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Per,embe 

14 
B. Tetrln tea7 

YIL: ao-a 
Sayı: 7oee- na tS'I' AN"BtJI; - Ankara Caddeal 

Posta kutu!u: 46 (lstaJtbul) ••• I> • • 
Telgraf adresi: Kunın • ?slaıi6ul 
Telef. 214.13 (Yazı), 24~>70 (ldaTe) 

Bugün 12 sayıfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

üyük Ege Manevraları Dün Bitti 
Atatürk orduya takdir ve 
selamlarını gönderdiler 

Yarın geçit resıni yapılacak 
.. ~ke 13 Manevraları takip eden resmi ecnebi atqemiliterlcrl~vn;rd~ ı M a re ş a 1 Fevzi 
tına aa:mızdan) - Ege maııevrala bulunan bütün konsoloslar ve e 

dö ~ .. fili safhası bitmişitr. Ayın on dilmi§lerdir. d·· h çak m 8k'1 n tak u ordunun istirahati ve yapıla - Atatürk, manevra sahasın '" k~r • • 
Atcnkitlc ge~ecektir. iki t.ar~fın harekatın~ ~a~ındane:Cr ~r. O r d Uya f 8m1m1 

l\un Yın .on beşınde manevra o.dus~ etmı§tır. Ordunun dısıplın ve .. 4 
1 

~çıt resmi yapılacaktır. Geçıt (Sonu: Sa.~ Su. ~ 

Sulh 
uvvetıeri 

~Yunan dostluğunun vucu

~diğl Balkan Antantı in· 

~tarihine büyllk hizmet 

- 11111 11ıııı11111ııı:/ 

1 

~ıııı11ıll•t1&11ııııt•llı111111ııııı111111ı••lll111111ı• 11111 i 

~ Yeni Kabine ) 
) Son Postanın ankarad~n al: \ 
i dığı bir habere göre Celal Ba 1 J var kahinesinin ayın 25 'e ya } 
i ~6 smda ilam beklenilmekte· f 
= J' ' E l~ ~ 

) 
Hu haber o sırada \nkarada ~ 

bulunan do 't devletler riralile \ 
etmiştir : tema bakımından 'eni kahine- f 

'l'tı İ nin Cumhuriyet bay;anımda te· ~ 
~ tk ordusu Garbi .An:rdolu ma· l şekkiil etmi:. huhınma.ıına ~U'~ C 
"~lırım yaparken dost ve rnütte- , etle ihtimal vennekten ılerı J 
~'ela Unanistanın ordusu Garbi Trak· gelmiş olacaktır. fil\'aki 28 bi· 
s;ercz mıntakasmda baıJadığı rinciteşrin dairelerin tatili ol· 
' taları bitirdi. İki doıt ,.e müt- duğuna göre, yeni kabinenin 
~ lllcrnleket ordularmdan birinin bu ~ıfatla resmen i~e haElamı§ 

luda. ötekinin Rumelide ve la- olması için avın niha~ f't 27 -
ti J.i; •-... ..t .. .,..._.,.._,. r"'r--1•- DO : .. ,.j ;gi~nii lc.ıahin.n t.os..l..lı.ü· 
~d ~esıdüf eseri olmakla beraber ]ünden haberdar olnı3m1z ihti-
' ~ı yüksek hedef hirli~i bakımın· mal dairesine girer. 
~a'f tesadüfü "çok güzel" tabiri ile \ Ancak Cumhur Baıkan- I 
N etmek lıakikaten yerinde olur. i Jrğı Genel Se.kret0erli~inin 28 J 

8.. i~ı) k.i birkac .. gu"n sonra rnemleke- '§ evliil tehli;;inde 'Celal Baya- i 
"'Ql«<; - J C> 1 dw ak': 
" ; :rnısafirlikleri ile şerP.flenclire- i rm Me..clis top an ıgı v ıt j 
'-la .. 0 an Yunan Jln,.Hkili Metakc;as ~ Ba!ivekilet makamına getiril- i 

"'lt = ~ . ld w ,, 'S 
~ "ralarilan sonra gazetecileri n· i mesi takarrür etmı~ 0 nı;u j 
" • Ça:;ır 1~ v d · ~- ,·azrlı ı"dı' ki l\f crl:sin u.;ılacağı !_ 
cıt\>r l ı:, ara.,. ı unan or usunun ma- h lltJ,: ~rı arasında Tiirk ordusunu ha- f ~aman olan ikincithı·~ri~ .ak ~ 

,, ıgını giistermi~: j da t~met İn()niiniin .. 
1
r11 t~çt~ ~ 

t -.. T·· k _i a,,·lık mezuni_,·et unı< c etının _i 
cıi..:_d ur - Yunan orduları biri- J ı -qı e : h · . kınlaşmıR o ur. : 
'ııtJt n ayrılmaz hir llütündür'' de- j ıtBmesınc1 yaberaber ,~eni kahi- ~ 
li.ı,· suretiyle hu yüksek hedef birli- = unun 8 • ii en ı__ ~ • kk"'l'i jrin nıukarrer o- i 
tlıi•t' •un etli bir şekilde ifade et· = ne te~e u ' > d . · b. = ~ ır. = 1 · et nıücl etının ıt· : ..., ~ an mcznnı) . . 1 § 

.. u .. ,_. = . d w·ı 1lfechsın açı ması = 
h'l r~ıy ·ı y · k' = mesı egı . ı• w •• : -ııq) • e ı e unanıstanm ya m ta· :: .. .. .. }nlesi oldugnna gore s 
.:ı.. tr1 içind 1 1 . . b ~ gununun ge . • • • •1 ~ 
:"l h· e yaşamış o an ar ıçın u : . k h' .0 1kmcııeşrm 1 e : ''•t 1~ mucizenin ifadesi sayılabilir~ i ~en\ a ıne~~ye haşlaması ,.e ~ 
Q).ltı~. u ınfıcizenin fiili bir hakikat ~ era er ,·azı .la}1a '·akm i L q ~ll d = .. '}'' l 0 01a81 n : a İr §U nh ada artık kimsenin en kiiçiik i 0h~0?1 1 

.an ~ :tarak dü,ünülebi- ! 
h. P esi kalmamıstır. : ır ı ılıma i 
o ~ ~ r ~ t...ıı .. ıtd !amanlar hı'rı'bı'rı' t'le •n kanlı = ır. ı111ııı1111ı••"111'1111ıııını11111ııınıııa "'1,.., ... 5111mıı11 11ııırııııuuıııınıııııı 

'l'6~ ele tecrübeleri gcc:h·mi~ ohm B k J gaka
Li.,irıd"e Yunan or<lnlan lmgiin biri· as ınaa 
~bi 'r:n ayrılmaz hiı lıiitiin olılnğu l kadınlar 
~İti ~rk ''e Yunan milletleri <le lıi-ı an QR 
•ter l\ en ayrılmaz ıdost ,.e müttefik ıaksızh k ve 

•ç.~ d~~~!ek~t olmu tur. Ilımnn ('O Zabıta, ah o 
rln tl k ıll'lse ılk clefa Tiirk n Yunan kumarcılakl8 m CB• 
~ll \>: lll~ahede i İmzaJarulıktaıı !Ol\" d ıeyl artırdı 
·~ıcr 11;nıstamn birçok siyasi de~i~ik- e wı h 

l"İt't-tıi~ ılatti rejim dejfüiklikleri .. ge· Evvelki gece Belyog u .. ınunbamku lte-
t•L ~ o rn .... . d . pı an an s ın ar 
~ '8 asına ragmen mi!vcut dost- lif yerlenn e }8 k emn' t di •r a"rnın .. h . . b. . d kalanara ıye a lı~r .. ~n e emmıyetsız ır :ıa· neticesın e ya .. 1 Ü heli ka • 

lıatı d arnl amı~ olmasıdır. Türk - Yu rektörlüğüne gebn end 
1 

p · ·ı · 
~i ost u;";u A • "I ayene en geçm mıf, 
~ tıi alt .. " ''rtıpanm ım·aset a e· dınlar, dün rnu tk.k olundukt 

111'h"ın l tıst eden hüyük f ırtmalar sıhhat cüzclsnları te t 
1bırakılmı :n 

tıı, c a Perv .. w.. k ee~• § • n,.ı h' asızca goı;us aran sar- sonra ısınen ahl"k k dı ır ka .. rları a sız a n -
Av ya manzarası almıştır. Zabıta rnefl'lU kar•ı acmıı. old 

l\ı • tı<'a l k rcılara :i' ~ :. u 
t... ''llr 'k' kn11•mnunh·eti mucip nokta ar ve urna . kla§tınnı§ hulun -
.,,;~l!'l 1 nr~ılıklı hir dostluk ile "'er.- ğu mücadeleyı 81 

~, :.l•'tk 1 rı • k dı 1 ... "ltc le 1 tarih ~avfalarınt f'hedi ma ta r. -----~-----.:.-
~'!ll"tlı-ı;l!J'lhatn1111 olP.11 Türk ve Yunan F tına 
~·tt:ll'IJ u ,.oltla yalnn kalmamış. ır 
1 

>i ~' •rda YugosJa,·ya ,.e Rom:mv:ı l:i d,h~t~~n sulhsever olan i\·i mil- ş•ıddetli 
J~/lr. l\•· · an_l:tnnR arkad~ş bulmue- ve 
tıJ 'ıı ct~r~y~~lıkJ.e Tlirk - Yunan ,1ost- 9.,, rnurlar 
~"tıtı,tı,, k~:<'lı hir B:ılkım antantı ya 

llı'1hi. Turk - Yunan doetlu{;u d soka/ı/aı l SU 
r.t tecrülıe'"~ haşlangt~ olm"- izmlrı e t . .. bBS l 

. ASIM US d6r~üncü uhifecle 
(Sonu: '°- ~ ıü. '4). Ydd' 

Marc~nl Çalrnıah orduya ~u ıamimi, 
göndcrmİ§tir: 

Biiyiik Önder Atatiirl~ nıancura salw$mda 1ıarclcfıtı te:hilc <'cl:rorlar. 

Atatürk Ankarada 

''Ege mane' ralarmı hidayetten iti
baren bütün teferruatı ile mahallinde 
takip buyuran Cumlıurreisimiz Ata· 
türk ordumumn en modern silahları 
pek iyi kullanmasını, komutanlarla su 
baylarmuzm se' k ve idaredeki kabi
liyet ve tnalıaretlerirli f evkaJade tak· 
dir buyurmuşlar, beraberlerinde bu· Ankara 13 (Telefonla) - Ege Manevra sahasından hususı bir 
lunan hükumet erkanınm tla bu tak- manevralarından dönen Cumhurrei • trenle hareket eden vekillerimiz Po • 
dirata i tirak ettiklerini hildinni!iler 8irniz l\tatürk bu ak§am faal 2 \ .15 latlı istasyonunda Atatürkün treni 
ve bu takdiratm selim)arh·le birlikte de, maiyetindeki zevatla birlikte şeh ne kabul edilmis bulunuyorlardı. 
hiitün orduya tamimini et~İr buyur • rimizi §Creflendinniştir. (Sonu: Sa. 4 Sii. 5) 
muşlardır. --------------------------·--......:..-

Orduya gösterilen hu ,·üksek ilti
J atları benim de göğsümü iftiharla 
kahartmt§br. 

Ruzvelt yeni bir 
nutuk söyledi 

ingiliz Başvekili ile Hariciye 
Nazırı da birer nutuk verdiler 

Göeterilen bu gayret ve muvaffak~ 
yete ben de teş~kkür eder bu hususun 
bütün konıı.ataıı, auhay ve erlere teb
liğini tamimen bildiririz." 

