 

o g..;~n .Y. Y!'!ın~ g.ırıneeye a ar "hah•a Almanyanın ittir" 
d::g1fhrılm1yecektır. b' b' k f •• 

r rna1.a.n •& ır ·on eran-

Bir fspanyol ~emtsl 
(Üsttarafı 1 ncidc ) 

ri bir istial neticc!inde t:ımarniyle bat 
mtt§ır. Balıkçı g~mileri kurtar;lşbi -
len tayfoyı Lacalloya getirmislerdir, 
F ranşız deniz tayyareleri nıütpsaviz
leri aramışlarsa da bulamamışlan:lır. 

F ransmm bir tekzibi 

Paris 1 O ( 111.. A.) - Fransa tara
frndan f spanyaya asker ve harp le -
fmdan f sP.anyaya asker ve harp le -
vgımı gönderrpekt~ ol~uğunEt dair 
GiornaJ d' ltışlyianm neşriyatı rea -
men tekzip olunmakf4dır. 

b.a~ına ıiremez !,, diye ce\l•P 
ve lspany"'. me3.e]eııinin 1' 
ma11 jç.in Lo!ldra ademi ın~ J 
komite:ine ~idilmeaini bild1\ 

Acabıı İtalya Pariıte 
· lu>nfera:.nsr toplenırken Al 1~ nın jıtirakini i~temediği ha 

defa neden dolayı bu no~~~ 
rar gösteriyor? Bu değıt1 v 
sebebini Hitler • Muıolioi ırı, 
tında mı aramak icap edi~~; 

Şüpheıiz bu bir ihtimal 1
1 

kat böyle ol•a veya olm~~ t~ 
yanın cevaı ile lapanya 1110 
iı istik•metin manası yine il) 
İgiltere He F ranıa İtalyanı~ i 
Y2' i lerine müdahale etıneiıtl' 

48 S~atlfk fa = a::a C8 id~qfojik b:r Jnf\ksat içi~O' 
Y llJJ' teıebbüı olarak görnı•~ı 

(Osurn~afı 1 Vırid") 
yüzcle yimıi ite ten yü~de eIJiye 
kşrlar fazla me ai ik~eti "eri imek ıu
retiyle nma 1•r.11 hir ınfü1det irin me • 
ırni yapap<ık i c:iuin viizde ~O fıı7.la ça· 
Jrc;tınlmasıpı kalıtıl etmi·tir. Bunun 
haricircle i~ w-:nı ~c te~ebhib edenler 
kamında yazılı eki!de ceza ,;örerek· 
lertlir. 

f~ da;resi ı iif~tti, eri 48 c:aatlik 
mcı:::ıinin hıırriinılrn itibaren tatbikine 
ge,.,ilmi olma ı clolay111ivle ~nie ''e 
dikkatli hir tefti[~ ~irieeceklerdir. Tef 
ti ler. hundan CY'Yel hazırlanmr olan 
hir: progr.:ım üzerinden yapılar.aktır. 

ti yön kım\Jları tarafından teshit ,.e 

İtalyanın Akdenizde vukub . 
bir harpte stratejik bir f 
kaz•nmak için ispanya to 
rında birlemıek iıtc,diği k 
de bulunuyorl~r. Onun içirt tİ 
yadıki gönüllü aıkerlerin I' 
maaı rneae)eıinde rerar edb'0t 

lta.lyaya ıelince"' bu de\11•, 
ren lıpanyoUarı boltevizn1 t 
ainds korumak için Fra~ 1 
metine yardım ettiğini ,o1 ~ 
Fakat bir ta.raftan da lnıilt: 
Fransanın kendil::ri için t 
ıaydıkları mevkilerde yeri 
ten de geri durmuyor. 

Bunun icin !talyanın: ''~~ 
meseh:sini Londra komite•J 
nutalım,, diye cevap ~e 

ilan edilecektir. fnsrilizler: ile Fransızlar: • 
Kadın erkr ~ 18 Ya~mı ~eçen her "Ben bu gönüllüleri g4't1 

vatanda'< hal' kiirsfüiinden söz söy1i· yacağım. iti müzakereler il'ııı 
) ~h.ikr~ktir. ' cafım. Çünkü general fra11, 

Hal' kürciilerfoden ,·erilecek nu· gün aıkeFi muvaffakiyetiıı• fı~ 
tuklar:ı:ı ıM,·znn inkilabm, cumhuri· )etmektedir. Yakın bir zaıfl~/ 
vetin ,·e istiklulin fll"~erini Ye üıııtUnlii- panyadaki Valenıiya hük\b .. I 
fünü Ye PJıemmivetini Afkarı umumi~ tadan silinecektir. O za111art e 
yeye anlntmak olacaktır. yada her ,ey İtalyanın arı&l 

1 
Kiir.süleri mahalli Parti kurulları~ •ekli hulacakhr.,, mana5ın• 

dan s.eçile<:ek ÜQ ki ilik bir he et idl\" Iardır. lnsiliz ve Franıı:ı •" 
re edecektir. Pro~am en aı hayr~m- rinin ltalyan cevabından eJI 
dan dört aiin en·~ mahallin erı hii- tikleri anada ltalyanın Bıt.! ... e( 
' 'lik milki~·c memuruna ,·erilec~lir. la1'ı ile Trablusgarpte ve ch\e 
lhyramdnn ii'lce ve ·ıı havranı «:sna•ın· talar da adeta yakın bir har Jıf 
da ela lriir·ii hıışmıla 'Öı. i~t~nehile - • cekmit gibi ukeri hazırlıd1' 
çt.kür. Hnlk kii~Usün<le b•r zat ctı çok bulunduğunu yazmaları ,. 
bjr saat söz sö\'liy~cal,;tir. Kür·qnün dandır. . ı-1. 
ha•ındaki komite sözleri takip ve bu Va:aiyet böyle. olunca ftsı ~ 
taliınntı~ l'il ı1fına ç•kılmam.uına dik· vabının lngiltere ile Fr~P';tr 
kııt edecektir. aule getirdiği tesirin derın ~ 

Parti t~kilitı olmıyan. yerlerde hu binlik r~oıw.d• olmaıı, kol> 
,i ler halk.evleri tarafnl<lan yıw.ılacak- laıılır. A~ba gerçekten . 
tır. mn busünkit karıtık hali0 :1, f 

Ayrıca Pahiliye Vekilimiz v .. li ve bir ha.Tpten b.yka bir sur:,, 
parti ha,.! µ,rılnrıf}a günderdiği hiL ta- ye et~ çaresi buluna e~ 
mimda hay:r:amm fe\ kalide mükcıp; mıdır? Şimdj bütün dünY:, 
mel kutlnnm.a&ı için icap eden t~bi~ umuraiyeıipirı anlamağa 
l~rin şimdiden alınmasını İ!tem~te- siyasi muaı;ıma budur .. tftf tJf 
dir. AS 



SIVASTOPOL 
önünde .•. ~ 

l'etrık a Nnmarası • 2e {Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur J Yazan: Nlyaz1 Ahmed 

Bir Türk neferinin mah
vettiği ordu 

Miittefik donanma -..wnstopol öniinde 

Sıva!IOP<,'l kaleleri .. 