Yerli malların 
yüz karası 
Çoraplarımız 

Devletin ucuzlattığı, liamı
mm koruduğu ''e halkın yü
rekten sarıldığı yerli malma 
hu suikasai kim y3pıyor?. 

Çiiriiklii/; dereceleri tahammül c
dilml': bir §ekil alan 'yerli çoraplar 
halıhındn muharririmiz Hakkı Sulıa· 
nırı ynzısını ;;,üncii sayıf amı:da olm· 

yunu:: .. 

oeıı Petro 

WaJıington, 13 (.A. A.) - Reisi
cumhur B. Roo evelt, diin 11k~am ıııii 
lıim bir nutuk söylemiş ye im nutuk 
radyo iJc ncşrcdilmi:.tir. 

Reisicumhur, memleketin salim 'e 
<laimi olan 'e nım akkat surette hazr 
larımn zararına olarak vücudc ı;etir
rilrniş hulun an bir rcf alı ı~ıemektc ol· 
duğunu knytletrni~tir. 

Hei icumlıur dr.mişıir ki: 
''Memleket, emin 'e sulhe matuf 

kollektif bir gayrete istinat eden hir 
sulh i temektedir. " 

Rose' clt, Jm hapta ezcümle ~öyle 
demi.,, tir: 

" Medeniyet laymetforinin tahrihi 
karşısmda lakayt kalamapı. Sulhu 

(Sonu: Sa 4 Sii 5) 

Hamallar araba kullanmaya 
başladıktan sonra 

Arabacı esnafı ziyana 
mı başladı? 

Arabacllar bugün toplanıyor _, 
. (Ya.Mı 8 inci aaya/ofn4zd4) 

B. Roosevelt 

Arap harfleri 
kullanan öğ

retmenler 
Ağır ceza görecekler 

Kültür bakanlığı bütün okul öğ 
remenlerinin vnziyetleriyle daha ya
~mdan meşgul olmağ~ karar vermİ§· 
tır. 

Öğrendiğimize göre, öğretmenler, 
ok?llarda karşılaştıkları müşkülleri 
t~hmatı::me hükümlerine göre yene 
bılmek ıçın arzu ettikleri malzeme ve 
saireyi espekterlere bıldirmek surcti
le ve onlar vasıtasiyle temine çalışa 
caklardır. 

Bundan başka öğretmenlerin ku
surları da yine alakadarlar tara -
snvvurları da yine alakadınlar tara 
fmdan tcsbit edilecektir. 

Bakanlık öğretmenlere bir çoK 

r(Sonıı: Sa~ Sü S)j\ 
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haradeniz mehtapları: 25 

-=Er-zuiuID-yolu ı 

için hazırlık 
YAZAN: ASIM US 

Yabancı mem1e1Ce7/ı,,il8tf-valanaaşlarını . g.öz 
altında tutmak üzere 

Bazı devletler siyasi polis 
brilunduruyormuş 

mak isteyen Profesör Piccard. 
milyon franga muhtaç olduğunu 
bu parayı bulunca yeni mace 
atılacağmı söylüyor. 

Profesör, geçen defa hav 
on altı bin metreye kadar yü 
ti ; bu sefer otuz bin metreye 
mak niyetindedir. 

Cüretli alim, otuz bin ;netre 
sekliğin manzarasını §Öyle 
yor: "Bu yükseklikte hararet, 
altında 55 dereceyi bulmak ve-.---.._ 
gece karanlığı içinde pınldayaO 
dızlarla dolu çelik mavisi bir 
korkunç bir aydınlık saçarak F 
mak laznndır.,, 

Dirsekleriniz kızarmıt. bqka bir 
DUfll&, her bir dlnejiJıizl yarım llnlo9 
alne dayayarak 15 dakika kadar böyl-' 
runanız, o çtrkln manzara .Ulnlr, dl 
yumu14r ft ,uzeııepr. 

• • • 
Eldlvenlerinl&ln yıkandıktan 80Dr& ,_ 

Jlni muhafaza etmealnl latlyonanıs. 

\ler parmağından ayn mandalJara 
asıp kurMmannı lbımchr. 

• • • 
Kom'>lnızonl&nn ipek ulularmd&O 

anadlyeıı fiklyet ederllım. Kayıp kod" 
rine dlifUyorlar diye ... 

Halbuki kombinezonların aakılarıD1 

den yapar ve kadifenin tilylO tarafdl' 
zunuZA ır•ttrirHnlz, aaJa kaymaz, otl 
nqcta tutar. 

• • • 
Şimdi havalar yafmurlu... Kl1Ç 

,emaıreıertnlzl kullandıktan IODr& •"'
8 f 

ce açıp kurutmata kalkarsnız deJ'll -1 
bukl arılan kapalı olarak ve •Pt 
dotnı bırakmak lbımdır. Açıp kurU ~ 
9Qbra kapatbtnm saman, eaklal ıtbi 
ıamnaz. 

• • • 
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Yerli malların güzklı.rası: 

ÇOR AP j··ŞEHiR HABERLERi 
Yazan 

Hakka SlYıha 
Gezgin 

1 

t" k 
\ llt iyede, Tiirk 1 .. .. )"v 
UJurnıak k ma mı u~tun uge1 

e\ lct T" ' en uvvetli hir istektir. 
llda; urk tczgalıının a;ırlığmı o· 
" ına alın ı: k c a .. , vu''kl 1:.• ·anun, onu konıma· f'n .. 

yakta. henüz tcz~ah larnı lHı~rnd~ıl~r 
!ar? Belki ta~kınlığıma 'er~.cck .'.n~~· 

·· ·· ) a'ınli"ın koku· am:ı gur.um yet.-e. ~u 1 ,, 

nü kazımak için, bir i~tikliil nıahkc· 
mc i kurarım. 

• • • 
t, kÜr .. 

1 
nııştır. Gazeteler, radyo· 

U L ııu er lı · · el\lepl d ep onun ıçın çalışırlar. k k 
atipier er •• e hocalar, meydanlarda Y ~rl i mal ınııı. nail olchı~u yii -~e : 

~ ...tı ı 'suı ı 1 ·· 1 necını ı;Sl' .. a ın1 .... un arca muharrirler yerli korumalara kan•1 horr.ııııu 01 er · 
~ 1 ogerler o k il k ·ıı - k :. 1 . . rahrik:ılar. tç ar · nu u anma -, mı' i •~teme - ~ıra ı ~e mı~tır. . 

Is Ut~llli hara ına girmi§tİr. Biri azıcık tezgahlar, imalathanı-ler kı neli hına· 
ttru~ttı 1 . . l l. .. k ·,-·ı aı ... rnlar. 

1Jf. 'I\ :.. rursa: ar ıçın< e ll rer orne · sı·r~ ::- ı>' • 

e ~ 1) aha! her vıl, me)·dana .. etirdikler; ıııala .. ~ır 
çı ıı ~e 1( 1 • ,., 1 • ··-ıun· 

ıa.iıet)' . oz eriıniz evinden u::=rar kr Yıl önrekine nazaran naı-ıl nr m 
h tı kopa 'r b .ıc ' 1· ' 'k d'kl . . .. t .. ~e ınrchur , iı...., ÇÜnk" ~rrz. e unua haklı- u Yer ı t•nnı go~ l'r~~ı :.. b' ,·a· 

,; ~tur A u tezgahlurımız yeni kurul· tutulı-unlar. flerlcınc ılcı:ı~nıez ır • 

1
f( }ı111k ı,·ceıniy~z. Arkaınu:<la yiizlcr sa ohun ve ancak hunu ha~:ıran~.3~~~ 

'iJi ıı~ı ırJahrıka tecrübesi yok. rnii~"e elcri korunnıa~a lank ı::;o~ı~ • 
l! \ anıJı .. , k l 1 ~ 1 ·ı )ar ırın 

'L ''llıır ı:ı 111 ·a >a ıgına katık edf'r. ı-ün. Duran. ı::;eri even tı-zga 1 ~ 
ti_. uz D" 1 el • •1 1 ı ı hileye 

goh Ilı gi;n·:ı 0 Y c yapmak, lw111 akle. e kara lı telcr yazıma ı. ıe c .. · 
r !'aııarıgı ll c uygundur. Hiç hir mal, ~apanlara dünva Tin<lan edi!rnelulır .. 

8 tı za !.:la tnükeınmel olmaz. Kusur- Bilirim ıliinrn"a ~icl<letli eczalardan 
l lUıı ~ani a}:ıklar. tecrübe düzeltir. çekinmek 111.odaşı var. F~l.at yanb~ 
~ıl ·•n b d ,·er" ,·urn1aınak cartivlc kı-~kin kıhç 1 \·erirnr' ıraz n geni~, :ıtılgan. . ' · > • 

no;-1 1 sennayelerden doğar. kullananlar hiç zi ·an ctm<'zl{'r. -

tozc ~ldtığu içindir, ki yerli ma· Liman ve iskelilerde 
iııe 

1 
ondurmaz, onun çeki,.tiril· 

, \rr 8Yanaınayız. :. inzibat 
~~"'- arsın, deseni "Rokııa,,·r'' fahri· Türkiycdc mevcut bütün liman 
t! .. ,ıın r k ı k :,; ~ . 'b tı te 

'lltııa ~1 art ı lan kadar ince, :r.a· ve iskelelerde em.ıiyet ve ınzı a 
~!"lid· ın. Bi7.im ohıc;u, en bü}·iik za- min etmek için bundnn bir müd~.et 

h ır. .. .. k 
1ıe~ evvel lstanbul deniz ticaret, gumru 
~ilk. Aına, hu ho~görınelerdc an· muhafaza emniyet amirliklerinden 
in, :1r.aklık çağı içindir. İlerle· birer mümessilin iştiraki1e toplan 

1
-

t, l'İtı}erınde say.ı;m hiz yine alkı§· mış olan komisyonun hazırlamı~ 0
: 

• dilj....,e. se\·er, yine sayarız, deme"e duğu talimatname Oah:liye vekalctı 
"'1Z Yar N ek" • 

0 
•• d ·1 · · . en maz. ı et ım yerlı ma· ne gon erı mıştır. 

't ~C\' :re li miidafaacıları da höyle Dahiliye vekakti bu talimatname· 
\·e;

1
. g0Yleınerniş1erdir. yi biiyük bir ehenı"'liyetle tet~ik. et· 

kette :k~alını "ernıek deme1', mcm· meğe başlamıştır. Bu tetkik bıttık • 
. ~tliş- ti.,adi 1ıayatın kunı1u~unu ten sonra talimat:ıame Büyük Millet 
~ l(;~~i jstemck demektir. Bu ~ev: Meclisinin tasvibine arz olunacaktır. 
~! lıir 0 tüne b~Jenmez. Arkatımda Öğrendğimize göre yeni talimatna 
1't lJe,.l{~aı-atm miijde~i ezildiii •• me, limanlllrımıı:da tam bir emni -

~l b·e]lıne .. on~ın für tarafını tutup ~et ve lnLlbut. L .... c.in .. J~ .... ı... ınaJ 
it llJ gc ugra~ıyor. Bu davayı ha· deleri ihtiva etmekte, emniyet, güm 

ııt lle 611keseıe ~eklinde görmekten ,.id· rük muhafa ve deniz ticaret tC§kila· 
)•erı· •tıınalıyız. ~ memurlarım m:..işterek bir gaye et -

l ......._\~nlının üç ccph~i ,·ar: rafmda toplamaktadır. 
2 ......._ .ı apan, · Yeni talimatname birhassa ton za 

kurtuluş t:Seyazı~ 
Arasında da otobüs 
lşletllmesıne müsa

tide ve rlllyor 
Taksim - Yıldız, Sirkeci - Top· 

kapı arasında i~leyecck otcbüderin 
fenni muayeneleri yapılmaktadır. 
Muayeneler bitince Yıldız "e T opka· 
pıda oturan halk otobüslerle belediye 
önüne gelerek tezahüratta bu:una • 
caklardır. 