~Uttu] lngilizler, hiçbir sureti~ j la~. n~~r111"1 .~i.:.r. tc~~·lı:kür etmek ı:c ~"~ 
•izj· .. arnayacaklannı sanarak Ümıt m11.,k11l .~<'frrrn tarılrınc J>arlrık bır :.-n 
~~e dütmütlcrdi. Saat be~ sula- yıf a ilcivc ettiklerini de söylr11wh i.~ır
~ Fransız ordusunun ikinci fır rinı. 
ııc··lll~n garbi Cezayir askeri ile .5 1'~rinismıi JB.=>4 
~~~ve altıncı ve yedinci alaylar General Karırobcr 
~k ır~r tabur asker ve general Bir Türk nelerinin mahvettiği ordu 
}'eti ~nın kumandasında imdada 
~iti. Bu, lngilizlerin yeniden çan· 
kttr~larına sebep oldu. İngiliz as
~~·t crı, Ruı askerleri ile karr§mI§ 

ide bulund\!klarından general 
hGclt kendi kuvvetlerini de sün~ü 
haı k~una geçirdi. Cezayırlner der· 
l'1l l ıçlarını çekerek <'~ıldılar. Rus 
tijllıor~usu, kılıç ve şüngüden ge~i
ac ~Re Ve bayırdan a§ağı süriilme· 
~ landı. 

&ac~3Yanrn telefatmdan ayak k
hQc Yer kalmamıştı. Ruslar, ilk 
t-llt Utn?a zaptettikleri" tabyaları tek 

ı:-Retı vermişlerdi. 
~~t tansa askerinin zuhaf alayları 
~~.rn boruları çalarak tabyaya 
l~h 1

§ bulunuoyorlardı. Ruslar si
~la vd ~balanm bırakarak Sivasto-

ogru çekildiler . ., 

1 
Beyanname 

ltı"Y~kt>rnıan zaforimlen sonra harp 
~ .. tı anrnıla ı:eneral Konroheı taraf m 

4 ~-kere tc'7:i edilen heyannaıne: 
""''rlr.• IJ '•• 

lt1t,, "lliin =a/cr1i bir giin pJirdiiniiz. 
tı... •0t-ılusurımı Mi, iilc bir lu~mı "<'CP. ., & • ,., , 

~,. t&zrı ·ardrm,. ·lr. ,·anında nıiihim 
~l,. '?T"lf;u km•t·eti olclu'iu haldr. meıı· 
~" ~'1ıi.ıin $ağını tl'şl.·il ednn tnpr.lf'r 
/ı,.t"de hirle~Pbilmi~ti. iki lngili:: 

ası " ·· / "I / • · h 1 J ~ '1t, bu . ~'.'"(> 1 ~ erımızc 0$ o rıugu • 
c4ı, dı~ı mi:: sarşı/ mltz .ı;rfôl1etle a-
l. ~" Pa'- • •• • l l . .. d 
~P ..... :'' m11~m·ı o "" ur muca r.· 
~ f 8oguır ı·rrmi~ler ı·e bu ,,mıda Ro.,-
dp 0;,.kası /.mdrNli amirinin irlare$İn
~ ar<ı/, il.-i torwu ile imıladlannn ·e

~i,.~ dii§man ;;;.rine burnda bii ·iik 
l'Qrı akd;, hüsi ilt>. l:ın·dctti~im mahi
ll;ı; t'~· fJ<'rr •mız bir hiir.unı 'apmı~tır. 
~ ~~;n l.·m"i surette Çomara rndi.~i
l~ıcı' .?'~.~'harp .'fllhmundn dört binden 
~a olu t'e yaralı lural.-mı~ uc 1Jir o 
>tı.;;ft~''' rla har11 cmasmda alıp 8Ötiir 
SıtQ:ır. Bu luidisr.l"r tmlma ll.elirhen, 
~rı 10r>oldnlri lmvtıct taarmzlarımı· 
"~it,.~" C<>nahı üzerine bir huruç ha
tıı~~ Yapmı~ t'f' bunckm istifade eden 
>-t>} • • ;a,.a km•ı•ctleri :t' f' ·a General Fa
•tı~' oresirıdeki dördiincii fırlca düş-

'' ""rt b · d · l J · lı 
1 

ı r t>rs t 'ermı~ t>ruı r. l ,, 
''lı 1. 

111ruru durdurmoEa ılm •cı rdi-
tııifl "t L'(lt/ı•r. llii iil..· bir cnf'rji JZÖstrr 
i/ı f!I" l't> h •. J , •• , .. 
rtq"ıd . mu mıaranın muırm atının 

"" k Qkı 1-.-udr<>tl<>rini bir daha me,· 
h 

0rınıulardır. 11,, . . 
4'ıı.t t md,. umı·alfnhivt>lgÖSteren ftpr 
•• •'4> ""b •1ttt • .,.,,, cdı• bfrr.nk ns/;erl r.ri n i-
~ "rı · · ">-Q b?ı .Pransn ·a, imparator ve or-

ıldırcccğim.. Fakot ~im.lidcn on· 

Halaklu a iiniindc ı;iinı;ü süngüye 
g~lf"n iki ortlu kanlı hir muh:ıreheılen 
ııımra top ate§İ ahmc!a tamaıniyle malı 
volmu~lardr. 

General Men~ik ıf: 
- Harp saha mdaki ölüf~r hn gece 

gönıiil ün .. 
Emrini 'erıniı1 'e gece faaliyete 

haJanım tı. 
Kar, her yeri beyaz perde i ile i.irt

ınüştü. 

Soğuk ilikleri donduracak ka<lar 
§iddctli idi. 

Rir Türk neferi. Halil Ça\'11~ nılın
da hir nefer, im hinlerre iiliinün ara
sında hafif bir yaradan onra üz~rine 
yığılan öliiler arasmcla kalarak hayıl
mıştr. Bir aralık kendine gelmf",i;e ha~
Jadr. Hıtlil Çavuş ha~mclnn geçen vak·
ap siiylc anlatını tır. 

'·Avıldıktan hdki urım ~aat sonra 
kf'.ndtmi toplıyahildiı;\. Etrafıma bak
tım. Üstü·te yı~ılmıı cesedlcri muaye
ne ettim. Gene hir ttY anla~·aımyor
ılum. 

- Yarabbi hen neredeyim diye söy 
lendim .. 

Fakat: 
-Ey Halil en falan yenle in. diye 

gaipten bir cevap gelınecli. O vakit 
ben kimim. nereden ~elclim. başıma 
neler gelıli. Ha§tan ılii,.üneyiın, ıle -
dim. Ktiyilm<len aekere almılı~nnı hu
tırlaJun. Sonra vapura binerek: 

- 5ıqı topola gidiyoruz .. diye bura 
yn gclıııi~tiııı. Birkaç lıarp elıniştik .. 
~onra .. Tam hnra~ a gelince aklını ha· 
§ınıa ~elıli. Zahitin: 

- ~üııgii tak .. cliye l>ağrrclığıuı lıa· 
trrlaılnn .. 

Ondan orıra lıiicmııa 1;eçıııi ı i~. De 
nıck hen hu harpte hu hale clii~
tüm ... Fakat şinul i ııe yap:waktıııı. 
Etraf ııııa baktın .. l lc•r yer hcnılu~yaz. 
Ne tarafa gitıııeliycliııı . .ı\tlıın ataı·ak 
yer yoktu. Cı•·ı·cl <lolıı itli. Korkınağa 
hn la<lım. İı· iııuleıı: 
~- Ah, .;e olurdu hunların içiIHle 

hir tane ·i nğ olsa da arkadaş ol,-ak .. 
oi) e dii~ümlünı. Giizüm, yanımda hn
hınan hir ce.f'de kayılı, kn~ı aşağı cloK
ru ka~ ınrş, ı·i~eri pım;alaıımış, tli~le· 
ri lllC) ılaırn ..:ıkını~lı. 

- Simdi bu adanı canlan"a ne va· 
pardm~ .. diye dii)ün<liiın. Bii-hiitiin 
korktum. 

ra~a kolktrıu. Cesetlerin iizerin -
den atlayarak ilerlcme~e hafladıın. 
Yerde bir zahit Yııtıvordu. Güeıl çiz
meleri 'ardı. Halbuki benim ayakla· 

nm Ü;;iime~c lıaşlaııu ıotı. Sol kolumda 
hir sıyrık kadar hafif olan varama e· 
lıcmıııiyet 'cnncden çizınel;ri çıkarıp 
giyıııcğc uğra:ı;trın, olmadı. Ellerim ~ok 
donrııu:ı;hı. Zabitin malara~ını görcHi111. 
O 'nkit Ru lamı Ü§Ümemek ic;in Yot· 
ka df'dikleri içkiyi içtiklerini hatırla 
ılıııı. iç em acaba ıı;iinnh mı olur? .. di
ye dii iindiim. Fakat içmesem soğuk· 
tan iilecektiın. Hemen ka--atnra ile 
uı.atarayı ke tim. ağzını aç.arak diktim. 
Bır yudum almıştnn, giJzleriın ho~a -
mıı yanmağa lıaf latlı, ha,.ım <löndii .. 
Di :;: lt'rİmi ıkarak hir ),ulum daha al
dıın. 

. Bi~·ıfon kulağıma bir ayak sc ... i ı;el
clı. 'L zııkta bir karaltı gördiim. Kal -
lıiın ntnıağa ha.,.ladı. 

Gı>li'nler kimdi acaba? .. 
Hu ... lar mı idi, voksa bizim taraf 
? • 

illi .•• 

E~ı·r diisman a ~ inu1i heni ı-a~ ı;ö
riip iilıliireccklerdi. 

Rirılcn aklıma hir fikir geldi. 
Hı•mm <Hii bir Ru neferi araclnn. 

Çahukc;a elhi eleri11i ~ıkardmı. Eğer 
gelenler Rus i.c o c•lhi eleri ~iyccek· 
tiııı. 

Hana yaklaı;ınadılar. Baştan iilii
lcri muayene ederek keneli adamlarını 
ayırıp kaldırınnğa ha~laclılar. Ben he
m·m Rus neferinin elhi esini giyerek 
upuzun uıanclnıı. 

() k:ıdar ıl:-ılıııı~nn , ki Ru!!ların ı;el
cliklerini hile 11nuth11111l11. 

Kolumılan birinin ~ekmekte oldn
mt Jıi eclinr.c yerimclen fırlayarak: 

-Hey ..... 
ıli} e hağırdıın. 
Bağırdım ama aklım da hc1şnna gel· 

ıli. 

Şimdi ne yapacaktım. Bütün pli
nıın a1tü t olmu ttı. 

Ru" nef f.'rİ tuh.af tuhaf' üzüme bak· 
tı. Bir ~e) ler si.;yledi. nİamıyord•m. 

(Arkası var.) 

Yunan Veliahtı 
ve nışanhsı 

Yıınnn 'elialıdi Prens Porün ni
~:ınl ınıJığuu haber 'crıni:.tik. Remıi· 
nıizde pren i nii:anlm prenses Frede-

1 rika Ji"i Brom' ik ile giirüyorsunuı. 
Prens 36, Pren. es de 20 yaımdadır. • 
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Ahmet Refik 
ve eserleri 

Yazan: Nlyaızn Ahmet 
"Bir milletin daha ilerilere ve da

ha üstün bir yaşayış hayatına gide
bilmesi icin tarihini bütün gavamızı 
ile bilme;i lazımdır,, sözü, içtimai 

hayatın ve terakki hamlelerinin bir 
düsturu halindedir. Daha dün. İkin
ci Tarih K~r.3resinde Oksford üni · 
versitesi profesörü Myss ayni sözle
ri tekrar etmi~ti. 

Ahmet Refiği ve esnlerini müta
lea ederken bu sözü daima düşün -
mek icabeder. O, bu memlekette ta
rih zevkini yayan ve tarihi kıraetleş 
tirerek, edebiyatlaştırar.ık, romanlaş 
trrarak her zi.imrenin okuma zevkini 
okşayacak hale getırmiştir. 

Ahmet Refik, tarihin her sahasın
da kalem oynattı ve muvaffak ol -
du. Kendi zamanına kadar mevcut 
çeşniyi yıktı ve yeni bir çeşni yarat
tı, ölünceye kadar bu çeşniyi devam 
ettirdi. 

Ahmet Refiğin tarihi yazılarında· 
ki kıymet ve ehemmiyeti mütalea e
derken, ba.Jı başına bir nedi besle
diğini unutmamak lazımdır. 
Tarih kitabı, tarihi roman ve tarih 
yazısı denince ilk ak1a gden Ahmet 
Refik olmu~hır. Edebi zevkini kuru 
tarihle o kadar meze etmiş bulunu -
yordu, ki bu sayede bize tarihi şiir-

leştirdi. Ya§adığın devrin zihniyeti 
i1e olmasa da Osmanlı Türkleri devrini 

daha iyi anlamamız icin ve daha i
sabetli muhakeme ed;bilmemiz için 
bir Ahmet Refiğin doğması lazım 
olduğunu eserleri ile anlıyoruz. 

Ahmet Refiğin eserlerini birer bi
rer tetkik etmek icabetmez. Onun 
eserlerini dört kısma ayırabiliriz: 

1 - Tarih kitapları, 
2 - Tarihi romanları, 
3 - Tarihi makaleleri. 
4 - Tarihi tetkikleri. 
Tarih 'kitaplan arasında umumi ta 

rihi hala sıkıştığımız zaman ba~ vur
duğumuz ve muhakkak ki çok yo -
rucu bir sayin mahsulüdür. 

Tarihi romanlar. Ahmet Refiğin 
yarattığı bir janrdır. Orada ne tarih 
tahrif edilmiıtir, ne vaka uydurul -
muştur ve ne de tarih kupkuru ola -
rak sıralanmı:ı;tır. Ahmet Rcfiğin ta
rihi romanları kuru tarihe edebi bir 

istenilenleri kuru ka1m:~ ve bundan 
hariç olanlar tarihi kıymetlerini kay
betmişler, muhayyel roman dergesi
ne düşmüşlerdir. 

Ahmet Refiğin tarihi makaleleri 
muhtelif mecmua ve gazetelerde çı
kan yazılarıdır. Bunlar, neşredilen 

mecmuanın karakterine uygun mev 
zu ve uslupta yazılmışlarc!ır. Harp 
mecmuasında yazılanlar ayrı , gün -
delik gazetelerde yazılanlar ayrı ve 
Yeni mecmuada yazılanlar büsbü -
tün ayrıdır. Yeni mecmuada çıkan 

makale1er bugünkü giindelik gazete
lerde yazılan resimli tarihi yazıların 
doğuşu o1arak kabul edebiliriz. Yal
nız şuırı ilave etrr.ek lazımdır, ki 
Ahmet Refiğin Yeni mecmuadaki 
makaleleri tetkik edilmiş ve ba~lı ba
şına birer yazı olmakla beraber İs -
tanbulun eski gravürleri il;- süslen -
mesi itibarile de matbuata bir yeni
lik getirmit bulunuyordu. 

M·rhumun tarihi tetkiklerini şiik
ranla kaydetmemiz lazımdır: 

Hazinei evrakta yıllarca süren tet
kiklerden sonra topfo.dığr vesikaları 
"fstanbulun eski hayatı., adı ile neı
retti. Eski ve yeni harflerle basılmıs 
olan bu kitabın henüz eşi hazırlana: 
mayan eserlerdendir. 

Ahmet Refiğin tarih alemine son 
armağanı Evliya Çelei seyahatname
sinin dokuzuncu cildi olmu§tur. 
Ahmet Refik, eşsiz seyahatnamenin 
bir çok yazma nüshalarını karıştıra
rak bu cildin de basılma~mda son 
yardımını yapmıştı. 

Dokuzuncu cilt seyahatname ha • 
zı tertip hatalarına rağmen Evliya Çe 
]ehi seyahatnamesi serisinde bir boı
luğu doldurmu~tur. 

Seyohatnarr.-·nin sonuncu cildi 
kalmışıt. Bu, tamam1anaınadı. Ah -
met Refik olürk ç;;elebiyi ~yıkla
yarak son nefesini vermiş. 

Bu da gösteriyor ki tarihçi Ahmet 
Refik, büti.in hayatında meşgul ol -
duğu tarih sahasında taklit edileme -
yen ve eşi yazı1amayan eserin müb
diine tapmı§tır. 

Tarih sevgisi ..• 
Ahmet Refik yüz elliye yakın ki

tap ve binlerce tarih yazısı ile ismini 
çeıni, tatlı bir uılup seyyaliyeti ve
rilerek hazırlanmı§ ve açıkça söyli - , Niyazi AHMET 
yelim taklit edilememi§tir. ---------------

Ahmet Refiktan sonra yazılan ta-ı Kurun abone bedeli bGflıaların-

ebedile§tirmi§tir. 

rihi romanlarda ona benzenilmek. is ltinden 500 kuruı daha aztlır. · 

GIJı ilp dilşilndilkce: 

iktisadi bir zafer daha 
Uzak prkta inaan kaaapbjı, 

bütün kuduzluju ile ıürüp ıider; 
lıpanyada kardet kardeti boiar 
larken, biz Nazilli baıma fabrika· 
ıını açtık. Ne Akdenizden Hind 
ıularına konanlıklar, ne her aınır 
boyunda yanıp ıönen ıüngü 11ra· 
ları, tuttuiumuz ujurlu yola kara 
gölgesini dütürebildi. 

Bütün dünya kar9111nda ne ya· 
man bir aava9çı odujumuzu, en 
9anlı zaferlerle iıbat ettikten ıon· 
ra, kılıç ıapındaki pençelerimiz, 
sapan, makine, türbin kollarına 
yapıttı. steplerde fidanlıklar, kıraç 
topraklar üıtünde "Kırıkkale,. gi· 
bi mamureler, Cellat ıöllerinden 
ıailık ovaları yarattık. Yurdu de· 
mir ailarla ördük, aıfalt yollarla 
tehirleri birbirine bağladık. 

Ay ıeçmiyor ki, memleketin bir 
köıesinde bir tünel, bir köprü, bir 
ana caddenin, bir büyük hastaha
nenin açılıt törenleri yapılmasın. 

Toprağın üstünde böyle çalııılır 
ken, ati de unutulmuyor. Petrol, 
demir, krom, bakır, gümüş, kömür 
damarlarını arayan derin burıular 
birteviye i,liyor. Bütün Türkiye
de bir kovan uğultuıu var. 

Bir yandan böyle iktııat kalkr 
nıtlarile çırpınırken, bir yandan 

Yazaın: 5. Gezgl n 

da çağın askerlikteki hızına ayak 
uydurmu! bulunuyoruz. 

Daha aeçenlerde biten, Trakya 
manevraları, ordumuzu dosta d\it· 
mana alkı§latmıttı. Mağrur, ya
bancı atetemiliterlerinin sözleri, 
bu hükmümün en kuvvetli §ahitle· 
ridir. 

Bugün pek çetin bir safhasına 
giren Aydın manevraları da bitin
ce, her taraf tan yine alkıtlar kopa 
caktır. Türk askeri, Türk planı, 
Türk kumanda heyeti, burada da 
Trakyadaki cevherli varlığın etini 
gösterecektir. 

Fakat dağlarında toplar patlar, 
aünıüler takırdar, tanklar, tayya· 
reler uğuldarken, Nazilli de bü· 
yük bir fabrikanın açılı,ı, Türkün 
çalrtma sisteminin bir rumzu ıibi 
dü,ünülebilir sanıyorum. Bugünkü 
Türkiye, bu iki kutupten daha iyi 
görülebilir. 

Manevi varlıklar, daima maddi 
varlıkların ahengine bağlıdır. Ö
nünde böyle sağlam bir hayat ve 
lekesiz bir tarih bulan neıiller, el· 
bette öyle kalmağı, daha ileri git 
ıneği kendileri için, bir alın yazısı 
aayacakla,.. İnanmaktan yapmağa 
iıe ancak bir adımlık yer vardır. 