Her iki semt halkı otobüs işletil· 
mesine müsaade verildiğinden dolayı 
fevkalade memnun olmuşlardır. 

Diğer taraftnn Kurtuluş - Beya
zıt arasında da otobüs işletilmesine 
müsaade verilecektir. 

Bunun için fenni tetkikler yapıl • 
maktadır. 

Belediye 937 senesi bütçesine o· 
tobüslerden alacağı yüzde on hisse 
bedeli olarak 20,000 lira tahsisat 
koymuştur. 

Halbuki yeniden bir çok hatlar a· 
. çılrp otobüs adetleri fazlalaştmldı • 
ğından varidatın elli bin lirayı geçe -
ceği tahmin edilmektedir. 

ikramiy e kazananlaı 
Tayyare piyangosunda kazanan • 

lar gün geçtikçe belli olmaktadır. 

iki yüz bin lirayı kazananlar ara 
smda Ankara Su i~lcri tahsilat şefi 
Yaşar, Adana istasyon miidürünün 

kızı Suzan, Kırklareli piyade alayı 
efradından İzmirli lsa.k Levi de var · 
dır. 

Ankarada Devlet demir yolların -
dan amele Mevlut, Sirkecide Halep 

otelinde 23 numaralı odada misafir 
Kaznn kırk bin lira, Ankarada genel 

kurmayda binba_şı Sırrı 2 5 bin, Si • 
vasta kasap Halit, Anlcnrapalas hah ı 
çesi karşısında 396 numarada Kadri· 
de on bin liralık ikramiyelerin tali • 
!ileridir. 

l:falye mektebinde yarınki 
tören 3 ......_ "a

1
tan, manlarda cenup sahillerimi_:de ye~ıldı 

nu "'1 an ğr haber V"'Jilen kaçakçılıgı suretı ka 1 5 F h . f . ~ dıılar111 :. •• h' . d .. 1 •• 1 nmıcı b' Yarın saat te ·ati te ıt aı~·e I 
~ u l 1 tıye e men~tme:c uzere a ı ;ı- ır f b e ,. . Çt~ ır ar~ya ge mec en. - müdürlüğiinde it aiye kursunun ~ -J 
t... gı l (k- te..Jbir savılmal:tadır. I d p ••1ııc111n . '. nr me -ure pe~inden rinci devre mezunlc .. rma tören e 1 

~tııllz j '§ın bn .. arılmasına vol hu- Beled:ye memurlar.na lomalerı verilecektir. 
~hı :· lu iiç taraf da, kenclinf' rri)· avans T 1 'k)A 1 ·ı başlana-' "Yrı L' ·r 

1 
n k 'f örene stı a marşı ı e 

~arı,.11 ırer vazı e a mdardır. Belediye memurları . oop~ratı 1 k 1. b. .. l d b 1 nacak ve 
" I • 11 b } ca , va ı ır soy ev e u u 

du'"' llla ına bile katmayacak. Ziraat Bankasından e i ın ıra a· 
\~U~!;lt knınaşm, i>rdii~ii çorahm. vans para almıştır. Memurlara birer diplomaları dağıtılacaktır. b 
tiıı i~~ıadenin, yeti~tirdiği mah~u- maaş nisbetinde dağıtılmaya h:ı~lan- Bundan sonra itfaiye efradı ir 

Çavuş 
öğretmenler 

Kursu çok gUzel bir 
netice verdi 

Edirnedeı • açılan çavuş öğretmen 
ler kursunun faaliyetini tetkik et " 
mek üzere ilk tedrisat direktôrü Is 
mail Hakkı. pedagoji profesörü Sad 
rettin Celal ve profesör Peters Edir· 
rıeye gitmişlerdi. Profesör Sadrettin 
Celalle profesör Peters diin şehrimi 
ze dönmüşlerdir. ilk tedrisat direktö· 
rii de bugün gelecektir. 

Edirne eğitmenler kursuna 
yıl yüz talebe alın~ıtşır. 

bu 

Bunların bir kısmı Kırklareli hal • 
kındandır. Yapılan tef ti:Jerde kur 
sun .faaliyeti takdirle karşılanmıştır. 

Eğitmenler köylerde verdikleri bir 
müsamerede inkılan zihniyetinin İI· 
tica zihniyetine galebesi ve yeni ha
yatın doğuşu mevzuu etrafında bir 
temsil vermislcr ve çok muvaffak ol
muşiardır. 

Um11ml binalardaki 
merdivenler 

Umumi binalardaki merdivenle -
rin ahşap olmayıp kargir ve beton ol 
ması mecburiyeti vrırdır. Bazı otel 
ve hanlarda hala ahşap merdivenler 
olduğu görülmüş, bunlara son defa 
sıkı bir tcnbihat yapılmıştır. 

n:r kısrm oteller bu emir üzeri;e 
icabeden tadilatı )apmağa başlamış· 
lardır. 

Parti kongresi 
C. H. Partisi ocak Ye nahiye kon· 

greleri teşriniı:ıaninin başına bırakıl -
mıştır. 

Ocak kongrelerinin 5 teşrinisani 
de başlaması muhtemeldir. 

ilk ledrfsal direktörii 
yeni ı•az if esi11e gitti 

Çorum viliiveti külti.ir direktörlü -
ğiine tayin edilen f stanbul ilk tedri-
sat direktörü bay Ne:.ct Köse dün 
yeni vazifesine başlamak üzere Ço
ruma hareket etmiştir. 

Bay Neşete yeni vazifesinde mu 
vaffa1:ıyetler temenni ederiz. 

ikinci ilk tedrisat kadrosu 
hazır 

ikinci ilk tedrisat kadrosu tesbit e
dilmiştir. Yeni kadroda muhtelif o 
kullarda açılan şubelere öğretır.enler 
tayin edlimiştir. Nakil isteyen öğret 
menlerin arzuları imkan nisbetinde J 
yerine getirilmiştir. 

48 saathk iş 
Jş haftasından hanği 
müesseseler istisna 

edildi 
48 saatlik iş haf tasının tatbiki do 

layisiyle dün de Jstanbul iş dairesi 
amirliğine müracaat edenler ep'!y bir 
yekun tntmuştur. 

Jş dairesi bu miiracaatleri ayrı ay" 
rı tetkik ederek kanunen yapılması 
l&zım gelen şeyleri tevsiye etmekte· 
dirler. 

Dün bir gazetenin bazı müessese 
lerin 48 saatlik işten istisna edildiği 
hı:ı.kkında vermiş olduğu yanlış bir ha 
ber üzerine iş <lai~esine boş yere baş 
vuran bir çok işçi bulunmu tur. 

iş kanununun uçuncü ~addcsi 
hüki.imlerine göre 48 saatli!: iş haf -
tasından şimdilik istisna edilenler 
şunlardır. Devlet demiryolları, elek -
trik tramvay §irketi işçileri, tahmil 
ve tahliye işçileri, lokanta, peraken
de tiiccarlar, berberler, oteller, gazi
nolar ve matbaa işlerinde çalışan is
çilerdir. 

Bunların vaziyeti ayı ıca hazırla -
nacak bir genel emirle tesbit edile " 
cektir. 

ispanya ile ticaret an
laşması müddeti bitti 

Mdritte 31 kanunuevvel 1935 ta
rihinde imza edilip, iki yıl müddetle 
meriyet mevkinde kalacak olan Türk 
- İspanya ticaret anlaşması Vekil
ler Heyeti karariyle ve müddeti bit
miş olduğu cihetle feshedilmiştir. 

Ayni hükumetle yeni bir ticari 
anlaşma yapmak üzere yakında mü
zakerelere geçilecektir. 

Topkaı sarayındaki 
hafriyat 

T opkapı sarayı selam dairesi önün 
de yapılmakta olan hafriyat dün 
bitmiştir. Yapılan araştırmalar neti
cesinde 35 metre genişliğinde 52 
metre uzunluğunda bir kilise bulun· 
muştur. 

Kilisenin temelleri i.izerinde yapı 
lan araştınnalarda bir çok mezarlara 
da tesadüf edilmiş, ve rneznrlann 
çok kıymetli asardan olduğu anlaşıl 
mıştır. , 

Bu hafriyattan başka müzenin di 
ğer bir taraf mda da ikinci bir kvzıya 
başlanmıştır. 

Yeni yapılan kaz.rda Yunan devri 
ne ait çok kıymetli eserler bulunmak 
ihtimali vardır. 

Hafriyat Üniversite. Arkeoloj; pro 
fesörii tarnfmdan yapılmaktadır. 

eek •1 koruyacnk. clerece.sini yiik mıştır. ge~it resmi yapacaklardır. 
~ı ' 1 tıc }'V• • -~~-~---------==-~~~~~~~~-----:=::=::=:::::::=:::==:=:::=::-:--:-~-~~-:::::::::==:::::::::::::=::::::=:-:~~~ 
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cu :-----------------------------~k k~ za nıaletnıeğe <'ah~acaktır. 
·l'ketı r· atarken (lt•ğiJ. i-.tilı~a l 
~lıtıı. azanılanP. derler. ı 
'"dckia~~ıya -~~rli ınalr siirınck. 
~hp ı]·· ,.,uzellıgı, evsafındaki jyili· 
ıta tıknıekl ·r . . l ı 
\ 

'"tt~ e Yazı e~mı ıaşarma· 
lıı ~llr. ı 

t 11• Yer)· l ~l'eJr 
1 

•1 ınnlr aramak lmlaınaclr 
Ul'i:Je lir •inha ni!rmnaınak iinii· 
~ en ' 

~Itır dön Yahancı daıngalı E;eylf'rP 
ııgun lnekle borcunu ihler. 

ı, \ t?nlihı t .. k.. ·ıı· llltrl I • "a an '\'U u. mı 1,·f'I 
tl11tıı.u~ı < a~I 1k ,·azif f'sİ yalnız ahr.r 
t· ı~ <>in atına çullanan c:ekilınez Jıir 
'\ıtltıa 1 ıu hır. j 
Qtlık1 .. arda dikkat-izli~in hıraktı~· b· .. r h.. .. ,., " 

sY' ır d • ı·ıtruzlPr aznnsttnanuva -
t J ~ik erecc.d d. " 1 ~ u"Pt l e .ır. "ına hmılarclun 

tj.' J.'rıkat e ıclkı 1ıakkmuz o1nuva· 
~1 hllııı1 111 §u ı·oranlar tam manasidr 
;ı lı r,.ındyüz kara ı hal'ııi alılı. 
~~ "''r i;;i . • k l t" llr1r rı nızı. a ~aın < .-lik <lı-
li ()] OrllllU7. B' .. )'"k}"' h ttıry .. ır c;ım u ı ı ıf' 

ıq ~ hirin a~ "~rap ne hiçim feydir? 
~ ı dil· 

1 ızlık na ıl. ne 'iizle yn· 
ı] irı e ortaya sürülf'llilir?. 

~lld anı ·ı d ilM a hir le çı e en çıkaran şu. ki 1 lltı h· ere ra.!ttladı~mız ııa;lam 
. ~ "~·z. sır ~~l~a taş çatlan b~la • 

ıı \· ıı111 h~n 1 n·i. gijzel ,·e ı:ağlaıP 
~~ ,1"~li ?n ır suikasit nr. ! 

1111 t: !• .ı~1 ... ıtlına J • • 
t\ 1Rı k • tanı şu devletın o-

1ll ' arı 
t. ı:.. 1 ea?\d unun konıdu~u.zaYnl11 
ıs ·ı.a 111 arı , ·· k 

"rı:V ltıı • h . ~ıre ten •arıldı~ı )'f'r-
~. • 1\ , lı sıuk · k" 

Bir kediyi auırlad·G-ı 
\·akit bile anncaf: 

_ Ah çocuğum, o gU 

zcl hayvan hiç azar:a 
nır mı 7, der; bahçede:ı 
bir gill k<'parsa: 

_ yerinde dursa d3 

b:ı güzel kalmaz mı 
ldit nal< şimdi ellndo 
so1ııcak~ derdi. 

Bir bahar sabahı, balı 
çcdc geziniyordu. GözU 

dar otrln bir kelebf'k 
ne o kadar gi.ıZcl, o !.ta nııslbaUcrlni unut 
ilişti ki, annetlnin bulUn 

8 
yakından l.ak 

tu. Onu yaka'amak, ona dalı d. 
ü ... ·eneme 1• 

mak hevesini bfr tUrl " itlerin ebedi Aştt'ı 
Bin bir ıenkll, güzel çlc;e akları ar"n 

k ıl> parın ...,1n3 
elcbelc. onun mlnnac a. dikllmlı.tl 

sf karşısın ) · 
dU,tUğU vakit, anne • ta başladı. K 

Birden irldldl. Kalbl çarı:::nın içine bal,~,~ 
kak ~6zlerle annesinin gliz kl ytcı yaş damh 
Göz ç!ıkurları tatlı ,·e prı 11 

cıkları ile l'anıyor ~bl)'fii, ~ıerl ellnA ki 
1 t!l ve gou uı: 

na,ı öne doğru dl§ kokudan kokuya ko 
~zeı. çiçeklen l'!c:e~e. k ·dı 
•an bfn bir renkli Jtelebd'C &) • 

e teel haldi. GUn~ln 
Aman yarabbi, ı.ıı n . rıne bl'e blrrr nll 

it d . ı ..nıı renkle \\ ın s en glize t>- k na.tlardıın 0 ,. 

zire gibi pırıl pml ya.nan kt:rında bfr ıeı-: 
kalmamrştı. KüçOk p3rfll; kurt ıstırap'a. ltıv 
\'ardı ve mmcıklanınııı J:ıi 
ranıyordıı. 

- Öldürdün işte.. ·-r111AtıııUn göz'"rf 
R ö ·lll'·cırdU· " unu annesi ! ' , ..f d"'•k'•rl ınre ve l-R 

k:ı.rardr. Sanki bah"e~ · . 1 derin bir U\•kıı 
ıceıu'lı• 

rıuılık hlr tuı ört!l''or. nırken annf':i 
r.>< teri ıuı">ll. 

''R rlnhyordu. ...,z ,...l!h"•ı:-1 1-"'<ışlapı 
1 1 1 ?:ilk,., 

n n. ~6zlerlnln c ne 'th'§ tıir uğultu , .,r 
nı ı:ördü. kutaktarındn rıılı 

ÔENiZ KIZININ AŞ KI 

Yazan: HDRREM CANDA N 

Jamı§lı. 

Bu, ona mıncıldaJIU§ olduğu kelebeği hatır - Öldürdün işte .. 
Diyordu. • • • !atmıyordu. Su, ona kendlsfnl daima unut 

Mcllhat. kendine geldiği vakit: tunıyor ve saatlerce <lcnlzde kalıyordu. Çok 
_ Ke:ebcğfm .. Güzel kelebeğim.. defa yıldıılann doğuşunu bile, aularn g6mUtu 
Diye sayıkladı. Gene annesi ceYtıp verdi: iken SC)Tederdl. o vakit suların karardığını 
_ Onu etdUrdün.. farkedfyor ve blra:ı: korkar gibi oluyordu. !"tı 

0 
günden aonra MclAhat. ae\'dlğf her §eyi, kat yıldız!ann ve ışıldarın bir hUJya O.le 

daima uzaktan seyreder ve iç çekerdi. miodcn gelir gibi uzanan hllzmelerl, hele ha 
St-neler geçti . Me1lhat mektebe gitti. BüY'l !lf bir hışırtı ile dolaşıı.n lmyıklnrm ctr:ı. 

dü ve hayata atıldı. E§,vnıarm, gUze1llğfn ma tındaki :raltamozları gördükten sonra gece 
nasını daha iyi anJamağa bal'ladı. Harekct'e bile denlzd~n korkmamağa ba~ladı. 
rine mantılc hlldm oluyor ve her istediğini • • • 
yapabiliyordu. Fakat mıncıklanmış kelebe~ Ona "Denizkızı .. adı verilmişti. 
bir turJU unutamıyordu. O kadar taUı konuşuyor, o kadar §akrak 

En çok sevdiği şey, her insan gibi "güzel., gUIUyordu, ki bir arkadaşı: 
dl. Yalnı:ı: "güzel,. onu bira:ı: da 1lrkUtüyor - Bu gUlü.Ştl ı!cnlzden mi llğrendlnlz .. dl 
du. ye sordu. 

B ir glin g6zlerl güzel bir dPllkanlı ile kar . - E\•ct, dedi. deniz en gOzel ve en tehlike 
tııla~tı. Korkar gibi. Urker gibi oldu. Fakat siz bir arkada,tır. 

Gene bir ki§ gUnü e\1nln penceresinden de 
nlzl seyrederken soğuk aldı. Aylnrca at ı r 
Içlnde yattı. 

Denizkızı da denizi unuttu; ond n soğudu. 
l§te bundan sonra içlnJ derin ve sonsuz bir 
keder kaplıı.r gibi oldu. Mannsını tnhliJ edeme 
dlğl bir ıstırap vardı içinde: 1',akat aynıı., l.cn 
dislne henUz ihnnet etmiyordu: Güzeldi. 

• • • 
Güzel dellltanlı onu çok sevdiğini söylüyor 

du. 
- Sen güzel.sin .. diyordu, o kadar güzel ,.e 

nıha o kadar yakınsın, ki.. Hayır, hayır, seıı 
den uzak kalmağa, sensiz ~ll§amağa taham 
muı edemem. 

D;nizkııı gllğUs geçiriyor, çamlann clğ r 
Jerc ferahlık veren baygın ltokulannı doya, 
doya Ye ııevglllslnln nefesi gibi içine çekıyor 
du. 

GUzel delikanlı sözüne devam etti: 
- Sen dünyanın en gUzcl bahçelerinin P güzel delfkan'ı kendisini 8evmeıtc baıılııyınca 

t-Jr an için mıncıltlanmı~ kelebeği unuttu: 
kcndlsfnl unuttu ve tıambaPl:a bir zevk lçl'll 
sardı. o ''akit "İnsan mesut olmak için kcn 
dlslnl unutmalı,. rozUnü hatırladı. Tescili b'JI 

Denizkızı, deniz ll§kı ile esrıı.rcngizle,u. Biz blr kclcbcğlsin... • 

du . 
• • • 

Denl:ı:. M"l!hate o kadar yal•m gellyord~. 
ki.. ''e deniz hor §e~i ile gUzetdl. Yalnız başı 
nl\ lt'\'dıl!'ı vıı.klt onn dalıyor; rengi, ılık bir 
rllz~ :-•a kllpUklenen dat~alnrı ve en nihayet 
hn.zan liıllr bir nefNı Mbl, ı-.aznn içinin atP.' f 
nl dlndlrma'c lsfoye."l bir arkadaş gibi serin 
meYet:r!lycUnl her ııryden fazla llC\'lTlc"'I) b~ 

Gençler sahillerde: Yıldızlar g6kyüzllnde cehennemi bir uğu1t:.ı 
- Aııcaba Denlzkııı denizde mi? diye ile hayktrıyorlardt sanki... Camlar devrlllr 

aradılar. gibi oluyor ve deniz, korkunç vaveyltılarta 

\. • • • her tarıı.fı isUlA. ediyordu. 

Denizkızı kaç mevsim anrldı? Onu kimse Dcnfzlaıı korkulu bir rüyadan uyanrr gl' ı 
bllmlyor. Uzun fasılalı bir kı~. Denlzkıunı silkindi. Gerindi. Hayır, bu bfr rUya. dcğllc!I 

unutturdu. O, gene denize ~§Jklı. Denize gtri ve kar§ısmdakl genç delikanlı htılA: 
)'Or, onunla koyun koyuna dcrlleşJyordu. 'Fa 
kat Dcnlzkı7.ı unululmu§lu. 

131r ııcne mOblm bfr tehlike geçirdi. Boğu 
Juyordu. Genç bir delikanlının kuvvetli kol 
im"! onu denize r,8mlllmekten kurtardı. 

- Sen bir kelebek kadar gUzelaln.. diyo:
du. 

Me!Abat gözlerini yumdu. Annrslnln bakı 
lan gözlerinin 6nUne geldi. Sonra pnrmakl:l 
rmda mıncıklanmış kelebeği hatırlndı. 

• "11 .. 'ı,t,.,. l . " lt. ım \·nprvor? .. et" ,, ~ q,, J <lı \'('! bl:- l'"ll: 

• '~ .' 1Yanetınden kalır veri!~~--~~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~--~~~~~~-~-----tıırin }ı l . l • ·ı·A ·----------·-----··--._._.. ___ _ " , •ı tllln t>r ıı:ı a .ı-
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Fransa ile ingiltere 

Minorka adasını 
işgal edecekler mi? 
Fıansa menfaati için bunu lüzumlu görüyor 

Paris 13 (A. A.) - Figaro gaze· 
tesinde Vladimir Dormesson, şöyle 
yazıyor: 

"Eğer Akdenizdeki mevzilerimizi 
müdafaa etmek mecburiyetinde bu • 
lunuyorsak, bunu doğrudan doğruya 
kimseden müsaade istemeden yapa· 
hm. ltalyan1ar sırf kendi arzulan ile 
Mayorka adasında bulunuyorlar. Ni 
zam ve nitizam tekrar tee.:;siis edince 
ye kadar F rans1z - İngiliz kuvvet • 
lerinin Minorka adasmı ellerinde bu
lundurmaları için ne lazımsa yapa • 
lım. Muvasala hatlarımız bu ' suretle 

muhafaza edilmiş olur. 
Epogue gazetesinde Donnadieu 

yazıyor: 

"Cumhuriyet makamatı i!c r.ıuta· 
bık kalınarak Minorka adasın:.ı. asker 
çıkarılacağından bahsedilmişti. lşin 
bu kadar ileri götürebileceğini zan· 
netmiyoruz. Bununla beraber Fran
sız ve lngiliz harp gemilerinin Ma
hon limanına gönderilmesi ihtimal 
harici~de değildir. Bu suretle hareket 

ilecek olursa bu adanın ikı;aline 
karşı İtalyanın nazarı dikkati celbe
dilmiş olur. 