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Istanbulun Tarihi Surları Hayattan hakiki bir hikaye 

Meıhur bir larl/ı.cl lslanbul surları için ş6gle der : 

Romanınkilerden daha muazzam 
daha şairane ve daha ıssız! 

Şipka Balkanındaki 
HAYDUT 

Şipbyı tırmanıyoruz. Dik J•·ı mıftmı.. Bu tai)lar arasında 
r.1açlarL- uırlık uiaçla.;::ı kof bili• ce kadar muum iJll&ll 
~övde!::-i boylu ltoywıa yatıyor.. ia:danmı§; Rı:s - Tür:t m 
Kafilenjn önünde, yorpn, c.rıın sinde en kork.ınç harplerio 
ilc::!iy~n l ·~ çift qek, kl- ;i patika· bu~du~ı bu ıarp yerlerde 

Surları hemen tamiretmeliyfz! 
Evliya Çelebi lstabulu yazarken J 

ıehrin kara aurlarmı adını adını sa - ı 
yarak dolqmıı ve kaç adım olduğu
nu teabit etmİ§ti. 

ve eski §ekline konur. Asırlar değil, 
yüzlerce asır ge!se bu l.Jöyle devam 
edecek ve Belgrad surlan hiç bir za. 
man yıkılmağa mahkum olmayacak-
tır. 

Netice: 

Yazan: N. A. --= 

lnglllz Hariciye 
Nazırı 

Antoni Eden 
İstanbul surlan, ıehrin eski eaer -

leri araıma girebilecek tarihi kıymet
ler raıında mevki almaaı icabeden ve 
dünyanın .. ıurlar tarihi., yazılırken 
derece alacak ıurlardandıT. 

fstan!.mlun t::ırihi 6U:", ka!e ve kft • * 
pılan gün geçtikçe yıkılmaktadır. 

Tarihçi Şlomberje İstnnbul surlan Bir gün bunları aslı halleriyle mu . 
hafaza veya restore .etmek yoluna 
gidilirse imkansızlıkla kartılatılacağı 
muhakkaktır. Bugün, ınukavemet et 
mesine ve tamirine imkan kalma • 
yanları yıkmak ve muhafazaaı için 
küçük· tamirlere ihtiyaç hissedenleri 
derhal yapmak lazımdır. 

için ıöyle der: 
HerbaJde Romanmkilerden daha 

m•wnam, AvinyondUinden daha 
pİrane ve --. Karkuon ile F.c • 
mortdakiJerden de IOD Oerece daha 
senit ve daha fula pyuu cikkat. 
tir.,, 

Akıi takdirde tarihi fstanbuJ çok 
yakın bir zamanda tarihi eserlerin • 
den mühim bir kıamını kaybetmit o
lacalcbr. 

Bir Arkeoloğu dediği gibi bin e
mekle vücuda gelnaiı bir eseri bir e
mekle kurtarabilmek bir ile yüzbin 
kazanmak demektir. Çünkü tarihin 
eserleri zamanın kıymetlerini arttı -
rırlar. 

Bir kaç gün önce surlan dolat -
mak hevesine kapıldım. Gördüğüm 
manzara beni bu yazıyı yazmağa sev 
ketti. Aaulann yıkmak için müca -
deleaine daima kartı duran surlar 
arbk mukavemet edemez hale gel -
mitler, yıkılıyorlar. 413 yılında on 
altı bin kiti seferber edilerek intası . 
na baılanan bu tarihi surlar bir kaç 
sene sonra tamaınile mahvolacak ! 
lstanbul ıurlannm tarihi ehemmiyet ------------
lerinden bqka bir yazımda eynca Amerika ham madde· 
baJ_ıaedec~ğim .... ~u yazımda tebarüz lerlmize lalin 
ettirmek ıstediaım nokta surlara ve- :r 
rilmelİ laznngelen ehemmiyettir. 

Türkiye bir çok tarihi surlara ma
lik bir diyardır. Erzurumcla, Antal
yada,. l~irde ve daha bir çok ~ll
yetlenmızde surlar ve tarihi bleler 
mevcuttur. 

~~timde tanhl 
Pertel: ıehrini gezmiı, buradaki sur-
ların tamamile mahvolduğunu a(;r • 
müttüm. Türk elleriyele yapılaiı Per 
tek kalesinin bir çok bımalan da 
yıkılmak üzereydi. 

lzmirin meıhur Kadife kalesinin 
bir kısmmm yıkıldığı, bir kummm 
ela büyük çatlaklar hasıl olduğu gö
rülmüıtür. 

Bu kalenin bir kaç sene sonra ta
mamilc y.ıkılmuı beklenebilir. An . 
talya:laki tarihi ıurlarm bir kıanıı da 
on on bet sene evvel belediye tarafın 
CLıir yıkbnlnuı ve a.ebeb olarak ta 
tehire deniz havaamm mebzul ola • 
rak bir haile çarpmadan gelmesinin 
temin edildiği ortaya atı~tı. 
. DiyUbekir surlannm bir kwnır-n 
da yıktmJcbiı yazılm11tı. 

H.lbuki aurlann ve kalelerin mu • 
hafazuı tarih bakımmclan bir mcc • 
buriyettir. Bundan mada bu nevi e • 
aerler tehire ayn bir huausiyet ve 
orijinalite bah,eder. O kadar, ki me
sela Kadife kaleaiE bir lzmir düsüne
bilmek kolay değildir. Sursuz l~tan
bul da ayni vaziyettedir. 

Sur, onu yapanlan hatırlatmalctan 
ziyade ona hakim olanlann kudre • 
tini gösteren bir abide olarak dur • 
maktadır ve durmalıdır. 

Bir yaz.-mcla Milletler Cemiyeti a
zaamdan Natalio Bonaldinin tarihi e
serler hakkmdaki fikirl"!rini YazmJf • 
bm. Bu zat bana §Öyle c!emi~ti : 

- Hiç bir memleket Türkiye ka
~r tari~ ~krmır.dan z~n~n değil • 
dır: • Turkıyeye gelen bir seyyah 
tarıhı eserleri görmek için üc av bile 
bu şehirde kalabilir. Bu tekilde bir 
yer b~!ta menıleketlerde göstere . 
mezsiniz. 

Son zamanlarda Amerikadan ıeh· 
~iz ticaret odasına bazı mühim 
mektuplar gönderiJmittir. 

Hemen hepsinde mühim finnala
nn imzalan bulunan bu mektuplar -
da Türk ihra~t w~lwıun bilhaasa 
~ maddelerinın Amerika piyasa -
smcla genit mikyasta sürümünü art· 
tmnak arzusunda olduğu bildirilmek 
tedir. ihracat mallanmızın bir kıs -
mı, Müttehit Amerika devletlerinin 
bazılarınca tamamen meçhul oldu -
ğu için firmalardan alman mektup -
lar ehemmiyetle ka1Jılanmııtır. Bu 
cümleden olarak derhal icabeden ce
vaplar gönderilmittir . 

O kadar ki, çehreai, ilk pnçlik çai· 
larmdaki manzarayı andı:ıyor. 

Batka memleketlerde ııı esela Be! 
grad ve Radostaki sur ,.e kaleler c:s 
1ı hallerile muh3faza i in daima tn . 1 

mir ed:;- . :er. F rans?ZJ!\nn Restoraa . 1 
yon dedikleri bu ameliyr. son senefe· 
d~ Romada c!:ı ger.i, mikyasta tabik 
e~;lrıe~tc~!= ·. 

Bir t'rl·llc':: •r·r. 11 :i!<ıttr: 
- Bel; :""·! h,!.· ve et.alan dahr 

ciib J'n!'ılmı~ sribi r!uruyor. r,·mr 
,R~\:!Önllnde bulun.sr. bu surların en 
Jc:.içük aala•hlt1- derhal tamir edilir 

f ~:ı•erenin genç hariciye nazm' 
B. Antoni Eden"j tanıyorsunuz de{;il 
mi? Son seneler içinde beynelmilel si· 
mal ar ara mda resmi ,;azeteler«" en çok 1 

geçen 'e lı:ııtii, yakıııldı olması dola- 1 

yr~iyle de, aynt-ıı ne~riyata mazhar o· 
lan bir ıimadır. 

Fakat B. Eden zamanla hayli d('
ği§111İf, gün geçtikçe daha enerji peyda 
eyJiyerek genÇleımi~ bulunmaktadır. ! 

Y ukarıdakj. resimlere bakınız. En 
ilstte !;ocukhıl re.mini RÖrilyonunuL 
Sonra; e,·Jendiği çağlardaki deolikanlı
hk hali göze çarpıyor. Ve köşedeki u· 
fak resim de, son zamanlardaki ha1ini 
gösteri yor ki, iyı bakmca bu siyasinin, 
gittik~e Jaha tr;ençl~~mekte oldujwıa 
inamrsınıı:. 

)arın<! .. ıeke, s~kc yol aby0>r. inıanlar tilmiiftü .• 
Bunlann l::yı.mla-ındaki r-.nlar T:='r ğa her butıkça, 

dan çıkan tannan ses, göklere yük ·:ı.::::ı ke:!!ikleTİ fıf)aran ._ 
"" ıelen yalçın kayalara çarpıycr, ak- f -Jest kcTJmaç yerlerdt, i 
ıi ıad. lar hazin ujultularla a!ça- fau kcp:ırmak, h.ı7dı:~': 
lıyor, : kdcrenin ::ulan içine kar-- zevk iti idi.. 
rıp k.:-. :,oluyor. Hangi lcay:ısk•ar- "Mehmet efendi .• Mehmtıl 
dan fııkırdıiı, ne~en gelip nere- di .. ,, 
ye gittiii bilinmiyen füsunlu akde- Karanlıklar içinden 
re, korkunç ıanltılarla akıjor. Ber yen sealer reliyordu .. 
rak sular Balbmn d~ yerle- Mehmet efendi iki adm • 
rinde ıöller vücuda getirmif. Bun- ve: "Ben ıidiyorum,, cli1 
lann içinde OYllaf&n beyaz btılık- çi patilcaamdan yürüdü; ld 
lar buralarda dolqan haydutların du .. 
kurbanlar~ oluyor. Karnı acıkan Ayajmı yere her bastıkça 
çeteler bu balıklarla midelerini dallardan çıkan hıtırtalar · 
doluduruyorlar. Büyük ve genit yor, ba hiprtdar her '&il 

mataralar içinde yakılan ateılerin yor, nihaJtıt ka,.boluJ.-.. 
külleri, yıpn, 1ıim dunı1or hay. inlerle ciaLprin top 9.t'l.-ı!"-
dutlan:ı ayak izleri, cıgara artık- •ruh yerlerin korkunç 
ları ve muır koçanları ile balık bizi müthit bir ta....,ik Is 
kafaları ı'.jz)erimizin ön::ndedir! du .. 
Uıkobelevo köyünden çıkalıberi, Hiçbir arkad:ı~, diterı.. • 

tam üç saat oldu. Kib dinlenerek, lif söylemeie cesaret 
kih inliyerek yürüdüiümüz yoluiİ du. 
biteceii yok.. . ZaYallı muallimlerin 

Koca Balkan havalisi ve kızan- danberi hazırlayıp, emek 
lık alçaimın 23 tane ıenç inualli· leri bu (Şipka ziyafeti) k 
mi Şipka balkanmın gün aörmez bir heqime ile mi hitama 
ormanlan İçinde yol alırken, "An- ti •.. 
karanın tqma bak, gözlerimin ya· Tüylerim ürpererek arka 
tına bak,, türküsünü hep bir ağız- • döndüm. Ve bıçak tabanca 
dan .c;yliyor. ıeyleri olup olmadıfmı ıA.tır..ı• 
Ecdadmın kan akıttığı bu garip yok .. 

yerlilerin ahfadı olduiunu, dağa Melınlet efendi, 1:Mı sese 
tap, bajıra, baiıra haykınyor. cesaretle yoll&Dllllf. Bize h 

içten ıelen o haykırıılar bütün lif bile söylemeden, ne için 
aün devam etti. 23 Türk genci, ci· mitti? •• 
terlerinin etrafını kaplayan dert- Bu ciheti hiç kimle l»ilmiy 
leri, vicdanlannın üzerinden ıfZan O, bu mihitin yeglne weılfltll!"r. 
kan pıhblarmı, o tin, afra diker Bütün diler muallimler m 
ıibi Şipka balkanmın tqlan üze- mmtakalardan buraya vazife 
rine akıttılar. Onlar orada kaldı, bı ıelmiılerdi. Bu yerlerin • 
orada duracaktır.. larile ıeçmif ve ıelecefini b• 

Hava kararmaia batlamıtb. E- yorlardı. 
teklerin üzerinden yere indirilen Aradan yarım saat kadar 
pılı, pırtıyı Yetil aiaçlar albna ser mitti ki, uzaklardan bir çıtırdı 
diler. Bitkin bir hale ıelen yolcu· tik, bir ayak sesinin bize d 
lar bunlann üzerine serildiler. tekrar ya]dqmakta oldujunu 

Dakikalar ıeçtikçe, Balkan sil· duk. . 
aileleri arasından bize doğru gelen Mehmet efendi .. 
zifiri karanlık üzerimize çöküyor- "Çocuklar rahatınıza 
du. Asen köylü Mehmet aia fener- Korkulacak bir te7 yoktur; 
leri yaktı. Yere mıhladıiı kasıkla- kiı, daim tepesinde mütellP 
nn tepesine iliıtirdi.. haydut sizi sabaha kadar wn:11111•'. 

Bulundufuniuz yer, Şipkamn za edecektir .• dedi. 
dirt saat tepesinde, tül fidanlan içim ferablamqtr.. 
ile da,eli olan kızanlık ve Karlo- Kızartılmıt lialıklar, 
va eteklerini ayaklar alfma alan yendi, Balkan f&r&plan içilcli.-
ç,ok yübek bir yerdi. Ecdattan kalan bu yerleria 

Önümüzden akıp ıiden (Akde- topraiı "Ankaranm ta.tına 
re) nin kenanna ateıler yakıldı; türküsü ile inledi •• 
Mehmet aia liatik çizmelmini Gece yarısına kadar J'OJ'IUI! 
a1aldarına ıeçirdi ve balık avla· bale ıelen bütün pnçler Ak 
ınak üzere derenin içine tirdi. nin inler ıilai akıp aiclea 

Karanlıklar içinde, fener ıtıiı kenumcla rahat uykulanaa ---.A 
altında avlanan balıklar, diri, diri lar. Herkes uyuduktan IOl'!::-M 
tavaya konuyor; meze oluyordu. "Mehmet efendi,, diye 

Sere, serpe yqil çimenler üzeri- H1lendim ve yanıma ça~.,,ı ) 
ne yayılan bu kafilenin huzurunu, - "Anlat bakalım d~S ' 
çok yakından «elen korkunç bir dir ba hal, alqamdanberi ,.-.:_' 
ses, bir saniyede helecana kalbet. içindeyim.,, -•~ 
ti.. Kulaimua dibine ;ra]daf8D ~ 

Gece karanlıklar içinden gelen met efendi, fuılclar ıibi .___..r,, 
bu haydut sesi, bu çılgınlık bu rak tanlan aalatb: 
vahti haykını da ne oluyordu? "Beai yanma çaiıran, b-1ı 

Çeteler ve haydutlar bize baskın hayduttur •• Oç kifiyi öldüı"" l'ftltl~ 
vermi!. Silahlar neredeyse hemen Dört yıl enel daja çıkmJP!: 
gürleyiverecek miydi? Balkanların Çalmcaluıdır. 

?.4 kiti nefeıi durmuı bir halde buraya ıelecefimisi öirenJDİlt 
idik. kadqlarını batına toplamıt, 

Sir haykmı, bir çıilık daha.. bat almıı. bu civarın 23 Türk 
•:Mehmet efendi •• Mehıııet efellf limi ile uzaklardan ıelen bir~ 

di.,.. ıazetecisine sürpriz hasal P"7 
Atet CSnünde yere çömelen mual onlan vulmbulabilecek bir ~ 

Hm Mehmet efendi, ayaia kalktı. vüzden. korumak arzaauna 
SUsunuz ! eler ıibi bir elile itaNt müf .• 
ederek, ıelen sese doiru kulatını Ben yanına ıittitim __.,. 
verdi.. sordu, ve bir arzaqus olup o 

Gazümün önünden bir t•ım tını öfrenmek istedi. SelAllll 
Jildızl., açupnaia bqlamı"b· Ka· hürmetlerini aöyliyerek 
faının i$i ak, üat olmuı. Olümle kadar istecliiimiz tekilde 
hayat arutnda 'bulun~~ mezi ve hiçbir pyden ür' __ _. ... 
zannederek arkadqlann · ~· mizi rica etti .. 
ne aptal, aptal hAlcmaia 'batla· :(Sonu: Sa. ıı sa. 



Holivudda yeni bir 
dedi kodu var 

Simon simon dans hocası 
ile evlenecek mi? 

~t Ji~~~~ Stenart ! . Bu ismi herhal· 
ıli..,ern~'ş olt.caksmız. Cumartesi 
tunda kzcle ?~a ayırdığ!m12 bir sü
hl\~•et~ ~ndısınden biz de kısaca 

\'- '4fllflik. 
\ a S;ıno s· . . . , 
,t~tn, · n ımon ! . Bu ıs mı ~e 
~en.a~ııa ihtimal olmasa gerek! 
1, t .. ı 5 nerna sezonunda lstanbu· 
te:-ı ~·en 

1
h}rçnlt filmleı·ini seyrettik 

l~t:aı · ~t~mal v rilebilir. 
kl:\rrı '. ~u ıkı yıldız, bugün Arneri. 
'ı & i"' • 
lıtj aa ·~~en çok dillerde dola~an 
ki d r:a.ıc.ırı oldu. Cirindeki haki· 
l~ ana kab·ı· . ·ı , k Ot}Uk ı ıyetı 1 e beraoer a . 
lı~ b· 1~natı, cnu bir anda karan· 
l ı · ]f· 'Iİı 

1
.: •lşed~n aydınlığa attı. Ve 

s~o~" r-ı·ans~clan kalkıp gelen 
~lihrSdınonla da karşılaşınca ka· 
11\:!d\llı a.ha ziyade inki§af etmit 
Ş· ar. 

l· UJ»he • L.. b' • • 
l:ttç0k ıı~ 11,11r ıranı tamamlayan 
-b.. ~ Yıtdızları hatırlayacaksr 
teleıı l~~lıi ilk çırpıda aklımıza 
~htı b· 'lı!an Harvey • Villi Friç .. 
tii°'1·· 1~ f ılın de kim bilir lcaç defa 
~~d Utunüzdür? Adeta ikisini t .. 
'iti~. keuze.rinde yanyana görmese-
dıJa. ndı kendinize acaba darıl-
~;Pkı? diye ıorarsanız. 

tıldb) 1 bur.un gibi daha bircok 
te~ ri llr da bu!abiliriz ! İşte Cin· 
.1-ie'hers ve_ Fred Aster .. 

:ıııi b~ alde bır dans filminde iki-
q ıra d .. . 
~.t ~d ra~·a .g~rmezsenız pek ra· 

Ç111tk·· ec.egınızı :zannetmeyiniz. 
~it-dit~' bır dans filminin icap et
.&.c~k'ı sıkı hareketi onların kol ve 

l'ıttitt .:tından başka, hatta yüzle 
~~~delerinde bile okumak 