Alman - Belçika 
ademi tecavüz notası 

hükumeti Belçikayı Alman 
müdafaa edecek 

Berlin, 13 (A. A.) - Almanya 
ıükumctinin Relçikaya taarruz etme· 
neğ\ ,·e hu memleketin mülki tamami. 
retine riayet cylemeği teahhiit eden 
:ıotasmda ezciimle şöyle denilmekte· 
lir: 

"Reich hiikilmeti, Belçikanm rna· 
•uniyet ve tamamiyetini Garp devlet· 
lerin in mi.i~tcrek menfaatleri iktizasrn 
dan bulunduğunu miişalıacle eder. 

Hükumet. bu mnsnniyPt ve tema· 
rniyeti hiç bir veçlıiie ihlal etmek ve 
tabii Belçika ve Almanyanın dahil bu 
lunrluğu siJalı 1r bir ·ihtilafta kendisi· 
ne 1'-..ar~ı yapılan a~keri bir harekete 
i~tirak etmesi kevfiyeti hariç olmak 
üzere her zaman Belçika toprakları -
nm tamamiyetine riayet etmek husu· 
~undaki kararını tevit e<ler. Reiclı hü· 
kumeti, İngiliz kr~Jiyet hükumeti ve 
Fransız hükumeti gibi, Belı_:ika taar 
ruz ve istilaya maruz kalclı~ı takdirde 
kendi~ine yardım etnıeğe lıazrrdır." 

ispanyada 
En büyük hava 
muhaıebesi 

Çinliler 
Şiddetli mukavemet 

gösteriyorlar 
Şanghay 13 - Şanghay cephe • 

sinde Japon taarruzunun çok şiddet 
li bir mukavemete maruz kalmakta 
olduğu anl~ılıyor. 

Bir kaç gündenberi Liyuhangda 
muharebe son derece şiddetle devam 
etmektedir. Japon ordusu namına 
söz söylemeğe salahiyettar zatın hu 
taarruz yapılmadığı ve hatlarda de
ğişiklik vukua gelmemiş olduğu su 
retindeki ifadesi, Çinlilerin mühim 
bir muvaffakıyet elde etmiş ve Ja -
pon kuvvetlerini üssülharekelerine 
dönmeğe mecbur kılmış olduklarını 
teyid eder görünmektedir. 

Şanghay 13 (Hususi) - Nan • 
kinde bulunan İngiliz sefaretine men 
sup iki otomobil ile bir kamyon 
Nankin - Şanghay yolu üzernde 
altı Japon tayyaresinin taarruzuna 
uğramıştır. Her üç arabanın üstün
de "Onion Jack,, markası bulunu , 

Sarngosa; 13 ( A. A.) - İspanya sordu. 
barhinin en hiiyük hava muharebesi Bundan bo.şka İngiliz bayraklarr 
diin Saragosa'nın üzerind~ ve yakın· da asılı idi. Japon tayyareleri üç yüz 
1armda yapılınr~trr. Cnmlıuriyet~ilere metre aşağıya kadar inmişler, bun 
ait 40 homb:ırdtman ve 5 a\'<'ı tayyare-- dan sonra arabalar üzerine ateş aç 

1 1 mıclardır. Arabalar irinde bulunan si cep le( en gelerek Saragosaya ilcr • ~ ~ 
)erken Pastriz köyü üzeriııde Franco memurlar arasında İngiliz hava kuv-
avcı tayyare filolarının hucumuna uğ vetleri ataşesi de vardı. 
rarnı~larclır. Bir saatten fazla süren im Bundan ooşka arabalardan birinin 
hava mnlıarebe3i neticesinde cunılm· içerisinde Sovyet Rusya elçisi bulun 
riyetçilerin 13 tayyaresi alevler içinde maktaydı. Bunlardan hic birisine bir 
d s.ey olrnamı<:ıtır. ~ 
üşmü~ ve di~er altı;;r da ağır hasara - ,, 

uğrayarak pek ~iiçliikle kendi lıatlan Alman malumata göre Nankin • 
gerisine clünebilmi~tir. deki İngiliz elçisi Husessen hadise -

nin tekerrür etmemesi için Japon 
'.A:\Ir::RfKANIN RERUT K<JNSOT O· memurlarına evvelden malumat ve -

SU N!ÇIN ÖLDÜRÜLDÜ ? rerek bu arabaları Şanghaya göndere 
B~rut, 13 (Hususi) - An eriknnro ceğini bildi:mişti. 

Berut konsolosu Thesdorc l\larrinç.r O kadar ki Japon memurları Jn-
1\Iığmhç Karayan isminde lıir Erme· giliz elciıiinin verdiği malfımatm tek 
ni mraf milan ruvckcr ile iil<lürülmüı:- nik usulleri b3kımmdan bir tak•m 
tilr. Son zamanlarda ı\mcrikaclan ~el- noks::mları bulunduğunu bile ııöyle· 
mi~ olan Karayan Amerikaya gitnıek mişlcrdi. 
için pasaport İRtemi~ti. Amerikan kon · a,Şr.:--hay l 3 (Hususi) - Jı:ıpon 
so1osu ise hn pas~nortu ''f'mıemişti. tayyareleri içeri::ıinde Sov,·c~ l:r•r-so
Tiunnn iizcrİıı" K~ray:m ko:ırnloım losu bulunan bir arab<ı!"ı:;ı \.:-erme 
ölıHirınii;ti.ir. 115.disede bir ~iyasi renk mitr.J.1yö7. ateşi açmışbrd.:~. l;!:-.:ı:ıcn 
yoktur. zayiat olmamıştır. 
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Bu hafta SAKARYAstnemas1nda 
Bu senenin en büyük ve yegane zaferi 

SEViMli SERSERi 
il filminde bütün seyiı•.:ileri gaşyediyor. 

\ Seyit Rızan1n 
muhakemesi 

Varın devam edecek 
r.1 ,;~İ ?' 11 ' ' 'ı·.-u e' ) -- Ser,...erclc 

Seyit Rıza ile •wenesinin muhake
ke ••. e.eııne ... , .. d c.~ır L~za nı<:iuKe ... e 
sinde başlandı. 

Fırtına 
ve siddetli • 
yağmurlar 

izmirde sokaklaı ı su 
bastı 

Bir kaç gündür İstanbul hava!ı 
birdenbire değigmiş, rüzgar ve yağ • 
mur başlamıştır. 

Dün en fazla hararet 16, en az 
13.S derece idi. Rüzgar lodos esmi~ 
tir. Saat 14 te sürati ancak saniyede 
iki met;-e iken saat 21 de rüzgarın 
sürati saniyede 16 metreye çıkmış -

Mahkeme kapısında o derece kala 
balık toplanmıştı, ki polis müdahale 
etmeğe mecbur olarak, izdihamı zor 
lukla durdurabildi. tır. • 

Seyit Rıza yirmi avenesi ile suçlu lzmlr~e şlddeUI yağmur.ar 
mevkiinde otui·uyor ve oldukça bit İzmir 13 (Telefonla) - Bugün 
kin görünüyordu. akşama kadar fasılasız ~iddetli yağ • 

Seyit Rıza sorgulara şöyle cevap mur yağımş ve şehrin c"!.ddelerinden 
verdi: bazıları su altında kalnuştrr. 

- Adım Rıza, 80 yaşındayrrn, ye Evlerin bodrumlarını ve ilk katlan 
di çocuğum var, rençperim. Oku • nın bir kısmını su basmıştır. 
ma yazma bilirim. Güzelyalı caddesinde biriken fazla. 

"Ben katiyen isyan etmedim. Ma molozlardan tramvay bir müddet i~
ni olmak için çok uğraştım. Teslim leyemcmi~tir. Tanzifat memurlan 
olmak istediğim zaman: lağımları daimi surette açık bulun • 

"Hükumet kızgın bir demir halin- durulması için eeferber ec1ilmiştir. 
dedir, ortalık sükunet bulsun sonra Buraya gelen haberlere göre civa· 
teslim oluruz,, dediler. ra da fazla yağmur yağmış, Gediz 

"Yüksek heyeti hakime; ben ası ve Küçük Menderes nehirleri kabar· 
değilim, Haydaranlı mahkumlar 18 mıstır. 
yan etmiştir.,. Yağmurlar devam etm~ktedir. 

Seyit Riza tirtir titriyordu. 
_Bund<~n s~n.ra, mahkeme diğer 

aşıret reıslennın evraklarını tetkik i
çin, muhakemeyi önümüzdeki cuma 
gününe bırakmıştır. 

Yeni Ankara 
istanbul treni 
Ayın yirmi birinden 

itibaren lşllyeeek 
Ankara, 13 (Husu~i) - Ankara ile 

İstanbul arasında seri ve gündüze mah 
sus hir tren daha ilave edilmiştir. 

21. tcşrinievvelden itiban:n 1§liye -
cek olan hu tren Ankaradaıı pazar, 
salr, çarşamba ''e cuma ~ünleri saat 
8.20 kalkarak Haydarpa§aya 20 de 
varacaktır. Haydarpaşadan pazar, sa· 
lr, per§embe ,.e cumartesi günleri $a· 
at 9 da kalkarak Ankaraya saat 21 de 
gelecektir. 

Bu katarın lokanta Yagl)nu olacak 
ve yolculardan ekspres ücret farkı a· 
lmmıyacaktır. 

Balkan bankası 
Ankara. 13 (Telefonla) - IIaheı· 

verildiğine göre, ikinciteşrinin ilk haf 
tasında, Balkan antantına dahil dev
letlerin hanka mümessilleri ve ıktisat 
ınütelıassıs1arı Ankarada bir içtima 
akdedeceklerdir. 

Bu toplantı Balkan erkanılıarbiye 
reislerinin içtimaınıı' takip edecek ve 
hilyük bir ehemmiyet t~ıyacaktrr. 

l\f aliim olduğu üzere p;eçen sene 
BeJgratta aynı mahiyette bir içtima 
yapılmı~ ve müşterek bir Balkan ban· 
kası tc~kili ctraf ında bazı kararlar a· 
lınmı§tı. Bu seneki toplantıda geçen 
seneki karar1 arın inkişaf ettirileceği 
ani 2§d ıyor. 

Avrvpaya ıriindf:• 
rllecek talebe 

Ankara, B (Telefonla) - l\Iaarif 
Vekaleti hesabına yabancı memleket· 
]erde l\Jaliye ve 1ktis=ıt tahsili için 11 
talebe gönderilecektir. 

Bu talebeler kin seçme imtihanları 
J 5 le~r:niewelde Ankara YC. t~tanhul 
Hulmk fakülteleri ile S!yaM1 Bilı;iler 
Olmhmda yapılacaktır. 

Aynca. lise olı,rınluk lllezunları a· 
rasmcln 1kt1Pat vf'kalcti lıeııahma 4. 
l\laarif w•kaleti hesabına da 11 talebe 
bu avın 27 sinde biitün liselerde baş
laya~a'• olan imtihanlar netlcesinde 
~C'çilere1t Al nıanpnın rnulı telif snnaat 
merkezlerinde mühendis tahsiline gön 
clcrilcccktir. 

P. T. T. tayln:erl 
Ankara 13 (Telefonla) Münhal 

bulunan BurJur vilayeti Posta tel · 
graf ve teJefon müdürlüğüne E".! ·kİ.'}e 
hir P. T. T. müdürü Hüsnü Erdem, 
ve Eskişehir P. T. T. müdürli.;rrüne 
de Zonguldak müdürü Murat Ank
su tavin edilmislerdir. 

Ege manevra
ları bitti 

(Ü$tyanı 1 ncide) 
sini subayların vukuflu gayretlerini 
ve büyük kumandanlarda yüksek 
sevk ve idare kabiliyetini büyük 
memnuniyetle ve takdirle müıahede 
ve tesbit eylemi~dir. 