.. ~dür. 
llıea s~ tin bir sene içerisinde Ja· 
vrır "a ':'art ile Simon Simon da 

e lab-~1Yete gelmi' bulunuyorlar. 
!l)ia J' olz.rak ortada da töy)e bir 
'fılc ı ola.§ıyor: İki.si de birbirine 
.. ~~·le . 

lıttı~ lbıl şayi~!arm, Holivutta 
~llltı~ e~ tabii hadiseleri arasında 
it •a/Runu bilsek bile, böy!e 
'~ı ıa çıktıktan sonra ister is
~da onun üstünde bizim de dur
) iteki Reçrnernize imkan yoktur. 

1ldıı rn, en ağır başlı HoJivut 
:~tı 

1 
"e rejisfü·leri bile, bu şayia· 

1~. onra aynı !eyi dü§ünmü§ler-

t ~dec h. "t ~ir.ı. e ır nokta var: Bu şayia· 
~? Ç 11\ tarafından ve niçin çıka 
"t fi} 0k basit .. Şayiaları çıkar~n
~~~}'Ql kumpanyalarıdır. Çün!:ü 
;'li d 1 ~ıkannakla arkada§ iki e r 
".,~~- a ba~k::ı bir cepheden hr.-

ııı d .retirirler ve bu suretle h:ıl· 
~ to llırn!l perde üzerin ele yanya. 
~irıJ?tıclc it?~di r1i iki yıldızın bir 
~. en ayrıl·_~ lnrımı vesile olur 

S· ~etic 
~ 1~oııı e su: Bı•ı;tün Fr.ansız Simon 
) 'tt ~ l Aınerikah James Ster
~d 'ttldtında. bir münasebet orta· 

erıı 1· Bu münasebeti iddia 
~ er ·· I 'ii"1d·foy ediyor: 

~~İe.Ja 1Ye kadnr Holivutta bu cins 
ddıı~ tın ortaya atılmadığı iddia 
ı!~ 're.e~. Fakat bugün bu iki yıl
)\ hic: •ında iddia edilen münase· 
0ı-. il~ de eski ıayialara benzemİ· 

l lli~ı nu nereden anlıyoruz? 
J"ittd lt her iki yıldızın hareke~
'İ d.ikk'· Eğer bu bereketlere siz 
''tıra b~t edecek olursanız, şayi
.:~ılld 1" ?ayin deği1, fakat gözler 

~ti 0jd1~;eklenen bir esrar ha· 
d Se,de.. Ugunu anlarsını7.. 
1>1.\" b~ ~ayia ile alakadar yıl-
~ lıili d~~? ne diyor? -: Ort: •gı üze:·c bu türlü şayia· 
~~tle Ya cıke.r çıkmi:.z derha) 
~111 -.~ :ı·ha':ıirleri fanliye~e geçer 
~~ılldı dızlarla hemen vaziyet 

t" ait ~ tl. kont.•'\urbr. 
i- ll lt<\.rL~:~rikalı rnzeteci de gc-
,,.. '-=- • • • d b 

bı~oıı ilt• • .• cerı:.n e ımu yaptı, 

rmı çaldı ; onların karıısma geç
ti? Konu§tu ve konuıtuklarını da 
tabiatile gazetesine yazdı. 

Amerikalı gazeteci §öyle diyor: 
- Simon Simonla aramızda ge· 

çen muhavere dakikalarını hiç 
unutamayacağım. O bir kız değil, 
adeta bir kuı .. Ne tuhaf mahluk 

' o öyle? Eğer gülütünün ve söz söy 
leyi§inin içimizden herhangi biri· 
sinin gülü, ve söyleyişi ile bir mü· 
n:uebc· - r:\yacaksanız yanıldınız .• 
Çünkü ~ '.mon Simon ne sizin ne 
de benim tanıdığım insanlar ara· 
aında doğrusu hiçbirisine benze
mıyor .. 
Aramızda §Öyle bir konutma 

geçti: 
- Sizin için ortaya çıkarılan 

fayiayı biliyorsunuz .. 
- Evet, gelecek sene mutla!< 

surette Fransaya dönecekmifim 
değil mi? 

I - Bu baıka dedim? Daha bir 
bat~,. bir ıayia? James Stervart 
§ayıasr. 

- Çok beğenirim Caymisi ! . Bir 
kere onun gibi bir danı hocasının 
düny:ı üzerinde bulunmadığına e· 
minim .. Talebe!eri ile o kadar ay· 
rı ayrı meşgul olur ki, hiçbir dans 
hocasının bu kadar canını verirce· 
sine çalı§tığını herhalde hiç kimse 
iddia ede:nez. Daha sonra .• 

Simon Simonun, sözü uzatarak 
mevzuu bana unutturmak istediği 
muhakkaktı: 

- Fakat, dedim, buraya nasıl 
bir vazifeyle geldiğimi biliyor mu· 
ıunuz? 

- Naııl bir vazifeyle.. "4 

• James Stervartla münasebeti
nizi sizin dudaklarınızdan dinle
mek vazifesiyle .. 

- Oo, pek şiddetlisiniz .. Fakat 
derhal §Unu söyliye:•im ki, James
le evlen:nekliğim, sevdiğim bir er
kekle evlenmekliğim kadar hem 
olur, hem o!amaz .. 

- Yani!. 
- Yani ikimizde dostuz? Ve bir 

filmde çok iyi anla,tığımızı ümit 
ediyoruz. 

Simon Simonla konuşmamızın 
neticesini ancak James Stervartla 
konu§tuktan sonra bağlayabilecek 
tim? James beni bir filmde kartı· 
lar gibi kar~ıladı? Ve ilk olarak 
şunu !ordum: 

.. 

• 

't 1 3'ı!danbcri stüdyoda değil 
el'Jerinde birteviye kapıla- •• J (J l -,:y _ 11 ·• U1l voz e <\il r.: arıncuın .1 . 

~ . ... jyarccı erı-

.. 
c 
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Simon Simon bir filmirır1e .•• 

Perdenin bir kagıbı daha 

Renata Müller 
- Simon Simonun Fransaya 

döneceğini ıöyliyorlar? 
- Olabilir; çünkü Fransa vata· 

nıdır. 
- Eğer Franıadaki bir §İrket 

taraf mdan size bir müracaat vaki 
olsa ·şimdi gider misiniz? 

- Dütünürüm. 
- Ya Simon Simonla beraber. 
Elini omuzuma koydu: 
- Aziz dostum gazeteci, dedi? 

Bir filmin ruhunun çok kereler yal 
nız bir adamın elinde olmadığını 
bilirsiniz; eğer çevirdiğimiz film
ler de muvaffak oldu isek, de
mek ki ikimizde de aynı bir şeyi 
beraber yapabilmek kudreti var. 
Şu halde, ne ben, ne de Simon Si
.mcm birbirimizden ayrılmayaca· 
ğız.. Siz, bu münasebeti ister bir 
artiıt münasebeti ister bir afk mü
nasebeti olarak dütünün !. 

Gazeteci tunu ilave ediyor: 
- Bu iki çift çok mesut olacak· 1 

lardır. . ~ 

, ıçrayış, 

, çekilişler, ak
~ enin notu her on be~ .. 

Rerıotc Miillcr 

Sinf'manm son seneler içerisinde 
claima birinC'i planda zikredilen yıldız 

lnrmdan hirisi, Renata Müller geçen 
hafta öldü. 

.Ajamlar onun hakkında hirçok kı· 

sa tafsil at \'crrl il er \ 'C sadece, bir sa· 

mıtoryuındıı ii l cliiğiinü bildirdiler. 
Hnllmki R enata l\Iüller çok uzun 

zamandanhcri lın:::ta olarnk ·atıyord\l . 

Jan U arlo,· öldii~ii zaman nasıl '26 ya· 
şında ise Uencta )fiHJer de aym ya~ 
ta idi. 26 yaş.. Bir in. an hiç şüp • 
lıesiz ki bir ~ölırct ) 3 §1 değildir .. Fa· 

k:ıt kafa · iylc çalı§an insanl ar için ..... 
Yoksa sinema mcnmulıalıi olduğu za· 

m:ın hu <.l orlıal dc·~i ~ir. 
Reneta 1\füller hakikaten haftal:ıı-

danheri lıa:ta yatı) ımlu . Ha tnlı~ı teş· 

lıis cılileıneıli. Halhuki doktorlar lıiı
~ok uğraştıl ar. Hunun la hcrnher .A' 

ce.ğ i hiç hir vakit talm1i .. • A 

1 Ç .. k .. l ._ ~ tıer<le komedi 
< u. un u HI ıı<'\r . ı azan : 
ılrmn .• mıı" 'Eclııar Burde 

urkçeye ÇC\:iren: 
Fihet Adil 

e bir merkeze gönderiliyor. Bu
rada iki kişinin birden yaptığı uçuş- , 
larla, talebenin havacılığa ait bütün 
diğer vaz.i.fekri. iatidadı ve bilgisi 

Salı günU akşamı 
(S uadlyc plAjı kapalı) 

kı§lık kstmında ,.e 
c:aroamba günU akşamı 

{BUyilkada) da 

SEKlZtNct j 
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ŞE .H I R DE Büyük polis hafigelerinden--birincisi-: 

Pinkertonun Maceraları ·-----* 
Yazan: Voltganu Haynrlh - ----- Telrika numarası: 7----- Çocuk yttzün.den 
Kadın, erkeği eleverir! bir kavga 

Arada yabancı bir kız 
surette yaralandı 

Maronlnln de sevdiği bir karısı var; gllzel ve hafif 
meşrep! Diğer taraftan •.•.•• ____ ..... __________ ..... _______________________________________________ ___ 

Muhtelif şimendifer istasyonları arasinda Fatihte Haydara~a malıalleı;inc1e o-ı ak~tıın şaat. "I 9.:rn d:ı BeyazicJdell 
turan Meryem ve Seher aclm<la iki ka- çerken ı\kşaray<lan ~elen otobii&l 
dın bir çocuk yüzünden hinhirlcrine hiri çarparak ba~ın<lan yarala 
girmiş, saçsaça haşhaşa dö\üşmü~ler· İlıti~ıır. ifade Yereıniyeı•t•k bir ~fı 
dir. Kavga esnasında gözü <liinen ka- Ccrrahpa~a lıa::.t:ıl•aoeJinc kah 
dmlardan biri eline geçirdili biiyiik ııuş, lıfidiıse ]1akkm<la tahkıkat• 

kayıplara karışan 50,000 Dolar 
• 

Allan Pinkcrton, ''Adams" de
mir yolları ~irketi ikinci direktir 
rü San/ordun daı:eti üzerine, o
nu bürosunda ziyaretle muhtelif 
istasyonlar arasında ziyaa uğra
yan 50,000 Doları /.ayıplara ka
~tıranı meydan_a çıkarmak işini 
üzerine alıyor. ikinci direktör, 
Kli/ton istasyonunda memur o· 
lup sonradan infis_al eden Mtr 
roni adh bir memurdan ~üphe
lendiğini söylüyor. Bu hususta 
bazı izalıat veriyor. /kinci dire/"" 
törle ilk polis hafiyesi arasında 
bu işin muayyen. iicretle takibi 
hususunda mukavelename imza
lanıyor. 'Allan Pinkerton, ilk ne
ticeye vasıl olur olmaz malUmat 
vereceğini kaydediyor. 

Bir kaç hafta sonra Pinkerton, ge
ne Sanfordun bürosundaydı. 

.. Adams,, demir yo1lan ikinci di -
rektörü, kendsiini sabırsızlıkla bekli
yordu. 

- Araştırmalarınız ne netice 
verdi, Mister Pinkerton? 

- Memnun olabiliriz, Mister San 
:foidı 

- Sahi mi? O halde? 
- Maroninin evli olduğunu, bir 

k'arısı bulunduğunu keşfettik! 
ikinci direktör, yüzünü buruş -

turdu: 
- Bunu öğrenmek bir keşif mi

dir? 
- Muh.akkak ! 
- Haydi öyle olsun! Fakat, bü -

yük, mühim bir kC§if deiil herhal -
Cle? 

perestişlcri bir hayli ileri vardırma -( dostluktan dem vuruyor! bir taşı savurmuş, fak at taş hu ~ırada lanını~tır. 
lanna karşı lakayt davranmıyor. - Ya delikanlı sahiden a§ık olu- geçmekte olan kiiçiik hir kızın arkaı:-r Ç.\KI Tı\ŞIDIC.I İÇİN -
Ha~saatır, eskisine yakın za&f göste- verdiği gibi, kadın da sahiden dost na isahet ederek ağır suretle Yatalan· Karao~lan soka~ında oturall r 
riyorl oluverirse! maı;ma , sehehivr t vernıiştir. Suçlular o~lu Lütfinin üzerinde diin P1~, Biz, onun bu hususiyetini öğre • - O zaman da işi bir çocukla tec- yakaJanarak tahkikata ha~lanmış ~ ço- raf m<lan yapılaıı ara.~tırrnada ld• 
nince, kendisine bilhassa seçtiğimiı: rübe ederiz! · cuk derhal hastahaneye kaldınlını~trr. suı;lah çakı bulunmuş. h;ıkktfl 
yakışıklı bir delikanlının şahsında Sanfordla Pinkerton gülügtüler ve I nmıi t~tkihat_._yapılnıı~trr. I 

B d 1 d k .. 7 me re dU,en kadın 1 T'vn yakla§mak istedik. u s"~·ne e ikan ikinci ire tor: P, \KIHKOY J.K::\fEK ,.nn 
u, ona sokuldu, kur yaptı ve hemen - Peki, dedi, Maroni ne alemde? hastaneye ka ldırddı REN' HrHSlZ.LAH- Bakırköyd; 
!ol emen de muvaffak olmak üzerey - Bu arada kendisile me§gul olmadı - Dün K unıkap1cla müeslıif lı,r hfalı · reyyanm kalın~inde yatıp kııl1' .. 
.Ji. Fakat, ne yazık, ki eşek, kadına nrz mı? se olmuş, sar'a lıaı-talığına müptela bıkalılardan Süleyman oğlu Ilil-
'ahiden abayı yaktı. Abayı yakın - - Bilakis! Onu da unutmadık, 32 yaşlarmda bir k:ıdm bir evin üst dün saat 14 de Bakırkö · ilknıektc 
ca da, if§aatta bulunacak kadar aklı- Mister Sanfordl Onu da gözhapsine katmdan düşerek ağır.s~rette yaralan- girmiş, mektepten öteberi aşırı 
başından gitti, kadına maksadının almıştık. Bir de baktık, ki karısının mı~tır: hademeler tarafmdaıı görülere~~~ 
kendisinin esrarını öğrenmek oldu ~ Belmonta hareketinden biraz sonra,· Yaptrgnmz tahkikata göre: lıadise haber verilmiş, biraz sorlra pob~~ 
ğunu, fakat sevdiği bir kadın aley - o da, elinde siyah deriden, kocaman föyle olmuştur: sarak hır·ızı cürmü meşhut ya 

1 
~ 

hine casuscasma hareket etmeyi is - bir çanta bulunduğu halde, karısı - Kumknpr Ka.zkan Sadi mahalle~i yakalanıı§lar-. mahkemeye Sf'\·kf ~ 
temediğini söyledi, bu suretle de bu nm peşi sıra cenuba yollandı. Sev - Hisar sokağmdu ] 07 . n_umar:ılı eYde ]erdir. · ~ t~ 
hafif - me§reb kadın~ &şık.mm sami- gili karısmı göreceği gelmi~. onun oturan 32 yn~l:ırmda ~fari adımla bir ÇARP1$TILAR - Dün gece ~I 
miyetine inandırmağa girişti ı Kadı- ayrılığına daha fazla tahammül ede - kadın e'.ı .. dc rnlıpz kal<lığı hir sırada çr.~ıne kömür depoları önünde : ~ )i, 
na gelince, o bu sur.etle ikaz edilmiş memiş olackl müptela olduğu sar'a lıastahp kendi- aclm<la bir §Oförün idaresinde pır.O' ıtı· 
oldu, kuşkulandı, pılıyı pırtıyı top - - Fakat, siyah deriden, kocaman sini göstermi~. ıavalh kadınm hayatını yon ile \atman Mehmedin idare:J 
!ayıp, vakit geciktirmeden Cenupta- çanta içerisinde ne götürüyordu a - tehdid etmeğe. b~şlamıştır. Kadın, e· ki Lraınrny irabası ~arpışınış. n1~ ,1 ~ 
ki memleketi Belmonta savuşmayı, caba? • vin ikinci kat_m<la bulunduğu odada mr. rıeticeı:inde kamyonun ön te t 

daha ihtiyatlıca hareket mahiyetin- - Bu suali biz de k~ndimize sor - dört cH>nmii~. sonra yorularak bir ye- ği ba-.:ua uğranu~. tramvay arab• ~ 
de gördür duk; yalnız, ~imdiki halde ona sor- re çükm~~' fakat sükunet lm1amanuş, hi~ bir ~ey olmaınıştrr. 0 

Bir, bu suretle ilk teşebbüste mu- · mamayı tercih ettik! yakla~tığı pencereden . aşağıya düş - Y alıırz hu ,-üzclen seyri(';efer 1 
vaffakıyetsizliğe uğladıksa, da, ge - Size şimdiki halde bu seyahatte ınüştiir. kika kesilmi~· kazanın failleri ) -tt' 
ne de bu Bel Maroninin peşini hı .., geçen bir hadiseyi anlatayım. Maroni · Kallm yedi metre kadar yiilCııek lanrnı§, tahkikat• · haşlannuştır. 
rakmadık. O, şimdi cenuptaki mem- şimalle cenubu ayıran hududun pek penr~reden dü~mesine rağmen hfr. te· Otobüs tutuşltl tia 
leketinde kendisini emniyette sanı ~ yakın b~r y~rine varınca. or~da .. bi~ sadiifle .. hiç .. ~ir .~a~af~ ~ırılm~mı~ sa- Dün akşam Maçka - Bayczi·~:!f~~t 
yor. Fakat, orqda gayet· yeni olarak kat yem el~ıse :re koskoca .b~r e~retı de<'e _el uştügü z~man :bnr~"? lıgmt rnu_- rini lapan 3280 numaralı otobı•· 
bir kadınla tanıştı. Bu kadını kendi- sakal tedarık ettı. Cantası ~hı sıyah -h~f~z.,a.~e~~ıi~!Jr.;..Ko~~~ar df"rhal ko~§ .- y~zid~ !].~ldiği zafr!an, birde!];bir{ 
sine dost bilerek, onunla dertleşiyor. renkte olan bu eakalt-çenesıne yapı§· ' muştar,. ltaclm1 ayıf Utl~g.a. eal~şı:ru_şİir; •:ı zih al pousu ~parlamış ve ateş 1\\tl 
H d b k d • }dı" }b' . .. .J t-lftl ·""'~ .. ":'" ıf ırı'.1, . f J , d' an eyse ütün sırlarını anlatmak tırara , sırtına a yenı a gı e I!eyr .' si tıa Ladin mr}iırıu ~ llenuıne ge. e-: · bıışlamı~tJr. 
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teveccühünü esirgemiyecek ! Halbu- geçirip, son moda bir fotoğrafım çek mern1ş ve can k\trtarnii ptomo~lJi ile Bunun üzerine. yolcular derlı 9 ro8 
ki, kendisinin cenuplu olduğunu söy tirdi. Onu g!zlice takip eden detek- Ha;;ek'.i i~astalıanes~n'"e kaldırıhrıİştır. · · · tobfüten aşağr 'atlanuşlar, şoför dt~ttı 
liyen ve Bel Maroniye sokulan bu tifl~ri.mizden bi~i,. bu resmin bir kop SARHOŞLUK YÜZÜNDEN ; - · teşi söndünnek için, caketini çık~ 
kadın, hakikatte enstitümüzün ka - yesını elde etmıştır. İşte, burada! Beyk.oz Kavakdere bahçesinde 122 ı:;a· tutu~an yerin "üzerine atnuşur. f 1\ 
dın ajanlarmdandır; Ve onların en .. Adams,, demiryolJan şirketinin yılı evde oturan 33 yaş)armda Kamil alevler kendisini sarmıştır. : ı ~ı 
usatsıdır ! ikinci direktörü, Klifton istasyonun- oğlu Fahri dün kendini hilmiyecek l Şoför yaralı olarak kurtarılrı11b ~t 

- Demek delikanlının rolünü, daki eski memurun, kendisini tanın- kadar sarhoş olmuş. kendisine yardm1' hastahaneye gönderilmiştir. 0 10• ~ 
şimdi kadına verdiniz! maz hale sokan kıyafetteki bu resmi etmek isteyen bekçi S~}eymana haka- derhal yeti~~n itfaiye vasıtasiyle · 

- Evet, fakat tabii, iki rol arasın- ne merakla bakarken, Allan Pinker- ret etmiş Ye karakola ·götüriil:nüştUr. dürülnıü ... tür. 
da biraz fark mevcut! Oynayanlar- ton, i?l'hlarma şunları katt: . BASTND \ ~ YARAL.\~Dl - 75 Kazan;n ~ebebi henüz anla~ıl~ 
dan biri aşktan bahsediyordu; biri, '(Arkası var.)' yaşları'nda }Ifü;eyin :ıdmda biri cliin mı~tır. 

- Bilakis 1 Zannaltında bulunan 
bir adamın kansı varsa, bu bir ipu -
cudur, tahkikatın neticeye varmasını 
kolaylaştırır. Kansı suçluyu ya bu 
harekete bilerek yahut da bilmiyerek 
tahrik veya teşvik etmiştir; yahut 
da, doğrudan doğruya suç ortağı -
dır. Şurası 'ela kayde değer, ki kadın, bilerek bilmiyerek erkeği ele verir. f?-._ __________ .__._. _ _... ..... _ _ ,... ______ ..,.. .... _~--'!11111..,._"""~-..... ._..._..,. _____ ~ ___ .._ ..... ___ ,...~ 
Çok defa hu işe yarar! Vayten<'lc .~atom .~·ılıibi Bcr- Edebi Roman : 6 Yazan: M aks El ken, Ana, krzla Kurtu Vayterıe~te~ 

- Enteresan bir mülahaza, Mis . tram fon llolıenhag, nğlcı llans .. safir olarak selamlayabilmek ı~~I 
ter Pinkerton Georga, scı·diği kom:~ıt Lindenhof s E V ' G .• ,• u VAN 1 N ~ A nın bahşediımesinden dolayı du>' ô~ 

- Hem de müşah'eCle ve tecrübe çiftliği salıibe.!i Rmulolf un kr;;ı , ~f • • • sevinci açığa vurmaktan çekini11e ~ 1 
neticesi! Gittn ile et1enme$İne. itiraz Ptmi- Kurt dostunu yolun b·r kısıt1111,. 

_·_· :Su h·alde iki k&t kıymetli! )'eceğirıi, bu ailenin mali ııaziyeti uzun müddet uzakta kaldıktan sonra, niyetle .kabul,, ettiğini.ııŞyledi. Bu s,_ıra dar te~yi etti. Gitta, annesini.rı ~~ \ 
- Olmak gerek! Fakat keşif bir nin son ::.amanlrırda bozulmmı ev tekrar selamlamak nasip olduğu için daGitta, ·yan' gözle delikanlıyı süzüyor <ıa kaldı. Kıtrtun intizarı hilafına, d 

değil, daha başka keşiflerimiı: de lenmi)·e mani te~ldl Ptmcdiğini ve ayni zamanda sizi böyle taze ve du. Delikanlı, şatoda kahvaltı.dan kalk Georg Gitt~dan hiç bahsaçma.d\ f 
var! Eğer keşif diye anlatmamı mü - $Öyliyor. güzel bulduğum için sevinç duyuyo tığı zamanki kiyafctte, at elbisesiyl~ydi. dan bahsedecek yerde, i§e dai! 1'• ~ 
balağalr buluyorsanız, ög"rendikle . ld ıarm Kısa spor ceketi, güzelce bagvlanmt!l nu§ma mevzuu ortaya attı: .A · eli l k d Hanı, Georg, iLndenhof çiftliğine yak rum. Babamın da gönü en saygı ı :s • d 1' v " 
mız ye an atma a caizi arzediyorum. Buraya geli!limin asıl se kravat ve uzun konçlu, tabii renkte _ Biz, büy'ük bir sipariş al 1 'r. 

P 1. h f' · 1 laşırken, Gitta bahçedeydi. Son .derece :s '"'fll' 
. o ıs. a ıyesınin gü ümsemesi bebi, hepinizi, 14 gün sonra başlayacak 4eriden çfau~eler, pırıl pml yanan çe Kurt! dedi, Tahta ve panjur ıw ~ı'I 

k d 'k di de heyecana kapılarak, içeriye koştu, >" 
aşısm a, 1 inci 'rektör de gülüm- annesine haber verdi: küçük bir sonbahar avını şereflendir tikten bir çift mahmuz ... Bu kıyafet, mek üzere bir sipariş! Bu işe ğıııs 

se i: H h ı· ı mck üzere Vaytcneke davettir. Gelir ona çok yakıu_v ordu. Kumral saçları odun, yarıldİ bile ..... Ve kar ya d1ı J ·d - Anne, genç ohen ag ge ıyor ':c-J • te r 
- ste iğiniz tabirlerini kullana - misiniz? kısa kesilmi<t ve erkek modasına ugun, ba!ı.larbaşlar.ıaz', müte:ıkip faaliY.-~,- >'' 

b 1 -Ey, ey 1 Ne var bunda böyle heyecana ~ ıı -
i irsiniz, Mister Pinkerton l Takdiı kibarca ta~anmıştı. Güldükçe, beyaz şilecek ! Odunun yarılıp kesildig ~ 
h'akkı t .1 . .t 1 kapılacak? Bu o kadar müthiş bir şey Gözlerini Gittaya çevirerek sordu. - . -· . uk k smıdıl'· !~ 

amamı e sıze aı · mi sanki? Onu karşıla ve zemin katında Ah, ne güzeldi şu kızı Hatırasında ya dişleri seçiliyordı.ı. Dümdüz traş edil senın degırmenın Y :m ı . di ~ 
- T enk yu, Mister Sanford ! k' 1 . .. k' k d mı· !l, keskı'n kesı'mlı' cehreı·ı. iradesinin dig- ime · göre, senin değirmen şıııı ı sa ona götür!. şattığı bundan 2 sene once ı ız an :r • 

, ,Ve detektif' kadın hakkında şu 1 - Kurt nerede? daha güzel 1 Kestane ağaçlarının ,rap kuvvetini, ve hayattan memnun ruhi liyette değil öyle mi? 

malumatı verdi: - öte tarafta, ... Çiftliğin idare kıs raklarx dökülen dalları aıoasından sızan haletini ve . zindeliğini ifadelendiriyor - Şimdi mi? 
- Bel Maroni, güzel ve hayatı - , mındaki iş odasında ı güneş ziyası, Gittanın levend endamı du. Gitta, genç Hohenhagm sahiden Kurt, güldü: 

nm zevkini çıkarmağa mÜt"!mayil Gitta, öte tarafa koşup, Kurtun çalış ve parıl parıl sarı saçları üzerinde ini göze çarpacak derecede güzel, yakışık i _ Değirmenin çarkı 
bir kadındır. Bu kııdın için hafif · , tığı odanın kaımını hızla açtı ve ses kaslar yapıyordu 1 b bir delikanlı olduğunu kendi kendisi 
meşreb diyebiliriz. Çünkü, şimdiki lendi: .. dönmüyro! • '' 
k. h k 1 d Gene; kızın şakaklarına .doğru bir kan ne itiraf etmek lüzµmunu hissetti. Bu _ Sen, bu odunlarrn bırkıdaıt • .J ocasr, onu cenup Ü umet erin en - Hanı Georg, geliyor! Kurt, rica - .. k . d k :s (:Pli" 

b. · d 1 dalgasıdır yu"'ru··mu··!ltu". Beri yandan da na ragmen, kız, ona arşı içın e sıca 
1 

. . . .. . 1 dırt iil ınnin hu udlar · c · · d '-· .. h =r • ,,- ri mesi ışını uzerme a ır mıy .ıı 1 1 ~ erısın e~ı şup e-1 ederim beni onunla yalnız bırakma 1 1 d bır' duygu kımxldanı"'ı du~ymuyordu. ..,e• 1. b' d k' k S kardeııi, kendisini zor uyor u: 'I • d b"' .. ,_ nurıı• 11 ı ır ev en çe ıp çı armıştır. ev - Erkek kardeş, kız kardeşine muğb'er :s - Hem e en uynı-:: mem .:.e~ 
· e h'be · ·d"k ·· 1 "- Evet,, desene, Gitta 1 Esasen, Hana Georgla ·evlenmesi husu ·Hatta bundan dolayı s:ına çok ıt1ıı· mış, v sa ı sıne para o muş ve nazarlarla baktı. Yazı masasına dirsek 

d .... k d ı Ce ı -Evvela annemize danışmamız ita ıunda iknaa çalışılırkerı dayanılan se · . 1 d r • sev ıgı a ınr satın a m:,tır. nup- lerini dayamış vaziyette, başını kaldı kır o ur um 11 
t · t t k t 1_ d . . h 1 bcder, Kurt ı Geliniz. Her fon Hohen beb, içinde §İ.(]detli bir mukavemet ar _ AlaA ! yann rabah saat 9 diil 

0
, ı. ' a csır u ma ve sa IDaK a ebnın a • rıp, bakarken ıöyle de.di: .. ~ 

ı~ ı'cı'n ı'cı·n devam ettı'gı"" az cok her ı S h'd k k 'k • G' 1 hag, annem sizi bekliyor! zuıu uyandırıyordu. Gitta, gerd vazife . benı' Vaytenekten al 1 Ku" ru·· k spor "' .ıa ~ J • J - - en sa ı en pe omı sın, ıtta ;ı :s P 

kesin ı:na1umudur. Maalesef oralar- 1 Fakat, imtina etmedi. Kalktı, Gitta - Nasrl? Anneniz benim ~imdi bu denilen §eye merbutiyet gösterir.eli, ama mobilimle şehre gideriz, orada JJl'·~ı 
da hala bu itiyada :zebun olanlar bu- ile beraber gitti. raya geldiğimi biliyor mu? yaradılıtı bir vazife icabı telakki etpıe "iıherle mukavclenameyi imzatarıt· 
1 ı J Kurt, güldü: ~ diğl her türlü tazyika karıı koyardı l vafık mı'· 111 unuyor. · , Tam o sırada da, genç Hohcnhag, ı ' 

Evet, işte bu hafif - -meşreb kadın I bahçeye giriyordu. Gittayı, Kurtun re - Tarlalar üzerinden at koşturur Babasının o sabahki nasihatini düşü ' _ Hem de 0 kadar muvafıl<• i '' 
lendisini seven. hatta çıldırasıya se- ı fakatinde görünce, bir can sıkıntısı bu ken, buradan ,örülmedin mi, sanıyor nerelc, Gitta iJe şahsi mahiyet alabile Hans Georg! Tam zamanında seti ıt ,

1 ven bir erkek~. onun parasile satm lutu ~ehresine gölgesini düıürdü. Bu aun 1 ~ cek hususi bir konu.~maya girişmekten Jip alacağımı · ~oı· 
alınarak evlf'rımiş olmakla beraber, nunla beraber. çarçabuk ira.·ie'~ine ha - Haa ..... Şu suretle! vazga'çcn delikanlı, gayet hesaplı 1ro Dostlar, el sıkıştılar. Genç F 
uslanmı~ d~ğildir. Y ahancı erkekle -ı kim oldu. Terbiyeli bir tavırla: Hanı Georg. Frav Randolfe daveti n:uıtu ve ziyaret müddetini uzatma.dan, Lindcnhofa döndü... ). 
l'İn kendisine perestiş etmelerine, bu - Sizi, dedi, memlekettcl'l bu kadar tekrarladı. O, kabule haz;u;dı; ınemnu aY:Iıhriağt tercih etti. 'Ancak vedalaıır r(il.rka.n ı·ar• 1 
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Mavi Melek 
ı\ıııerlkan tab'ası olduğu için Almaoyayll 

ihanet etinlş sayılıyor 

rJ,·~"iık bir daha ana vat anına 
011nıesine müsaade edilmeyecek 

ta~itlcr Al 
ı '(ah . ınanyasınm "Bir numa -

~ l'tı hdi düşmanı,, olarak tanı -
~ A~t ait{C§ ur Yulyos ŞLrayher, me§

~~tik:~a aktrisi Marlen Ditrih'i 
~~ l'ı-~~. •• tebaasına geçme!i dola -
ı ''t Va.tan hainlig"i ile itham et-

A.t. " 
ı len Al 
~ ı .'\l'tı . ınan olan ve Almanya -

sırada Los Ancelos m:ıhkemesinde 
sadakat yemıni ettiğini gösteren bir 
resim ne§rolunmakta ve Yahudi o.
lan hakimin, bu suretle "Marlenı, 

anavatanma ihanete sevketmi~ bulun 
duğunu,, yazmaktaC:lır. • 

Şimdi gelelim Marlen Ditrihin de
diklerine: 

Sabık Alman artisti c!iyor ki; 
- Bu hücumlar yeni feyler de • 

ğildir. Ben, §ahsen bu nevi makale -
lerle alakadar değilim. Holivutta çok 
Yahudi var. Ben onlarla pek tabii 
olarak ülfet peyda ediyorum. 

Bu Yahudiler güzel resim yapı -
yorJar. Ben de bir sanatkarım. Her 
Strayher'in benden ne istediğini bil
miyorum. Onun sözlerini doğrusu 
ciddi telakki etmiyorum .. ,, 

Marlen Ditr~hin kocası Sibert ha -
la Alman tebaasında ise 'de, Alman
yada değil, F ransada bulunmakta -
dır. 

Berlinde iyi haber alan mallafil, 
Marlen Ditrihin günün birinde 'AI • 
manyaya gelmek istediği takdirde as 
la vize almağa muvaffak olamaya -
cağını söylüyorlar. 

Marlen Ditrihin bir daha Alman -
yaya girmesine müsaade cdilmiye -
cektir. ~~' ~kaya .gi~p yerle§miz bu -

~doı len Dıtnhin, öz adı Mari Milli ticaret .çilomuz o
9 

~ilycn Fon Loç·dur. I ı 
ir~'~Pres gazet~i muhabiri inkişaf yolunda 
~ li ile ketrafında meşhur Alman Milli ticaret filomuz cumhun"yet 

· ~i~di onu§muştur. . 
lı ~ar]A.rnerikah olan Alman ar - hükumetinin kurulduğu günden bu-

trck: en Ditrih sadece dudak bü- güne kadar büyük inki§aflar gös • 
/f.. ......._ a termittir. Yapılmıı olan bir istatis -
1# ~tlt\l~t,ŞJ ray her Cle kim oluY,~r? tiğe göre; 923 yılında yani cumhuri-. "''Ilı :ı it, yet ilan edildiği sene :milli filom~ 
1 dı d" ill)ya saf tonilato olarak 34, 902 idi. Bir 

9 to lıflllan nrn "bir numaralı Yahu- yıl sonra 924 de 5 7,830 tonilato, 
t Sı: Ştra h' lakabını ta§ıyan Yul - 92ı5 de 68,901, 926 da 76,507, 
• ttı-Jcr ~ er'in neşrettiği "Der 927 de 80744, 928 de 880691 929 
; ~len'' g~etesi §Öyle diyor: da 

il DittihA.lrnan olarak doğan Mar _ 10231 O, 930 da 98051. 931 de 
r, ~t .da o, Holivuttaki Yahudiler a· J O 1869, 932 de 107869, 933 de 
~ k da 110774, 934 de 115686, 935 de 

~ 111'tıdi A a r fazla kaldı ki, niha- 110304, 936 da da 116745 tonilato 
y bııiun lner:ikan tebaasına geç • olmu§tur. Bu rakamlarda da görüldü 
~lıdiIY}1. ğü gibi ticaret filomuz 1 7 yıl zar -1
' kend·t ~ sıkı temasta bulun • fmda her yıl bir miktar artmış bu -

Ş batk bs.ıni tamamen Alman • lunmaktadır. 936 yılında "gayri safi 
~~~til;-h: .. •r hale gctirmi§tir... tonajım1z 1967 4 5 tondur ki huna 

1
hi11 A ın ~azetesinde Marlen hükumetçe Denizyollan i§letmesi i-

llıerıkan tebaasına gectig"i · Al 
.. çın manyaya ısmarlanmış olan on 

~----------:--. geminin tutan olan 36000 ton da 
~ a g-l ı k ilave edildiği takdirde.milli ticaret fi. 
~ lomuzun tutan 233780 tona baliğ o-

~ı~ er vfsf mlz lacaktır. 
$' ~ tıe1

1201ttoruaıuz Pazartm c11ııJer1 OUllDllnlJflU lfNlll'llllltılflll~ 
, ,~ 'dare:Utuktan yirmiye ka1&r ca- u 1 US 

~ 1 lt le llneatnde, cumartesi ctınıert 
'1a il 19 a kadar L&leJI Tar;ar• 

.! Oltu~ 1kıtıcı daire Uç numarada 
V ~~ 1ta~1 Ctılarıaıızı yedi kupon uıuk~ 

hku eder. 
· ae ,V ~ cıtı doktorlam:ı11 da oku-

~~ 0 eın.ırıertne bam' bulunınaıc. 
~Pı ~ktoruınuz FahretUD Otamen 

f ~ •tıkıaı caddesSnde 127 aumaıo 
f1 ~ ~ ~ll:ıa aı ı:tlıı!et1 aaat H Ue 20 an. 
~ ~~tu gibi doktor NecaU Pak• 
! ' 88.1 Y Matunudlye C&ddesS 1-2 

•e 0ltıı)\ıcı: "e cuaıa günleri ayni •at. 
"lıfaıc ıe'llrniıızm dlflertııe b&kacatı.. 

~I ~ ~ davtıertııJ yapacaklardır. 
~ l::11p a llnda Bqlktq tramvay caıt 
~ tıı12h~tırrıanmcıa .unnetct Emıa 
'tl 't OkUyuculanmızm çocuk 

l'tea .\ edecekUr. 
~~ tı ıt.aray l'ertn Ecuuıuı ,. .. 