Genel Kurmay M§kanı maretal 
Fevzi akmak'a ve ordu müfett?şi or 
general izzettin Çalı§lara sureti mah 
suda teşekkür etmekle beraber ku • 
mandanlar ve ordu hakkındaki tak 
dir ve selamlarının kendilerine bildir 
melerini rica etmişlerdir. 

Aydın 13 ( Manevralan takip e-
den arkadaşımrzdan) - Mavi taraf 
bugün de kırmızı ordunun geriden 
imdat alarak kuvvetlenmesine mey 
dan bırakmadan kati bir netice elde 
etmek için taarruza şiddetle devam 
etmİ§tİr. 

Sabahleyin erkenden mavilrein 
tanklariylc kırmızılarm süvarileri a· 
rasında sert çarpışmalar olmuştur. 
Kırmızıların merkezine tevcih edilen 
mavilerin taarruzu ile merkezdeki 
çarpışmalarla başlayan muharebeler 
ele çok ~etin geçmiştir. Gittikçe tak
bil taarruza hazırlanmaktaydı. 
viye kıtaatı alan kırmızılar muka 

Arazinin manialı ve sarp olması • 
na rağmen iki taraf arasında muhare 
beler çok cnlı ve heyecanlı manzara 
lar göstermiştir. 

Bugün her iki tarafın latalım bir 
birine yakın karşı karşıya cephe al 
dık1armdan gerek kırmızı ve gerek 
mavi ordularm tayyareleri kayda ta· 
yan keşifler yapmı§, bombardıman 
vazifelerinde çok muvafakryetli ne
ticeler elde etmişlerdir. 

Ke~if t:ayyarelerinin tesbit ettikle
ri haberler ve malumatlar mavi ta. 
raf için bilhassa eheınmiyet1i ve isti 
fadeli olmuştur. 

Söke J 3 (Manevraları takip eden 
hususi muhabirimizden) Büyü~ E...,e 
manevrab.rı bugün yapılan ·bir rr::ı. 
harebe ile nihayete errnistir. 

Bu muharebede ordum~zun yük ~ 
sek harp tabiyesi bir kere daha r;ahit 
olmuştur. 

Büyük muharebe ~afakla beraber 
ha§lamıştrr. Kırmızı kuvvetler tl).kvi
ye kuvvetlerile birlikte Abdurrah -
nıanlar cephesini muhasara etmi,ler 
dir. • 

Sulh kuvvetleri 
(Üstyaııı I rıcide) 

ı;ı noktımndan da husu,i bir ehemmi· 
yeti Jıajzclfr. 

Vakıa iptida iki taraflı Türk-Yunan 
cJogtJugu, ı;onra <lört taraflı Halkan 
antantım saclecc Balkan miUetlerinin 
kendi mü:terek sna-letleri için kurul· 
muş bir sulh er;ericlir: fakııt Anupa-

1 nm Balkan harici köşeler;nde sullıü 

---
Atatürk 1 
An·karada teırı 

(ü~t)·anı 1 rıci ., ı: 

Saat dörtte başlayan y;;g111 

e doğru §İcldetini arttırını~tı. N 
Buna rağmen Atatürk 

gnrında büyük bir kalabalık tıı 
dan hararetle karşılanmı~tır. U) 

Karşılayanlar arasında Bii,Y ~ 
Jet Meclisi reisi B. Abdülhalık 
da, Sıhhiye ve ictimai muaveI! 
kili B. Refik Saydam, vekaleti 
müsteşarları, mebuslar, ordıJ ,-ı 
kalet erkanı bulunu rdu. 

Atatürk, herabef erinde P 
Bayan Afet olduğu halde, ~ 
trenlerinden indiler ve ken~ 
kar§ılamağa selenlerle gar:nı 
salnnund:-t musah~b de bllluıı 

ismet lnönü , B. Celal&~ 
diğer vekilerimiz de, kendileritı 
~1lamamt :ı-den zevatla görütt" 

Düviik Önder doğruca kö~ 
gitmişlerdir. 
~-"-----------------._..1-

R uz ve l t yeni ~ 
nutuk söyled 

(Ü~tyanı 1 11cid' 
yalnız kendimiz i~in değil, ayrJ1 

manda çocuklarınuz iç~n arayorı1 
merikan medeniyetinin cUıarı l 
niyeti ile temas halinde hulunDi" 
lanm2~a dc,·am edebilmes\ içill ~ 
mertenjyetinin yaşamaınnr iEth 
Biiyük demokrasimizin, harptt.tl 
runmak için harbi gayri mevct11 

telakki \'C hu suretle hareke! ttfl'; 
kafi olmadığını anlayacak otrt'j 
basiret ve kıyaset eıo~ri göstefll1'ı 
istiYorum. 

~1ütekab:I §Üplıelerle clolu ols.I' 
alemde sulhu hararetle ara: (1 

bir azrurettir. Sulhu tem~::mi ,·t, 
na inti.,,r etmek kafi dejii!dir.'' 1 

fNGİLİZ BAŞYEKfLt Y.E il I 
CİYE NAklRI NE DİYORL-4~ lııtt 
Londra, 13 (Hususi) - B•f 11 ıt 

B. N. Chamherlain bugün l\l.ıınt;, lıq,. 
de, bir ziyafette hulunmu5tur. ~ 
kHin bo zıyatetlekt '"°e harıci ~1'ıt 
temas e<len nutkuna ~ok ehef1'1 
verilmektedir. ~ 

Diğer taraftan dün ak~arrı lt 
:minster - Hall'de Amerika~ J 
nerleri şerefine YeriJ~n bir r;ıf. 
nutuk söyliyen B. Eden dcıni;til 

''Hiç durmachn ve yorulınaılJ11 
Jetler arasında sulh ve anlastf111 

gurlarmm vücut bulması içi;,. ç' 
cağız. ___./, 

Arap harfi kullııJ1tl 
öğretmenler. 

(O sttara./ ı 1 neiJ~ 
kolaylıklar yc:.parken öğretmt11 

den de bazı şeyler beklemek
1
1, 

Bunların en başında öğretınt11~ 
ş:rerek yanlarında ve gerekse o;,. 
da ve dolaplarındaki e§Yaları _.11 
da arap harfleriyle yazılmış kSS 
kitap bulundurmamalandır. ) 

Öğretmenler bunları katiyerı 
zrp kullanmayacaklardır. (ıf 

Emrin aksine hareket edeJ1 ~ 
menler yapılacak ani teftişlerte,,., 
larmda zabıt tutulacak. ayni t)} t gıı 1~ 
da cezai hükümler de tatbik e tı i 
cektir. 

11 
ı;ı 

Cezai hükümler suçu işleye d:ı' 
kar§t pek ağır olacaktır. ilttı 

Ziraat veklletlnde i'f( ~. 
ı-ak 

konferans e' ttı 
Ankara 13 {Telefonla) _. h<l.e 

gün Ziraat vekaleti konferarı' ~tı11 
nunda Alman iktisat vekaleti; l~ 
virlerinden doktor Soltov Al!'~~ı liv 
da ihracat kredisi sigortası }'ıY lıiı-
de bir konferans venn~tir. ıl, 

Konferansı dinleyenler ıe 
Ziraat, İktisat ve Mal&e vek~ t 
müste~tnları ile bazı profesörle 
lunuyordu. 

bo:ı:mak" jsteycceli olanlau cJa.iP'~ 
ıaulh e~erinin kuv\'etini hec.aba !" f. ıl .. 
~ecburiyetinde hulunac.ıı~ı i.çJ:,~ lı . 
lcan antantmm, dolay1siyle, ın·1; ttıı 
lıizmet ettiğini de kabul eırne1' 1 •in 
drr. Bu itibarla Balkan antantı~~ 1ııi 
mi§ olan milletler insanlık fil~" 
kare.ı her vakit yüksek bir ııı4., 
Çlk bir vicdan ile he$a';l \•Pre~'.e 

ASINI " 



r 
1:) R s A 1 \J 

14 12. 937 SIVASTOPOL 
llluluuıcla yıJcln 1e&reU' olıuılu, IUıl 

.... de muamele ........ , • Mek•ml•• 

.uı U da Upaa.ıf •ut a,yaUıtn\ll'. 
,. -- önünde .•• -
lfrlka Numaraaı : aa Yazan : Niyazi Ahmed 

PARALAR 
• SterllD 650 - Peseta 

•'Tercaımıe ve lktllb•• hakkı ımıatt~uadur,. 

.. Kış hazırlığı 
ti! Huk_Omet milleti, ask~re. hmrka 
· tenıın etmeğe davet edıyordu 

•Dolar 
• Fraa.11 
• Lılret 
• Belçika Fr. 

127. -
88.-

110.-
84-

• Mark sı. -

•ZloU 2lö0 -
• PeD(O 2ö. -

•Le1 Hı -

Sivatopo/Ja yerli 

Attctnt · ERDARIEKREME 
lı . FER 1 1 

t'ttl ~knnıandan Ömer Paşa birı;:ok ya· 
lltd' 1 lar ı;öst~rmişti. Kı§m Rirmeeiyle 
~lll'~ arın Yaziyetleri gittikte g\itle~i-

lt. 

'll İngiliz hükümeti Kırımdaki ordu· 
l:~. lcu,"'\·etlendirirken Fransa ile 
dı, t ~Ye .~e aynı gayreti gö~teriyorlar 
l>a hdulmt>cid haşkumandan Ömer 
d,~~a ~ataf atlı hir f crmanı ilişan gön 

. ··ıı~ti. 

ıı, lfariciye müste~arı f alimud Nedim 
~ "~.SJta~iyle ''erilen milzcyyen f'cr

S §oy)e ha§hyordu: 
. "rda.. l':'r. • .... 

li1tıiri • r r,h·rrnıım ve mu~ırı gayret· 
I 1'11 Ör.ıcr Po§a 

lıııı~bıı :mri tilişanımdan da!ıi malu· 
~ıı Qrnıyrı mcl:::umun olarrı~ı ı·echile 
h'J.t ~e hrıdnr tara.fımdan ibra% t•e ir 
~ ~ llnarı mc.~aii mrmdua §ayanı 
1CQ h··... -L.:- ~J;J •• f;--.l- .L-l.h.-

1&4 ~~nü tcı·rrciilıatımuın ıe:ayüdii· 
~. ''~lel.:im olduğu mi~illu met•cud 
b;,o.letın olan bilciimle mnera ı·e :::a
~ t'f' n<'f<'rat a.~akiri ~ahanemizin 
lııi) 111~bul t•e mr/ tun oTduklan ha-

l>eı 11"' sadalaat ı·e besalet .•.. ilô" 
ad· ~L. 1 ah f ermanmda ecnebi ordu 

""nı · ı llıtttı 1 e anla§masmdan duyduğu 
~~rj ~Uniyeti izhar ediyor ve Türk aıı 
t!!hr1 tnıl\•affakiyetlerindcn dolayı 

I 1 
edh ordu. 

~'in~r1i!_tere ayrıca ecnebi tahaadan 
hil.k· il a kcr almağa karar nrmi' 
ı.. 11h1et h" d · ··•iır , ı r r. nızamname neşret· 

~ ı:ıı:iı~:-cnebi tahaadan on bin kadar 
lııg-ı· u alınacak, banlar 1ngilterede 
lıttı •t a k.-ri kanunları ınncihince ta· 

f.''" l<'rhi~ e gürect'klcrdi. 