~"ıı l-lu~llıaracıa eUnnetçt ve mhhat 
'ttı.~ el\Je1t E§mz KURUN doktonınun 

111tııbı•ı aJyonıan bebertnl yedi kuo 
1 ~tı,' bite ve abonelerimize en ebo 

)arı,,~Ukfar:ının ltlnnet ıımelt
~,:-aktır. 
"'- ""ıa,..., . ., tııtı 1c.•rnıı. doktor, dtf\ı'1 H .ıı& 
l 1tı.ı~•caat ederken KURUN'ws 

lllıdan redJ tane götOnne\( 

, .. ı~ lJ R U N ---.r 
ı lıııııtı ille} huponu 

' btı ~ ltuı:tllı &azete ldareatne getıreLler 
'ltı.ı~ lltzııannı paral!ız tıutınrlaı 
t ' •\l.IJ bektmlerlne parıuıl7 haktı'"• 

Ulus tazetesi 29 birincitC§ 
rin Cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni makinesinde ve 
büyük hacimde basılacaktır. 

Her gUn 12 sayfa 
Ulus yeni §ekil \'C kadrosu 

ile yalnız Ankaranm değil bü 
tin Türkiyenin haber ve fikir 
gazetesi olacaktır. . 

~••'"' ttı:•lll'Allllmııflfl"'""'nııınıtım l 

r 
istikbalin 

Hava· Kahramanları 
1 ürkkuşu Filosunda bu· 
gün nasıl çalışılJorlar? 
İnönü Kampı (Hususi)-Türk

k"4şu kampı bir ordu ..karargahı gibi -
dir. Erkanıharbiyesl, levaz1mı, nakli
yesi, muhaberesi ve bir askeri cüzU· 
tamın hatıra gelen nesi varsa hepsi 
var. Yalnız bu i§in enteresan tarafı 
başka yerlerde bir sürü dosya ve hir 
çok masalara ihtiyaç göderen bu işin 

lnönUnde Uçan P:a
nörlerlmlzln sayısı 

lnönü havasında uçan 
kuşlardan çok daha 
fazla bir der.eceye 

g~ldl 
bir kulübe kadar küçük ve tahtadan ... 
yapılmı~ ufacık bir odaya sığdml - •· 

l d d 1 h 
•••••.••••••.••••••• Yazan : .................... . 

mt, oması ır. Kapıda bir e ev a 1 : 
asılı: Türk kuıu filosu.. I! Cemao IKlUliCay =.= 

Büronun dekoru şududr: lki u - • . • 
fak masa, köşede bir kasa, masalar • ... " ............................... _. .... - ... - ......... . 

dan birinin üstünde bir yazt makine 
si, bir köşede sek!z on dosya, yerde 
bir telefon, ki ancak lnönü nahiyesi 
ile konuşabiliyor. Daha sonra çöp se
peti vazifcaini gören bi,· benzin tene
kesi. 

Büronun muliasd:ie ve vezne, le
vazım, muamele, sicil gibi bir sürü 
şubesi de var. Burada şunu· hiç u -
nutmamalı: lni5n\i !kampı bir ordu 
karargahı gibidir. Eğer bu kelimeyi 
hatırınızdan çıkarırsanız, burada 
göreceğiniz her şey size uzun za • 
man sürecek hayret hisleri verir. 
~u sırada içeri bir !ürkkuıu öğ

retmeni girdi:· 
··- 7 4 sicili verir misiniz?. 
Ve sicil dosyalanndarı birinden çı-

kan dört tarafı doldurulmuş bir 
hüyüce!< kağı~r alarak gitti. 

.. _ Bu kimin gicilidir? 
"- Talebelerin.... Bu üzerinde 

bir çok sualler ol:m k~ğıtlar, Türk
ku~u uçuşlarına mahsus durum·dos
yasıdır! . .,, 

Dört sahifelik kağıt i~erisinde ger
çekten büyük hır· dosyayı doldura -
cak kadar malumat var. Her sual 
havacılık sahasında tafobenin bilgile
rinden tirinin derecesini tek kelime 
halinde tesbit diyor. Nazari derslere 
haşladığı tarih, talimlere ba~ladığı 
tarih, A brövesini aldığı zaman öğ
retmenin hakkındaki notlarr, B brö
vesini alırken çalı~ma vaziyeti, C 
brövesini aldığı taıih ve o tarihte öğ
retmenin düıüncelc-ri, uçuş saat Ja
kikası, UÇU§ sa~·ısı, ve nlhayet netice. 

Sicillin bu kıs· 
mında talebenin J
nön Ü kampında ge 
çirmi~ olduğu üç 
aylık devamlı çalış 
manıtı verimler i 
var. Bundan sonra le~cetlerde bu iki kmm birbirinden ta
m5tör!ü tayyar e mamile cıyrılmış. Yani paraşütçü ve 
mektt:bi vaziyeti planörcü olan bir de tt!rizm pilotu 
geliyor. Motörlü çah§mauı yapıyormu§. Bizim çocuk-
ta:vyare mektebi, 1- larm hu iki işi bir arada görmeleri 
nonu k~mpmd a şundan ileri geliyor: Gençlerimiz, 
muvaffak olarak C başka milet gençlerinin bütün genç
brövesi alan tale - liklerini dolduracak kaJar uzun se -

benin turizm pilotu diploması aldı- nelerde öğrenebildikleri planörcü -
ğı yerdir. Bu sene ilk talebelerini a- lük ve pataşürçi.ilük bi!gilerini, ni -
lan bu mektep fnönündeki çalışma· h3yet bir yılın içine sıgdıfınaktadır -
nm yüksek kısmıdır denebilir. lar. ikinci olarak da p~anörden son-

Bu sicil kağıtları dosyasile bir §ey ra motöılü tayyareyi df! öğrenerek 
daha öğrenmi§ oldum. 3ir çok mem- bugün milli müdDfaarr ızın en bü -

. yiik ihtiyacı olan hava ordusunda şe-
refli vazifelerine hazırlanmış bulu -
nuyorlu. Yani T urk ıd;ının zeka ve 
kabiliyı~tj ile Türk hava kurumu -
T' • •n ""'~öri; ~ :; hirle.şerek 1---~kRJa,.ı i
çin iki g'!· ı~lık ist,.yen i~ler bi7.dc 
Cumhurinyet çocuklarmm kabiliyet 
ve yurt sevgilerinde toplanıyor. 

Bundan başka bir de ayrıca aylık 
ve on beş günlük notlar var. Tıpkı 
mektepteki karneler gibi. Muallim · 
ler kendi guruplarındaki gençlerin 
on beş günlük çalışmalarını munta
zaman kaydediyorlar. Talim yerleri, 

Tiirldm~mıım değcrl iöğr.?tmeni 
Sabiha Gökçen 

bulunmaktadır. Buka.dar esaslı ve 
teknik olarak hazırlanmış vesikaları 
gören bir mütehassıs, talebeyi 
hiç tanımasa §U hükmü verebiliyor: 
Bu genç iyi bir pilot olabilecektir. 

lnönünde uçan planörlerin sayısı 
kuslardan fazladır. Zaten bu bir sır 
gibi görünen hava cereyanında an .. 
cak kartallar uçabiliyor. 

Küçük kuşların zayıf kanadları J .. 
nönü havasında dolaşmaya müsait 
değil. 

Kamptan ayrılacağım gün sor oı 

dum: 1 
"- Şimdiye kadar kaç uçuş yap .. 

tmI7.? 
··- Muhtelif planörlerle 21, 150. 

Ve ilavr. ettiler: 
" - Planör sayısr, talebe sayısı ve 

ge~en gün sayısına göre bu bir re
kordur. 

f nönündeki büyük' çalışmayı en 
güzel anlatan şu rakama ne ilave e• 
'de biliriz? 

ı - """' :ıı C. K. 

.1ren Menemene 
yaklaşırken 

Bir kontrol 
memuru düşerek 

parçalandı 
İzmir (Hususi) - Dün saball 

Menemen civarında Muzaffer adın
da bir gencin öli.imüyle neticelenen 
bir tren kazası olmuştur. Sabahleyin 
erkenden Manisadan lzmire hareket 
eden 1 106 numaralı yolcu katarı Me 
nemen istasyonuna yaklaştığı sıra "" 
da devlet demiryolları :da.resi tara 01 

f mdan stajiyer olarak bilet kontra '4 

lunda çalı,_tmlan Bay Muzaffer, 
trenden nasılsa düşmüş ve tekerlek -
ler altında parçal<mmıştır . 

Muzafferin trenden nasıl düştüğü 
anlaşılamamıştır. 
· Kazayı görenler makiniste haber 
vermiş ve tren durmuştur. 

Yaı::\1an tetkikte raylar üzerinde 
kan ve kemik parçaları görülmüştür. 

Tren lzmire gelmiş ve hadiseden 
İzmir müddeiumumiliği haberdar e -
dilmiştir. Müddeiumumi muavını 
bay Nadir Ener tahkikata el ~oymuş 
tur . 

Dün akşam otomobille hadise ma
halline giderek tetkikat yaptığı gibi 
Basmahane istasyonunJa da maki -
nist isticvap edilmi§tir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

f stımhnl Belediye i . 

Türk!;eye çeviren: 

Şehir Tiyatrosu 
Fran&ız Tiyatrosu . 

TOKA 
5 perde komedi 

Yazan: 
Edı•ar Burdc 

Fil.-rct Adil 

~~~- ltıııı~lt 
~U:ı •e maıı mU~avlrlertn• tıeı 

l'oııannı parasız eonıp tl~ttnh 
Atatiirkiin Tırm~irclcri Bayan Makbul!!, Prof<'.~Ör Raynn Af<'t, ~ltrııii,/.-'iirı 

km Sabih-0 Göhçcn t:c memleket ıurunıı )·apatı kıymetli gen~ tayya,.ccileri-

planör sicil numarası, rule, sıçrayış, 
cliiz uçuş, virajlı uçuş, çekilişler, ak
roSasi, öğretmenin notu her on be;; 
giinde bir merkeze gönderiliyor. Bu
rada iki kişinin birden yaptığı uçuş· ı 
larla, talebenin havacılığa ait bütün 
diğer va7j.f eJr.ri.. j.stidadı ve bilgisi 

Sıılı gUnU akşamı 
(Suadlye plll.jı knpnlı) 

kı,glık kstınmda ve 
çllr§nmba gUııU akşamı 

(BUyUkada) da 
SEK1ZtNC1 .1 

"TIJ: •••• 
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Kasınıpaşa spor birli
ğinin yaldönümü 
lin inci yıhnı ku,luladı 

Bin1erce laikın seyreltiği gnreş, 
atletiz.m, boks müsaba.kalanıgapıltlı· - -

Kasımpa~nlı sporcular 

Kasımp:ıfa spor birliği kurulu· j 
ıunun on yedinci yıldönümünü , 
aün lfüyük tezahüratla kutlulamış r 
tır. 

ger;it resmi ema1ında. 

berabere kalm11laru1r. 
çok eğlenceli geçmittir. 

Kurtulu9, Beykoz, lfCuımpaıa 
güreıçileri arumda 'Yapılan gÜJ'eş 
müaabakaları çok heyecanlı ol· 
muttur . 

MiJli takım gilfe!Çilerinden u
suf Aslan hakemlik ppmıftı. ilk 
güretler Kurtulu,lu ıüretçilerle 

•• 
Profesyonel Büyük Sonbahar 
güreşler A 

MülBgim, Y:ınanlı 1 yarış arı 
mliibinl altı daii- D •• ltı •• • :'I• t.t~ 

hada yendi llll\\l\U m&mau d'\OŞ 
'D - _ 7_ • •• . '- -:.'ıf-.,J.---4ı 

·tkilhaftadanberi ı~ri bırakılan coa . .se~l mlJSll:CJ,..,._.fi il 
profesyonel güreş ~üaabakaları ' •• il. k ~!I .., f • .•'I·_.,-•. .-. 
dün yapıldı. Birçok kimseler Hind •mUŞ1.1Bre a ·e ı.~T fi' nm .... 
li ehlivanın güreşeceğini tahmin 
ederek gefmi§lerdi. Fakat ıaa: on 
"llltrda Hindli ıyerint~ iki Yunanlı 
pehlivan ile Mülayim ve Dinulı 
Mehmedin kardeti İsmail ve iki de 
küçük ehlivan çıktılar. 

Hoparlör ile §Öyle izahat •veril· 
di: 

. " - Tekirdağlı Hüseyin bugün 
:fekirdağında Hava kurumu men 
faatine güreı yapmakta olduğun 
dan bugünkü müaabakalara gele 
medi. Bugün Mülayim ile Yuna'" 
niıtanın Cim Londostan •c~ra g.e- · 
len ba_ıpehlivanlarmdan Galali:s 
güre~ecektir. Yine Yunanistanm 
ileri gelenrı>ehlivanlarından Pan:ı
RUI ile •Dinarlı Mehmedin kardqi 
Jsmail tutl,\f&ca.ktır. 

Panaguıla bataltı birincisi ~!a· 
yatinin gür~meai mukarrerdi. Fa 

t/t i hr. )'Ct!an. f ı $ll fın C •• 

Her ~~ne yapılmakta ohm bü· ı ıubaylara mahauıtu. Manit 
yük sc::'.::ı.har "konkur hipilderi- 12, azamilYilkaeklik 1,25, ~ 
nin., at yanılarmm ilk 'günkli'lllü- 3 metre olan bu müsaba1'~ 
ıabaka1an, ·'1ün Sip.llii~ocaiı ıı- 1 :ı rinciye ~'ikinciye 15 ve. 
11nda y:ıpılır.ıttır. 1 ye.;de 10 lira mükafat vet1 

Daha ıaat iliide saha çok kala Neticede t1ttmen A. · 
hah!: hir hafa ile ç-evrİlmiJ bul-•- 1 Macar kan Ceylin ile bir~ 
yordu. men A. Duruk~ahin ia11P'1 

Bu senel<i müsabakalarda hal- ikinci. teğmen Ölmez .de 

Sabahleyin on buçukta bütün 
.-porcular ve idareciler birlik bina 
ıı önünde toplanmışlardır. Burada 
bahriye muzıkası lstiklil martını 
_ç.almlJ, birlik ii:lare heyetinden 
bay Aslan bir nutuk söylemİjtir. yapılmıttır. " 

56 kilo: Kaamıpa_ıalı Amnet Ye· 1 f ~~i 
km alalcasım c~fo!tmek için bahsi He üçüncü geldiler. 

1müşterek ı i:le tertip e8ilniijti. HANDiKAP Mü SABA Sporcular müteakiben p3rtiye 
olan bağlılıklarını bilaimıek üzere 
C. H. partisi merkez ocağına &İt'. 
ıııiılerdir. Orada Parti azasıni:lan 
birisi _gençliğe hitabede bulunmu§ 
tur. 

Sporcular soma alay halinde ca· 
mialtı ıahaaına .gitmiılerdir. 

Burada biriken binlerce halk 
önünde bir se:&it resmi yapılmıf, 
sonra atletizm müsabaka1arı bat· 
lam~r. Yeni atletizm kaptanı bay 
Emin ~knarın yetiıtirdiği gençler 
çok güzel müsabakalar yapmıtlar 
iyi neticeler almı,111.rthr. 

Ko§uları boks, güre§ müsabaka 
lan ve KasımpaJa mütekaitlerinin 
maçları takip etmiı, davetliler ve 
bin1er.ce halk geç vakte '.kaaar çok 
ıaüzel bir •por günü yaşamı§\ardır. 
Gece Be bir balo verilmiştir. 

On yeai ıenelik bir tarihe malik 
olan Kaaımpaıa 1'lübünün ba,ınaa 
emel<li binba,tı bay Ahmet Ölmez, 
kaptan !bay Cavit, bay Cavit, bay 
Kerim, hay Aslan, bay Muhterem 
gibi kenailerini bu klübe vakfet· 
mİJ kimseler vardır. 

Maddi bir müzayaka içinde bu· 
lunan klübün, bur.aya mensup 
olanların sayesinde günilen güne 
büyük .bir v.arlık haline geldiği e-ö· 
ru1mektedir. 

Xlü8e uzun ömür ve ..mu:vafhı.· 
liiyetler aileriz .. 

Dünkü miiıahakalarda .alman 
te'ltnik .neticeleri ,.azıyoruz.: 

Koıular: 
100.metre birinci Adil J2 saniye! 
Öinci Dimitr.o J2,5 
300 metre bir:inoi Djmitro 27;5 
llmnci -Recep 
400 metre bir.inci Mehmet 60 

11.nıy.e 

!kinci S:izcn. 
&00 metre (bir.inci Kizmı. 

. asoo metre hirinci Mehmet 
İkinci Sı:lhi 
:3000 metr:e Hrinci Şeref, ·dcinci 

Hidayet. 
400 ım~tr.e bayrak yarı~ını aört 

ki§ilik Kasımpaşa takımı 55 ıani· 
yede bitirmiftir. 

KiZlar ar.asınaa yapılan 100 me~ 
relik j'Arl!ia ..on GÖrt saniyede Hay 
:üımiaa hirinei, Elef teriya ild11<:i 
celmittir. 
Kaıımpap mütekaitbri .&!'ala· 

nnda yaptikları kar,ılaşmua 2-2 

ner Kurtuluştan Haralamboya ... Jl f 
20 dakikada ittifakla galip. ~--

Saat tam İki hucültta --ni\iftbal<a Her nevi atlıırla binici~ 
nm batlayacafr b~pailörle 'halka ıuı ~lan bu m~sabakaya fi .ıl 
bildirildi. 1 sabık ·ki hayvanla if'i.ak~ 61 kilo: Ahmet Kuloğlu Manole 

yeai dakikada tutla mağlup 
66 kiloı lhbet 20 dakikaaa Yor

giye .hükmen galip. 
72 kilo: Ahmet KanBemir aört 

dakikaila Panayota tutla :galip. 
79 _kilo: lbzık bet d&kikaCla if o· 

doriye llJ!la galip. 
87 kilo: ~inaıi altı dakikaCla 

Apoatole :tutla galip. 
.A;iır aıldet: Jımail birinci ieV"' 

eyi berabere bitirmeıine ~n 
"kinci ~evre aonunda Avrama u· 
yı hesabile mail~. 

Beykozlular.la yapılan günıtıınü 
sabakalan: 

S6 kilo: Kuımpa,adan Hamai 
20 dakibh •YJ hesabile Beykoz 
hı Ahmede plip. 

61 lkilo: iLaııqpqalı ıF..evzi ~ 
kozlu Vahdete hükmen galip. 

66 kilo: Kasımpaplı Hikmet 
Be.):.:.::ızlu Ahmede 35 ..saniyede 
tlJ!la galip. 

'12 kilo: Beykozlu Ali ;20 dakika 
da Kc:. -- ~~alı Saime ıaayı hesa
i>ile galÜJ. 

'39 kil:> : &ykoZlu-O~il ~edi ula· 
l;ikr..:!a Kasımp&Şlllı Muatafaya 
tuşla ~a!ip (Muabifa kendi oyuni
:~ uenilmi~ir) . 

87 kilo: Knaımpqalı F~~~t 
ıcl:irt dalı., ~ da Bcykqzlu Osman~ 
tuşla galip. 

Barulgiicün un dünlla 
müsaha1Jlaları 

Dün Bal:ırköyde üç aüzel fut
bol müaabakaıı yapılmıştır. Öğle · 
den evvel onda Bakırköy Rum ta· 
kımı ile 1stanbul Bulgar takımı 
k.ai~l:ı}Ml!, Rum takımı 6-0 plip 
ge!mi~tir. 

Saat on üçte Ba1lnrköy Ermeni 
J\ talamı ile &rut~ücü genç ta1cr 
mı karsılqmı!, ılhnttgücü 2·3 
ı:alip ıgehsiiftir. 

Saat on altıda Şi.,li ıHalkevi ıta· 
kuaı ile Barutııücü binlerce Jıalkın 
önünde çok .güzel hir oyun oyna· 
mı,bıdır~ Banıtg~ü oyımbitan 
3·1 galip gelmi,;:lerclir. Oyun! 
ıoaunda .Ş!,tlili .sporcular ,güzel .bir 1 
buket ver.nıifler.dir. 

jMüıabalaiya iıtirak ~aec~ •u· ve aldığı dereceler zamalld~ 
bay ve aivil bUtün ~iniciler, tlari deı:ı heap ~dilerek tayin e 
le beraber hakem heyeti locası ti. . ~ 
önilne di:ıildiler. !Birinci 5o.lira, ikinci 20, 

fMA.1RM!AlRA fMOK~'F:A 'Fi de 10 .lira~laal&tı. 
Ça1ınan ıtilc:ial"marıından ıon· J'e,imn Saim l?olatkall 

. ra Marman. mük!fatı iaintli ilk liyik we Omtkaya iıhnli 
Mülôyim rrakibini mağlup ederken müaab:&ka yapHdı. Bu müsaba'kaCla Jco,tu. Fabt Çankaya 

kat Hayati güre!mek iıteıneClijin ımania :aile«li ltO, tzami-.yükseRlik ,yanht :bitirdiiindetı eleınio' 
aen yerine lımail güreşece'ktir.,, 0;90ı.iCli. !fanif ~mll'D merine~ ikinci ve son olarak 

iSu izalıattan 'Sonra ilk olarak tip edilmitti. ıHer hata -yapah. mü- Ihsan Aıina ve Cingöz ile 9ı 
henüz dokuzar yatında olan 1U· taabık bir b1lta::1ına muhabil ~'r.1.ni lhu müabakac:la birinci olci" 
zmı ile :Selim gürqtiler. Rakil)ine e ceza alacaktı. lBu uıu1 bizclc ilk İkinci •e ~neti .,.0ıtuır· 
nazaran Claha 'Ufak tefek olan Se· defa olarak bu aelfeki :müsabaka· ıztN~ MOKA FA 11 
lim tufla 'Kazımı yendi. lar da tatbik reililmiştir. bİ~ 

Do··r'.lu·· ~vı"rmi aPre de Dinarlm,.... Bu mıüsahalcada <hh-ittci 3l>, ~ti hayvanlar'la her J' 
u ~ ..a-.:r .. Jma!Mua olan hu müaabakş P 

karae•i lsmail ile Pana:guı ~ "kinci 15, \Üçtincü rıo lira mfr- ,,. f 1 ·-;;,~ 
-r l kt •Ka at ı idi. Birinci 100, JtP ... 

!e baılachlar. Oyun lsmailin hücu- kifat a aca ı. üçüncü n; lira alacak"'lı. . 
mu ile:bajladı. f;lenaelerle Y-.n.. 7 müsabıkın ittirak "ettHH bu B L ·.a 

L 1'1_ · b k d C · T 1 O~ uyarıp dört abıici ır~ .1, 
lıyı :aaraıyor. Pani\gua PNl 'llGlla ımusa a a a avıt u ca, 0 ts°"11 i. Tasnif neticesinde, Melh J~ 
fsmaili alta aüıürdü Iİ9e tlle lmmiil . ıimli atile hirinci, :Dan1&1 Kemen han 1'.ziz birinci, Olga ile.dl 
üzerine çıktı. .. lErol isimli hayvanile "kinci, Leyla ~elCli. 

Kendisinden on kilo~ <dl.n Cevat isimli 14 ;yaşmialri kız da MU"mFIZ ALA"'l 
Y.unatilryı hirka.ç tehlWi~ :Efe kızı i!imli at ile ~üncü seldi· O " 

t . -JI:.- 1 'M S~'BJ\'KAS.ı !Al 

dü.türdü. umail ınüt-..,-vu er. ı l ~imdi sıra günün en m&ib~ 
lryor., Panaguaun belinllen ltııtqp Dc:>G:A:"Z Ç MOSABAKASI rsabakaamt eelmifti. Her ti' 
~rlere fJrJatıyor on bet~ill.cla iBu mUsa'ba'ka :her nevı atlarla n ~ 
ür '--re t11& ya.pt_.;ıa da~ıa_._ ıubayJardan maad.a.1ıer ne. vi binici ııar~ bütünUIUb~bırıı ıma . 

;r ~ ~ ~J· --;-r-· .... ,., - lllL - a l>u \'lliÜtalfakacla "YiJksekl~ıJı, 
olmadı:7ından.aayılmadı. ~ıunanlı ye main~. ıftlmıa 'W'de ı 12,"'a'2a· .. 11 • "" J .. üb klik d t:O ı fbu ıgenrııik 4 metre idi. Birı ~ 
çok ajır. Buna mukabil •mail c&k mı irf e . ' e :ın .. m~s~- ııkinciye 'lO, i.is-ünc\iye ..ıs Jı,. 
çevik.. Arada ..bir :alta düJJnesıne b•k~:mükifat kdpa -..e plak ıdı . .kafat vaNlr. 
ragmen ıtyrıhp kafüıyor, Yunnn· .. N~tıcede, Süreyya 1Bara'S, ~~cı bıJ 
lıyı belinden tutup y.e:~~Yuruyor. ı~ımlı :ıth ve. hlita~rz -c~k lliirn~- =Felmen l'lamlli 'Bar1aı . · 
Sert bir lutn .. r:ıa netı=esd13e ikııi eıı, Orhan .Azıız MeDrlll. le ~' kuru ço\ıauzel velıatuız b 

-:r •111 Ca .: .. :r 1ca O .. la ·· ·· ·· 1- birinci 0 eldi. Saim Polat~'ıı 
de ringten yere topraıuar ü~erine v.- u ogan uçunca 0 kal ile Tıcinci, -~n A'ff,;ı ' 
diiftüler. lEtr.a'ftan ~ler tara- ıdalu.. '.-,s' ..... 

fmıla• ~lırdailar. nt.A.KY.A MOklF.Al1 kın~~~ reldih!r. 
Lmail llJir ıham1e eanuınh _.. Bu........_ ..... ..ı atliııııta Sabahleyin fimaiye pa,ı 

&iiJtü. Erencliai.iea •in' lll1aa Yır Jf8t ~yaaair .......... .ell.-ll lbir .111üaa0abya,eirme•İf ııJ 
..ıilı ı-.ati ! .., .. '-flalı. IBa ~ ~ 1nlldmll ıt .ıaivillere '111ı&hR9 bir aygıt" 

•__;_ilin " a~ J'&pilacaktı. ..a. ,_.... - •• ..,.._ rilai. B "- _ 1 1 
mı a.u.L llıiir 1 ı:Jlle ~. ..a MOLAYJM- CALA11S u miisa1>&1:aya ya nı:ı 
Wrem1w itiraz etiiler~ 11--a ~ A• ıl 1 ... 1 • wq. Akael ittirak etmiş, -o Ü 
m'IWi ._,_.. .,-. .ı... ~ pn. llii'ltPa • 11 • r •• ıoldirfaiıdaıın ba llltiıtA>•ka 
mıaa. Sslt -1t _.y. ,..... '-* w a.J.a pli ia .... ._. tmamıftrr. 
iDlıih pefli Ba • .... ~ .._ twaa1dan ı.a.. 1t • I• ~ Müaabakalara ge1ecek 

·· ııetUea- ııle'lı:il- bdtlıfJ _,..eediıaikten.,..&•Dt '-1- günü devam e.lilecektir. 
-.a:nıs. liri:: .ıe ,_.,.. eiaeıw ıladilar. Miillyim,ıt ı •- i ,~ ı..ı -MI 
çiler .a1tı Mika clalba müct i.le .... ~ ı-. ftü 1 J 1 • ..... zmuu~K m•\'·~ 
etô!er. ..__. -.ai. lzmir lQ ı{ffuwusO - ~~ 

GiireJia •ittifiai ilin e~ di-J Ga1atis &ili: ı ii ,._ lapyor. larnua ,_, finalillde Ate'f"'-• 
lük ç.alm lunail elini kaidıris. ..__ y_,...,. •• ı.k'le.mtdan manlanpıms i-2; O~k • 
Yapb~ı ~ 1aa,:ı,, e1leırer. gr '\Wtup yere n+m.t&. ~hı daln"\oa car.ı 3-1 yenmi~tir. ~I 
lip ilf.n edile:~ini ttıbmin f!dzy3r yerden ve-e atı.~ 9'lllll"a ıu,la Ha'ftaya l\;u iki galip ı 
du. Halbuki hakemlerin kar.arı yendi. MiiJiyim itteaey~i Yımaalr. maçlarının 'finali i,m 
böyle çıkmadı ... Puvan ile gnlibi· rakibini ilk dakikada yenerdi. caklardır. 
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H~A-Y-DU_T_\ 
_ p . ( A lııncıdan deı-am.) 

dai ~~ı, dedim bu T ürk n eden 
bıuı~ Ç~aunıı. Ne için haydut ol· 

11 
Ur., 

bir k Kar111 için.. Genç ve güzel 
karı &rııı vardı .. Aıkere ıidince 

Ahmet Refik 
dün öldü 

I ı ____ ..._.. _____ J Har ic i • •kert kttaatı llAnları 

Cin.si 

Arpa ve yulaf 

Miktarı M. Beclcli llk teminatı Ek. §ekli Ek tarihi "®ti 
Ton Lira Lira 
165 7837.50 787.82 Kapalı zarf 22-10-937 
297 14107.50 1058.07 

15 
15.30 
16 
16.30 lık ~~n:.~~~kaları kaçırdı. Kızan

nu11 ii ~ıu de niklhını kıydı. Bu
llr, h ıerıne, hem karısını kaçıran 
nı :. 1d~.ra ~e onu iıtemiyen karıır 
dür:C '!_~d~, timdi müftüyü öl-

egını ıöyliyor •. ,, 

~ \~i 1~ıul ıeriat mahkemelerinin 
da Jıi r~ u kurbanlarım, Deli orman 
sııırıaL• Yüzlerce vardır •. Karı ka· 
2Ünd ' •~hte nikah kıymak yü
)l ölen_. bınlerce Türk delikanlııı 
n~rnı~Uf, . yahut hapishanelerin 
ş ,1 dehlızlerinde çürümüıtür .• 

h, '~ıat Yüzünden adam öldüren bu 
he'/ uda o gece Şipka tepesinde 
h~ kendi kendime hak verdim ve 
bo~b1a Yorganı cekerek Akdere 

nda derin uykuma daldım .. 
~· Necmetltlin Deliorman 

'(Osttorafı 1 ncide) \ 
Ahmet ağa Abdülmecit zamanın

da lstanbula gelmi_ş, Abdülazizin ve
kiliharçlığıRda bulunmu§tur. 

Ahmet Ref:~~ ilk tahsilini Beşik -
ta§ta Viınezad~ mektebinde yap -
mış, sonra Beşiktaş askeri rüştiyesi
ni bitirerek Kuleli idadisine gic!miş, 
buradan Harbiyeye geçmiştir ve 
13 14 ( 1 898) de birincil:k ,·e piyade r 
mülazimi saniliğile buradan çıka -
rak T optaşı ve Soğukçeşıne askeri 
rüştiyesine coğrafya muallimi ol -
muş. 1318 den 1324 de kadar da 
Harbiyede fransızca muallimliği yap 
mı§tır. 

Ahmet Refik muallimlikle hera -
ber muharrirliğe de b<1§lamış ve 
Tercümanı hakikatte, lrtika, Mal? • 
mat ve Mecumai Ebuzziyada yazı -
lar neı:retmiştir. 

Manevra başladı Meşrutiyete yüzbaşı rutbesile gi -
ren Ahmet Refik rr.ue.llimlikte Har

ti te ,, _ • (0&ııara~ı ~ nci~r.) biyenin tarih dersini, muharrirlik.te .~: 
diit 1' ·:ı kuvvetlerın ııgalı altına Millet gazetesinin baş rnuharrırlıgı-

~il. • . ni almış, ikdamda da bir çok yazı -