~. O\ raıı anın o 'akte kadar Framaclan 
l"rj ~:krıknrılınaınış olan ha,.,a aı;kf"r
l~tırlı · 'lf'fn Kırıma e' ketJilıne~e baş· 
hirıd'· Bunların ~erine Smı~topol lıar 
hı:ı 11 l' caatlnrr ~4iriilenl~r ha:ıııa ala-

<ılın1yorlarcl ı. 

()rduya yardım 
tın1~ n topo1'111 lıarherlen Tiirk ordu

l'ı i n •naruı lııılıınıluğu nıiişkiilatla· 
t ıı aret f'tıni~tik. Hamlar :-o~ucluk -
d~1 .. ı-?nra lıillıa. a elhi"e ,.e ~~ııla mad
ilt'tır 1 ~ok anh~ı endişeyi hüshütün 
'11 t ;at;a ha ladı. O ,·aktin vesikalarr 

l'tl(·k 
~illt it'.' rclerken hunu pek bariz ola-
ttıtk .0 rii,·oruz. Y alnrz cunu ku·det -h 1 t • .. . 

-.,1'> derun. ki hiitiin mil't t cephf'de 
1-n h: l'tken aekere yar<irm i~in haş· 
~llgi~a f f'f ~rher olmu' bir lıalde idi. 

1
1)e\le' akır halk hummuh hir faa· 
a~dı. ~~Pht>ye arılım i~in 8an~ıyor-

~'ltı:ı t ) ~ıra hükumet de halkı nr 
e~, ıkt · ~ · 

1 
• • en gr.rı uurmuvorchı. 

~· 'a t<> 1 · 
1

1r ~era· po lıarhinin ne kaclar Çf'tin 
a'ahil ıt altıncla cereyan etti~ini an
~H"t) ·--'.11ek İrin hunları lıilınek icap 
il' g;,n<l •r'kaç . el hurada okuyumlarıma 

'\· mı al 'erece11im. 

1 
rl l~an . n 
"tı ı 11

' c a k J • • • d' ·ı 1 'Ud I er erını gı\· arı eme -
~itılıl ol "' a e' ketnıek rnecburiveti 1 

1 llhara:.
1111 • 1 ~1 • Hıı a kerler~ soğuktan 

'~·ıi:ıuı.; .. H·ın lıırkalar l?iytlirilmt'k 
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murluklannın içine kapatılma u 
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.. ~11 I •O'iO 
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AnaJohı W 4 Oiv 
lıftımeull A S\! ,4. 

kürkler imal ,.e tedarik olunmakta ,·e 
bu hapta sarfı himmet buyuruln~a~-

. 1 . b k • . k .· enı"n ıktı-
ta m~ c e ış u ıt aı as eı ı~ . k '---·-------------t 
zavı harp olarak ol taraflarıı ııevkı ış 
içi.ne teeadüf edup def'aten bu kacl~r 
kürkün az nkit içinde ted:ırik ,.e ııı· 
tikmali mUteaeııir olac!l~ına ,·e herk~s 
haddinca aeakiri hazreti şahant'ye hır 
hizmet e,·Jemek emelinde hulunaca· 
ğına bin~cn hu hapta arzı hizmet e
deceklere mfüaadei 5enh·e ırzın huyu· 

J •• te· rulup sureti icraeında bir usu gos k-
rilerek teıhili maslahat olunması lıa 
kında ,·erilen karar ber,·eçhi ati he· 

yan olunur : 
En iptida dilşüniilecek' ıu:ıdcle a!a· 

kiri hazreti ahanenin ark:ıs1nı ısıta· 
<"ak ırıev tedariki olup hunun dahi 
mün;kÜn ınertf'he a7. \'akit içinde ya· 
ni nihayet 12 ~n zarfında göndt'ril
m ı ıktııan 1ıa1c1n oınıaklıt hın ko· 
Jay Ye lıf'r~ de çabuk te<~arik olunmak 
iizere hırka itası her Şf'ye tf"rcih olun
mu~hır. Çünkii lıırka hem ynpnurluk 
altına gh·ilehile"ei(inden tabiye ~:f' 
tarası;utta bulundukları ve hareket u· 
zere olclukları ,·akit arkalarında hulu 
nar.ağı misilln j[f'Cf' aı::ke~ y:ıtar~en iize 
rinde alın oh·akit yagmmluıı;u yor-

gan eder.'' 

H k 
.. 

1
·,.·

10 
Rahıalide bir komiıı-

ır a ışı .. 1. . l" 
von tt:~f'kkiil f'tnıi~ti. Mer ı;;ı va a ?" 
· d S 1 · Re,· ilt: .\ hmr:t Vefık 
zaıııın an . up 11 • • • rr d' llf" ı· ·a İzzet Pa~a. J\Ja~arıfı .. , en ı. ~· ı r ı' 
H arhiye komiıwonu azaHmlan Kahuli 
rr :ı· T ·· ·,e odası memurların-... enuı. f'r<'un 1.1 . l 
d A.... h · .. memur et ı mı~ f'rdi. an Jl:OP 11 ı~~. 

H ,_ . hırka için para , ·cnnf"k 

tııtanbul Beledlyrııl 

şr.:HIR TiYATROSU 
TEPEBAŞI 

saat 20,30 da 
KURU GVRVLTO 

8 perde 16 tablo 
ya.zan: Shakeapeere 
Türkçesi: )!.. ŞUkrU 

FRASSIZ TİYATROSU 
Saat 20,30 da TOKA, :s perde komedi. Ya. 

zıın : Ed,'tlr Burde. Türkçesi: Fikret Adil. 
Pazar günleri 15,SO da matine. 

RADY~ \1 

Programı 

Öf le nqnyatı: Saat 12,30 Pllkl& Türk 
mualkl.t. 12,60 Havadis. 13,015 Xuhtellf pllk 

neırlyatı. 14 Son. 
Alqam ne§rlyatı: Saat 18,30 PIAkla daruı 

muslklııl. 19 NebU oğlu Hakkı Ye arkadaf}an 
tarafından TUrk muaildııl vehalk prlulan. 
19,30 Spor mUaahabelerl: E§rel Şefik taratuı 
dan. 20 Suat n arkada§ları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 2z,30 ömer Rız!l 
taratmdan arapçıı söyle''· 20,4:S suzan ve ar 
kada.,tan tarafmdan Türk muııiklai ve hall< 
ışarktlarr. (Saat ayan). 21,115 Orkestra. 22,15 

Ajanıı Ye borsa haberleri ve ertul gUnlln 
programı. 22,30 f'lAkla ııololar, opera ve ope 

ret p:ırçalarr. 23 son . 

SaQlık 
Servisimiz 

ıra.a 'eva r d" 
i~ti,·enl .. r h.ııra,·a frt"lip te~ 1111 c ıyor " d Ruwst doktoruınus Paurtut fi!alert 
\'e hir makbuz ahyorl:ır ' · .. at on bel bUtuktaD ytrmtye ka:ıar ıa· 

(Arkası t•nr.) ı:etemlz tdarebaneılnde. Cumarteırt s11nler1 
de saat 14 ten ı Q a kadar Lllell Tayyare 

,"} r "d d Srlômjı:zda 8. ~I. Ccv· •partımanıan ıktacf dalTe O~ numarada 
~,..,, ar a • dafaıa okuyucuıana:ıızı yedi kupon muk .. 

det' e: bilinde kabul eder. 
K ırıın harhinı> i'tirak C(l;n ı''f' ~~a- Ayni tekilde dit doktorlarm:ım da oku-

d 
.. 
1 1 

. • Fransızlar ua ngılız· yuculanmızm emJrterlne bazır buJwımak. 
a " f"n t>r ıcın 1 d h• k ~hifl,.)tr \'PJlmı~lıırdır.. tadrr. Diş doktorumuz FahrettlD otımen 

'{
f'r df" ırr:ol ;. 1nız:iliz'eriıı Kırım Parmakkapı faUklll caddeıılnde 127 aua:ı .. 
av arpa~nr a 1 h l .. .. rada pazarteıl ırnnıert ıaat 1' ue 2() ua. 

multarinlf'ri lihi<ltııi unu~ . f'n kmyu- ımda bulundulU trlbl doktor Necatı Pak• 
w •• l .. f t l 1lda a' rır.a H rı:o me· ti ete KaraklSY 1ı1aıımudJye caddeırl l-2 
ı;uc ur. . an n .. 1 

1 
, I l n 11ra,·a :;?:•tırı en varn numarada salı ye cuma ıtınıert ayni ıaat. 

zar ı<e rır varı rr. ı> • lrlaı· 
1
•
1
.J,lu"klrri ,·akit nı11a\ yen ~·erle· ıerde okuyucuıarınıızın dlflertne bakacal.• 

ıar ve ufak tecıa.Uerbıl yapacaklardn. 
re gi.;mülürlerdi. . .. Ayni amanda 81ffktaf trıunYaJ ca~ 

" ) rk rın Öınt"r Pa-a Eyunte deııt Erip apartrınanmda ıunaetc:ı Emla 
"f"t< arı .. , r .. ·· ı .. t ·· r, k • 1 .. 0 111u 11111• nr ' - Fidan muht•" okuyucularonızm çocu 

Bostan i lc•le=ın< r " • S •d · •1 • " Til k de~ildı. onra an 1 1h ıarmı ıonnet ec1eC9kt!r. 
md~r pa?a Al r 

0 
51•' Jannllandır. 1lk Aynca Akaar&1 Pertn Ecaan.a .,. 

a f'tDU§ m11 p ı · · omda m oumaraıta 80nnetçl " mbbat 
.. c l"kl" lbrıhiın aı:a < aıresıne mA-unı Nuri flPll KURUN dolrtonıDUD 
once .ven ı ı 1 u• ,.e buradan - lrUo • , Ü )üınan ö m ~ •ereceıt eııJeklf1Vllıan beberlDI J9dt 
~rert> .. ~ m A nıb .... ini 11lm.,..ll. Ba· poD mukabil'_ ..... •• abollelertmtM en •~ 

d d b. ba•ı ru "'~ "" --or u 1 1~ · imi oldultan sonra "" f8ralU• eocu1rıarmra lflnnet :uneı .. 
hı ıeraeken nı~te~c li"Va oldu. J 259 yelertDI ,apacaktlf· Q 
kaymakam. ~ır• av. kerliktf'n çıka • talmlertnı 7asdJlnllll doktor. dlf\,i " dil' 
· 1 tenıııkltta as netçilere aıaracaat ederken K'URUN°Ull 

) apı an h" teı1i talimde \.uman· .. •-et l&upoauadaD Jedl tane ~tonnelı 
rddr. Fakıt ır • tnıitti Bunu gö- ....... 
1 t 'b' ede hali e 1Armctır. 
< an a ıy davanamıvarak im • K U R U N ---•ı 
ren i\mer Pıt•• 

1
q hatayı fliizeltmişti. 1---· 

manda,·ı ele .alnı k ar askerli~i iade Hizmet kuponu 
R .. ıne te r 1 unun user. ld )265 yılmda Ru· Bu •upoau 1.-&e ldaremlne ıeuru1er. 
f'dildi Ye ferık 0 ~· Arna,mlluk ihtr el. U • • olar•• 1 ı - KO~ll U&Dlaruu paruıs butmrlar 
rn ı m ıırı d"ld"ı Sn ıuıtopol har 1 _ Kurunun 11eldmlerlne paruaa bak 

1·1· ur t ı · a ıne mem ndra ta,·in edil· ıatar. 
hinde ferik bııkuma • 1 _ HullUk .,, malt mtıpYirlertae ber 

eli. l 1 l ttırm kanun voli"'"'' ıııırAaız 10rop l\~Ttnlr 

d 
önıer Po1~anın ıaya· 

Te'rik1nıız a .... 
tmda~ .a) rıcı babsedecegız 
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Apart.manda oturan 
bir hırsız 

Yalnız Pazarları çahşan bu açık 
göz mücevherlere merakh imiş 

Emniyet ikinci şube memurları ln 
giliz tebaasından Frans oğlu Henri 
isminde bir hırsız yakalamışlardır. 