lt : '9~zıyet kartıaı::da Kırmızı lar yazmıştır. Ondan sonra Erkanı 
~ Y. ·e mukavemet göstererek harbiyeyi umumiye ceride şubesine 
~j~::. ::n surette geri çekilm.!ğe memur edilmiş tarih encümeni azası 
f~dılar. olmuş ve bu arada faaliyetini tama -

'i alaydan mürekkep olan ve mile tarihe vererek askerlikten çekil
"1 ır tııa!:ineli tüfe:ık ile, aynı za miştir. 
1\:-:::• toplarla mü. hhez .bulun~~ Fakat Balkan harbinde ve Büyük 
ll~ ızı. taraf dü;manın ılerleylll harpte askeri sansür müfettişliği ya-

A..trıe.nı o!r.ıağa çalıtmaktadır. pan Refik Ahmet bir menkübiyet 
"1ı Ydında karargahı bulunan Kır devri gecirdikten 'conra da Harp 

tı tar f t ·· h k · • t ~ "1lrtı]a ak .. - ::mbmud ~ar1 ~ c ·1 
•
1
a mecmuasında. Yeni mecmuada, ça -•I, In.~ uze~e u ag . ıvuı 1 e lıtmaya başlamı:ı. , 1334 ( 191 7) de 

\>e,r• .:nute. .dıyen takvıye kı·v de Darülfünu~a tarih müderrisi ta-
'8 "!>: .:öndermektedir. .. yin edilmiıtir. Ahmet Refik Darül } 

)\ik Uf?ün yarın Talas ov~sında bu fünunun Üniversiteye kalbine kadar 
)or lrluharebeler olacagı anlqıb bu vazifede kalmı§tır. 

Söked b' 1 M · ku ti Son zamanlara kadar gazeteleri -ti e ır eten avı vve e · "h" 1 .. . d 
1\ )lrı b h hl t b · ıı mıze tara ı mevzu ar uzerın e yazı-

\aııltlar ~ ıab.a d"z~rl ! 0 
?mod ıker, lar yazmakta devam ediyordu. 

tıtl'- e ın ırı mış pıya e uv T "h .. · d .. h"b' 1 
ıl~ •ri ile t'" ı·· k etler halin an uzenn e soz sa ı ı o an zat-
~~ ıno or u uv:v l Ah Ref•v• T" ıtc .. "h •-h ar ı') • h kete gareceıvı• ar met ıgın ur muverrı -.. erı are ~y '1 ~ ... !J !'t_ ı·f • v• • 

ltliı1 1 kt d erı ıçınae en ÇOK eser te ı ettıgını 
8u...:: 0 .uk~ma adır. f 1. ve bütün ömrünü tarih tetkikine ve-

l'er ""n ı ı taraf a tayyare aa l k "T·· k ta "h ···v· . b" 
~Röıtermiflerdir. ~~le ur k ~- ~111f~n: yem .. ır1ıe-llı .. ııephe gerisinae seferberlik ı kvteren~:tt ef~ktı.sıl o ugunu soy e -

b"" er' · b'k' ba l b me e mu e ı ır er. 
Qll ının tat ı ıne ! anmıı r. F'l k" Ah R f'V • k .. ··k1·· 
r lrad k"I t 1 d • t' ı va ı met e ıgın uçu u, C\:I ana ı vaıı a ann an ıı ı b'" .. ki'" 150 k k I 
tur t iınkanlarına ba, vurulmuı ltdıy~ı ku d l ye ya m eser a eme 

· a ıgı ay o unmu§tur. 

f l>iYad • h" ı· d ha Ahmet Refiğin eserLri tarihin 4. enın ze ır ı gaz an mu . • . . . . 
~02lıı ve hava hücumlarına kartı mıllı ~ıymet~ne heyetı uı.numı.yesıle 

~nllıası motörlü ku vvetlerin tam istıkametı vere:ne~~sıne bıle ta
~rıta.lı ara~ide çalıtma imkanları rihin rolünü pek iyi bıl.ıyor ve .hu -
ı' btaııevranın asıl teknik mevzu nun iç.indir ki tarihe kuvvet verıyor-
ltı İtindedir. du. 

" it ,, " " " " 
Kendisinin imzaladığı bir cüm - " " ,, 231 10972.50 823 

le şöyle demektedir: •• " ,. 308 14630.00 1097.25 .. ,, ,. ,, 
.. •• " 

.. Türk milleti yaşayabilmek icin Yukarıda yazılı arpa veya yulaflarayrr ayrı ihale edilerektir. Teklif mek-
. · d 'kt" b k t t ~ w tupları belli saatten bir saat evveline kadar kl\_bUl olunur. 

mazısın en ı ısa ı uvve e mege . . .. .. .. . . . . . 
b d T b . . .h. b · İsteklilerin sartnamesını gormek u zere hergun ve eksıltmeye ıstırak ıçın mec ur ur. er ıyeı tarı ıye una J • • • 

"'h" d" belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanunı vesikalarıyle Lilleburgaz Tümen en mu ım care ır.,. · 
Ah R~ f ' b . A .. Satmalma Komisyonunda bulnnmaıarı. (514) (6870) 

met e ık u çarenın tatur -
kün eli ve irşadiyle ve kemaliyle tees 
süs ettiğini görerek mesud olan ta
rihcilrden olduğu gibi Harbiyedeki 
hocalığı zamanında Mustafa Kema -

Posta T . T . I"'evazım MUdUrlUğUnden: 
1 - İki adet kıı;:a dal~alı teh.iz ahize cihazı 'e tef erruatr kapalı zarfla 

ek iltıneye konulmu;tur. 
2 - Muhammen bedel 20000 mu rnkkat teminat 1500 liradır. !in Harbiyede okumuş ve yeti~miş 

olmasını da kendisi için daima en 
yi.iksek tali olarak bilirdi. 

Ahmet Refik yalnız askeri veya 
tarihçi bir muharrir~i'fürk gazetec~ -
liğine tarih nevinden kendine has 
nümune getiren bir muharrir değil 
ayni zamanda lirik bir şairdi ve şiiri 

3 - l~ksiltme 15 Tc~rini;;ani 937 tarilıine mü adif pazart~i caat 15 
de Ankara'ı1a P. T. T. Umum 'Mfüliirlii ~ünrle toplanaı·ak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Talipler tcıninat1armı İdaremiz Yeınc İne ve alacakları makbuz 'e
yn kanunen muteber teminat mektup larmı ,.e şartnamede yazılı belgelerle 
teklif mekıuhunu ihtiva edecek olan kapalı , .e nıiilıiirlii zarfları mezkfır ta· 
rihte saat 15 c kadar Komisvona teslim edeceklerdir. 

gibi de yaşardı. 
5 - Talipler müteahhitlik eh1i yet 'e ikuını 'e referansları haiz ola

caklardır. 
(Gönül) adiyle son ~enelerde çı -

kardığı bir eserde hala ağızlarda te - zrm 
rennüm edilmekte olan şarkıların -

6 - Şartnameler An1'arada Le,· aınn Miidiirliiğünden. İstanbulda leva
ayniyat ımia' inliğinden paraHz olarak wrilecektir. '(3617 ) ( 6598) 

dan bir çoğunu buluruz. 

"Şen gözlerine r.eşe veren bir çi -
çek olsam ..... "Sineler aşkınla iinler, 
dideler mahmur olur,. , "Endamı -
nın hayalini gözlerimden silemem., , 
"Nur görsün gözlerim, aç sineni, 

Doktor 
Hafız Ceıral 

LOKMAN BEKiM 

Dahiliye Mütehıu.,n 

•ı· 
Pazardan ba~ka g11n1erde Ctleden ııonr1 

saat (2,:S tan 6 ya) kadar lataııbulda Dlnıı 

yotwıda (104) uumaralJ bumd kablııMIDdt 

butalartnı kabul eder. Salı. c:umartul ltllt 
ıert sahalı "D.~12" aaUerf baldld tukara19 

gül lebinden buse sun, mest et be
ni., , "Badeler döndükçe art<.ın bezmi 
ayşin neşesi., • "Olmasaydın sen ga
zi.im görmezdi hiç dünyada şevk,. , 
"Bu ak:ı;am zevk u neş' em var yine 
~ermesti handanım., mısralarile baş
layan o pek beğenilmiş şarkılar hep 1111.uuatur. Muayenehane ... ., 

Ahmet Refiğindir. 12398. Kıetık teıetoıı: 210ü. 

telefOll' 

Merhum son aylarında mütemadi
yen Evliya Çelebiden bahsetmiştir. --------------

Malum olduğu üzere Evliya Çe1ebi -----------••llmlll 
seyahatnamesinin basılmamış olan Opra~r UrOIOğ 
dokuzuncu cildini Ahmet Refik """ 
muhtelif yazma nüshaları karşılaştı - Dokt:or 
rarak tertip etmişti. Merhum Çelebi- Süreyya At:amal 
nin onuncu cildini de hazırlamakta Beyoğlu tstikıat caddesi Parmakkapı 
idi. Tramvay durağı No. 121 buinci 

Ahmet Refik h'ep Büyükadada o- kattaki 

turmuştur. Kendisinin vefatı ile mat- :• Muayene hanesinde hastalarını her· I 
b 'h h • ı • v• d b• :! 1 uat, tan mu arrır ıgı, e e ıyat il gün saat 16-20 arasmda kabul 
çok emeği geçmiş bir şahsiyet kay - h eder. :. .. .. 
bolduğu gibi hassaten Büyükadada i!amm::m:ıı:ı:ı::::::::::::::::::u::::n::::::::::H 
Ahmet Refiğin öksüzü olmuş sayın -------------

ailesine, fikir ve kalem arkadaşları~ !!lm••·~~-~~~~--•ıl 
na, en yakın dostu ressam Çallı lb- 1 Göz Hekimi 
rahime ve yıllarca onun imzaladığı Dı. Şükrü Ertan 
eserlerden mektep sıralarında feyz al Cağaloğlu Nunıcamaniye cad. tfo. 31 

mış bütün memleket evladlarma ta - (CağaJoğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 

ziyetler arzederiz. • .. ••••••••-•••-

Levazım Amiı /iği 
ilAnları ,_ 

Askeri Tıbbi'ye Okulu için 53 çift 
altlı üstlü karyola 13 - 10 - 937 çar· 
§amba günü saat 14 de 1.stanbulda Top 
hanede Levazım amirliği Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1219 lira
dır. llk teminatı 91 lira 43 kuruıtur, 
Şartname ve nümuneıi Komisyonda gö 
rUlebilir. İsteklilerin belli aa.atte Ko· 
rnisyona gelmelerj. (162) (6741) 

• • • 
Maslakt..ı Preventorium binası müt 

temilatından olan büyük köşkün tami 
ri 14-10-937 perşembe günü saat 16 da 
Topanede İstanbul levazım amirliği u 
tınalma komisyonunda pazarlıkla yapıla 
caktır. Keşif bedeli 958 liradır. ilk te 
minatı 7 1 lira 85 kuruştur. Şartname ve 
keşfi komisy6ncU:"':görJ,ilebilir, İstcklile 
rin kanuni'be1geleriyle belli saatte Ko-
misyona gelmeleri (183) (6868) 

,,. .. . 
Maslakta preventorium binasım:iıtemila 
tından olan hamam ve mutfağın tamiri 
14-10-937 per~embe günü saat 15,30 da 
Tophanede İstanbul levazım amirliği sa 
tın alma komisyonunda pazarlıkla ya
pılacaktır. Keşif bedeli 960 lira 50 ku
ruştur. llk teminatı 72 lira 4 kuruıtur. 
Şartname ve keşfi komisyonda görüle
bilir. İstekJilerin kanuni belgeleriyle 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(184) (6869) .. . .. 
Kavak iskelesinin tamiri 22-10-937 

cuma günü saat 14.30 da Tophanede 
lstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda açık eksiltmesi yapıla
caktır. Keşif bedeli 542 liradır. llk te
minatı 40 lira. 65 l:un.ıştur. Kesif ve 
şartnamesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgelerile belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

(176) (6782) 
* • • 

Kırkla.relindeki Tümen ile Lülebur
gazdaki Tümenin ve F.dimedeki Garp 
Hd. Tüğayı için mahallerine teslim edil 
mek ve Askeri evsafta olmak şartile 
ayn ayn beser bin liralık sade yağı 
12 - 10 - 937 salı günü saat 14.30 da. 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır. İlk teminatlan ayn ayrı 
375 şer liradır. hteklUerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(159) (6676) 

• • • 
İstanbul deniz yollama ıqüdürlüğün

dcki Cüret romorkörünün tekne ~e ma
kine aksamının tamiri 18 - 10 - 937 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği S3.tmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile yapı
lacaktır. Güvertenin kesü bedeli 1888 
lir:ıdır. Teminatı 141 lira 60 kuruştur. 
Makinenin ke§if bedeli 1605 liradır. 
Teminatı 120 lira 38 kuruştur. Şartna
me ve keşfi Ko13isyonda gorUlebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (158) (6645) 



1z - wamr Ttt Bllt1Nt'ITE$R1N ~'JJ7ı 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
---

1- Tefriti takarrür eden .Ankara, AydJB. EUlpbJr, Slvaa, Tokat, Trab. 
-, Maniu, Kara ve Gönen idareleri için idaremizce kabul ediWn tipler 4ahi-
11Dde 899 parça efY1. kapalı zarf uııuliy le eksiltmeye konmuştur. 

D - Ekailtme 18/X/937 tarihine raBtlayan pazartesi gilnU aaat 15 de Ka
b&tqta tnb:sarıar Levuma ve mtibaya at Şub~indeki Amn Komieyonunda ya
~. 

m - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 11-
radır'. . . 

IV - Şai'bl1uneler p&l'UU' olarak Jiergiln yukarıda aaı ~n Komiayon
dan almabllir. Ancak prtname almak isteyenler tlmdiye kadar en qafı on 
bin liralık iti muvaffalriyetle yapmıı olduklarma dair vesaiki İnhisarlar 
Umum KUdllrfllill .lnpat Şubesine ibru ederek mubblllnde bir ehliyet vesi
kam tedarik etmek mecburiyetindedirler. Bu vesikayı Jıamil olmtJ&nlara 
prtname vertlmiyecefi gtbi eksiltmeye de iıtiralr ettirilmezler. 

V - Jlllhllrltl teklif mektubunu, kanuni veıalki, eksiltmeye 1'tfrak veaika
emı ve %7.IS gllftnme parumı, ihtift edecek olan kapalı zarflar ekalltme 
pntl en geç mt 14: e kadar yuJmnd& adı ge;en Komisyon Bapanlıfma 
makbuz mubbfllncle verllmit olmalıdır. (B.) (6683) 

Çoruh Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Çoruh nafi& mOc11rlilill daiı'eıinde mUtetolddl ekliltme komisyonunca kırlı: 

yedi bin yUs y.e~ iki lira on ltunaı be deli lı:qifli Artı'Vipde inp edilecek ceza 
evi inpatı kapalı. nrf uaaliyle. ebiltmey e lı:onulmuıtur. 

2. - istekliler bu ite aid ~ı fenn iyeyi Çoruh J\afia müdürlüiilnde okuya 
bilirler. 

3 - ~ 22 birinci tqrin 937 cuma ı\htll saat 15 de Çoruh nafia mü
dOrKlP dairesinde yapılacaktır. 

o4 - llaftkbt teminatı bin bet yüz otuz yedi li,ra dobfn bir kuruıtur. 
5 - in.ekliler 'bu ıibi iti yapmıı ol duklanna dair ebiltmeye girmek iıti· 

rnJerden aranacak mtltUhhidlik vnik uı hakkmdald talimatnameye uygun ola 
nk Dllfla wkllel'D-tla .. wrllmlt mllteahhitlik vnikaaını haiz bulunmuı ve 
2490 •yılı bftunun 32 inci maddninde lı:i aerabat vechile ~im edecelı:leri ve
chile tauim edecekleri melrtuplan UçUncU maddde yazıh 22 birinci teırin 937 
alı ıtına uat 14 de kadar komiıyona iyice mühüd:i olarak vermeleri lhımdu 

a - Poltada ıeçikmeler kabul edilmu. ( ı ) 
-------------------------------------------------
.lstanbul Vakıflar Direktör Jüğii ilanları 

Alemc1ar. • 
ÇeleblOlha 
Alladdin. 
Çarp. 
Alemdar. 
Sirkeci, Ho
e&NL 

Hobyar. 
Kumkapı, şeh

auvarbey. 
... 

... .. 

011114e ~ 
ll01tağı 

Çatalgepne 
Yenlcami 
avlu8unda. 
BabdJarda. 
Çat'91me 
~ 

" 

•• 

N1ımcsnı Cinai 

1-2 Ev. 
70-78 BohÇ&cıhaDL 

.il tılaammen 
Ayltğl 

Lira K. 
7 00 

3300 

15 00 
5 00 
7 00 

10 00 

1>-21 Arledan müfrez ses, 4 7 5 oo 
numaralı evlerin arkuı
na gelen kısmı. 

" Anadan mtlfrez 33-
numaralı evin arkuma 
gelenlmmı. 

" Armduı mUfru 21-
numanlı evin lttilalin
deki lpama. 

2 00 

4 00 

.. -------ES K 1 il.' E V Z 1 YE ______ .... 

Kızv• 
Erkek IŞIK LiSELERI 

ıstanbul • Nlşanta(lı 

Cleceıı 
Gandasıo 

Memleketimizin en eaki buıud lisesidir. Ana, l1k. Ortt ve Lise kıaımlan Fen ve Edebiyat ko•n mcllr~ ı.
bulun en havadar ve sakin muhitinde TeP,ilı:fye b.rakolu .bffJlında ve TeıYiJr"ye camii ~r. SlfiJ.I.. 
için hergiln ondan on yedi;•e kadar mllracaat edU~r. hteyenlere me~ep ~Jam.ı pııderilir. Telefoa --·· 

y";.~~::~ OK u LLAA GC NE$1 Erte• 
tıtanbul'un en eılı:i ve ciddi CSzel okuludur. ~it hayatı için birul çok milNitdı. Y:ıv~ • ilk • O~ imanlara her .... 
talebe kayıt olunur. Talim heyeti det uU 6jretmenlerden mUrelı:keptlt. tık tıaımda da ecnebi Umu yaılJlll 

Pek yaktı, zamanda otobüsler okulun CSnilnden seçecektir. Jkpktq: Y.ıldız TeL 4.2212 
.. ........................... .imi .. ~ ..................... ~ - - --- ----

,. ~m~1-23 • 2 QO • 
Jl~ F.'111 ittilalin

" " 

K~,Şeıb
auvarbey. .. 

Külluk. 
• 

dekl Juaım. 
~ AıRdıan müfrez 29-

numaralı evin arkası-
na pim~ 

" 4nadan müfrez 31-
mımaralı evin arkuı
na gelen :tmmı. 

2 00 

2 00 

Yukarı~ JUıh mabder 938-~ ıl mayıs aonuna kad
937

ar kiraJa wrllmeklı&Ji-••-•ı-11111111 ___ ...... _._ 
Umre açık arttirma,a ~. u~ killer 14 T, evvel- pereembe stınU 1&

at 15- e kadar pq .,.nJarDe beraber Çenberllfq'ta tst:ınbuJ Vakıflar Bq
mlldtlrlOIDncle Vakıf Akarlar kalemlne gelmeteri. 6710) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için Oğdller 
Kira hk Kas'llar 

Bütün ~ arasız açıktır 

.--KURUN-.ı 
UOJIB f'A.BlrBSI 

,.l!lllldel ........... 
ICbl* ...... 

to lll ""' - l.U lll'I-
'11 ..... - -

nrkllftla. t.er .,..... ..........., 
KITKUN• ..... Jldlhr. 