Bir kaç lisan bilen ve gayet şık gi
yinen bu hırsız Şişhane ~ok usunda 
Zariko apartımanında oturmaktadır. 

Lüks apartımanlarda oturanlann 
pazar günleri gezmelere gitn esini 
kollayıp içeriye giren ve elindeki is -
karpcla ile kapıyı açan bu yaman hır 
sız mayıs nihayetinden bir kac; gün 
evveline gelinceye kadar Beyoğlu 
semtinde bir çok apartımanlaı· soy
muştur. 

Girdiği yerlerden yalnız mücev -
herat ve kıymetli yükte hafif eşyalar 
çalan Hanri bunları Kalvoncuda kah 
veci Arap Cemale vermİf, sonra müş 
tereken saraflara satmıılardır. 

Bunlar yüziik ve küpelerin taşla
rını söküp denize atmışlar, altın kı -
sımlannı satmı§lardır. 

Mesruk mücevherlerin bir kısmı 
Balıkpazarında sarraf Marko, Mişon 
ve Vitaliden eritilmiş olarak geri alın 
mıştır. 

Haminin soyduğu evler ve ~aldığı 
eşyaların bir kısmı §Unlardır: 

1 - Firuzağada Mecuz apartıma 
nında Antuvarun mücevherleri, 

2 - Şişlide Şi§li apartımanmda 
inayetin küpe ve tek taşlı yüzükleri, 

3 - Kurtuluşta cumhuriyet apar 
tımanında Abrahamın dairesir.den 
elmas yüzük, altm istavroz, altın bi 
lez.ikler, pantantif, 

4 - İstiklal caddesinde Şükrii pa 
şa apartımanmda tazi Hasret Şük
rünün 150 lira parası, 7 5 liralı!c. pan 
tantif ve kadın çamaşırları, 

5 - İstiklal caddesinde Tepeli a
partımanmda terzi Katine ve Kostan 
tinin mücevherleri. 

6 - Kuloğlu sokağında Hayribey 
apartımanında Katinanm mücev -
herleri ve Yunan tahvilJeri, 

6 - Beyoğlunda Arif bey ap;i-tı 
manından altın kaşık ve çatallar. 

Hanri diğer soyduğu apartnnanla
n teker teker göstermektedir. Hanri 
yüzük ve küpelerdeki taflan söküp 
denize attığım, albn kısımlarını sa -
raflara sattığını itiraf etmittir. 

Henri 

Yeni fındık maiırec
lerlmlz 

Fındık mahsulümüz bu yıl çok 
bereketli ve iyi olmasına rağmen ih 
racatımız normal bir şekilden öteye 
geçememiştir. 

Buna sebep fındık ihracat mevsi 
mine girilmiş olduğu halde Almanya 
ya kafi mikterda ihrac.."lt yapılmama
sıdır. 

Maamafih ihracatçılarımızın teşebbüs 
leri sayesinde şimdiye kadar f mdık 
satamadığımız bir çok memleketler
le yapılan anlaşmalar neticesi clarak 
Almanyayn gönderilmemektell do .. 
ğan noksanı telafi etmişlerdir. 

Bu memleketler: Avusturalya, ce 
nubi Amerika ve cenubi Afrika 
memleketleridir. 

Bundan başka Fransa ve Çekoslo
vakyanın da hu' yıl fındıklarımıza 
göstermiş olduğu rağbet fındıkla 
meşgul olan tüccarlarımızı sevindir
mi~tir. 

f stanbu piyasasında fındık fiyat 
ları bu hafta da 35 - 38 kunış ara 
sında satılmıştır. 

Bu fiyat biraz Ciüşük' görünmekte 
ise de bunı; ' muvakat bir zmaana 
in hisar eder.eğinde bütün alakadarlar 
itikat etmektedirler. 

ASfalt yollar 
Belediye bundan sonra yolları 

hep asfalt yapacak 

I~ Bankası öniindeki O$/a1ı yolda son r:alışma 

Bahçekapıda lı bankası önünden 1 nına çıkan Balıkpazarı yolundan na 
Eminönüne kadar uzanan asfalt dö kil vasıtalannın geçmesi de mer.edil
şenme emeliyesi bitmi§, yol nakil va mittir. 
sıtalarma açılmııtır. T arlabaşı yolunun, istiklal cadde-

Bundan baJka Perapalas oteli ar- sinin de asfalt olarak yapılması muh 
kasından Ayn~lıçqmeyc kadar uza temeldir. 
nn asfalt yolun da in§Clsı bitmiştir. Ancak 1~ bankası önünde kaldı -

Yayalara açılan bu yol henÜ2' na- l .. · d"k"'l f 1 rım ar uzerıne o u en as a tın vere 
kil vasıtalarına ~palıdır. ceği netice üzerine buna karar verile 

Şimdi silindirler İ§lcmekte, yaya- cektir. 
kaldırımları yapılmaktadır. Yakında Burası çabuk bozulmazsa aefalt 
burası da açılacak, otobüs kamyon bundan sonra parke kaldırım üzerine 
ve arabalar Şişhane yokuşundar. sa- yapılacaktır. 
pıp buradan geçmek suretile Tarla Belediye yeniden yapacağı yolları 
bası caddesine çıkacaklardır. da asfalt olarak yapmağa k arar ver 

D(ğer taraftan Kalyoncu karakolu miştir. 
önünden lngiliz sefarethanesinin ya 
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Köylümüzün mühim bir ihtiyacı 

Doktor ve Ebe 
Sıhhat vekaletinin açdığı bir mek

teble bertaraf ediliyor 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekik'.i "Köy ebe mekteple
ri,, hakkında her türlü hazırlıkla
rı ikmal etmiş ve Balıkesirdeki Ve 
kalete merbut doğum ve çocuk ha 
kımevine bağlı olarak bu yıl ilk 
defa bir mektep açmısbr. Bu mek
tep talebesi hassaten köy kadınla
rından intihap edilmi! olup ebe
lik san'atını yalnız köylerde yapa
caklardır. Köylerimizde !İmdiye 
kadar hiç bir mektepli ebe yoktu. 
Kendiliğinden ye',i§en, eskilerden 
gördüğünü tatbik eden görgüsüz 
ve bilgisiz kadınlar vardı. "Köy. 
)ünün kalkınması,, işinde Sıhhiye 
Vekaleti de kendine dü§en vazife
yi yapmış ve ilk İf olarak bu yıl 
ancak bir vilayette bu mektebi aç-
mı§br. Gelecek yıJlarda Vekaletin 
diğer doğumevi bulunan vilayet 
merkezlerinde de mektepler açma 
yı ve kadroyu genitletmeyi karar-
Ia,tırmıştır. · 

"Köy ebe mektepleri,, nin müd
de14i bir yıldır. Talebenin her tür
lü ihtiyacı Vekalet tarafından te
min edilmekte ve aynca her ay 
harçlık olarak bir miktar para ve
rilmektedir. 

Sene nihayetinde mektepten dip 
loma alanlar kendi köylerinde ve· 
ya köylerine yakın diğer bir köy
de ebelik yapmakla üç yıl mecburi 
vazife göreceklerdir. Mektebe gi
recek talebenin kız olması §art de-

ğildir. Evlenmit olan kadınlar da 
kabul erlilir, ancak bunlar huıusi 
bazı ta:tlara bağlı bulunacaklar-
dır. a 

"Köy ebe mek•.epleri,, biri hazır 
lık, biri mesleki tedrisat, biri de 
tatbikat devrc:;i olmak üzere üç 1 

devreye ayrılr.u~tır. Bu rrevanda 
birinci devrede teşrih ve fiziyolo
ji, baktriyoloji ve kimya. hıfzısaı
ha, hastabakıcılık, yurt bilgisi ve 
medeni bilp.iler ; ikinci devrede de 
ebelik den!cri ve tatbikatı; üçün
cü devrede de çocuk bakımı ve ge 
belik hastalıkları gibi dersler oku
\ulmaktachr. 

Sene nihayetinde her talebe tah 
riri ve şif ahi imtihanlara tabi tu
tulmakta, bundan ba§ka 1 S doğum 
vakasında bulunması ve kendiıi -
nin de en az 3 doğum yapmaıı 

fart kotulmaktadır. 
Bu ıene mektebe müracaat eden 

ilkmektep mezunlannın ıayııı yüz 
kadardır. Fakat kadronu~ darlığı 
yüzünden ancak 30 \alebe alınmıt 
tır. Tedrisata bu ayın birinde bq
lanmıttır. 

Büyük bir memleket davaıı o
lan "Türk köyünün 'doktor ve ebe 
ihtiyacı,, Vekaletin devamlı ve fay 
dalı meıaiıiyle yıldan yıla temin 
edilmekte ve bu suretle nüfuı ar· 
tımının mühim engellerinden biri 
olan ·ebesizlik yüzünden birçok fe
ci akıbetlerin önüne de geçilmit 
t>ulumaktadır. 

KDÇDK 
OKUYUCULARIMIZ 1 ·-------------k 1 Ç 1 N * 

Mtkl farenin okuduğu mektepte 

Mlkinln mu aı·er.e han er inde 
M il • rl : Hatırlıyormusunuz bay dok tor, 

n nlbn bir'ka-; ııene evvel atze mua.) ene olrr J 

a gclml lım. Dana, rutut: tten sakınınız ; ro 
ıı• zınıı'1an an ak öyle kurtulursunuz, de 

m i Uıılz. 
M lldnln babaat - E\·et, öyle aöyleml§Um 

Neye •onıyorsun? 
l!Uıtfl'f: - :Romatizmam geçti. Acaba ar 

tılc yılcQ.ablllr miyim, onu aormata geldim. 

Pamuk Joller 
Yollara pamuk M§enditfnl biliyor muyj.ı. 

nuz? 
Am .. rikac.la, her gWı pamuktan yo•tar ya 

pllryor" TaLll pamutu caddenin u.tUne aermJ 
yorlar. Caddenin ufalb altına dötenlyor. A 
merika bu ıenenln ııonunda tam 800 mil pa 
muk yol dö,emlt olacak. Pamutun fayda.it, 
yola dllıentm ufaltı kuvveUendlrmek, d&b& 
dayanıkJı yapmak lçlndfr. 

800 askeri ile btiŞlı başına bir hükumet lıalindı 
idare edilen Derslmin meşhur 

Pertek Kalesi 
Evliya Çelebiye göre kalenin üzerinde tunçt 

birde Karakuş timsali bulunu·y·ormuş 
EIHzizclen Der11ime giderken vila • 

vct hududu meşhur Pertek kalesi ö· 
~ünde Murat ~uyu ile sona erer. Murat 
suyu, Derınislinin mukaddes l\Jnııznr 
su;·umı da aldıktan sonra PPtreğe ka· 
dar gelir, bir müddet sonra •'Murat'', 
.. Frat" ismini alır. 

- \rtık F.lizizi arkada h1rak1vo· 
nız .. Dedikleri nkit, Petrd~ kayaı"ık· 
ları görülmeğe haşlamıştı. Fakat ı:;ö
rünen kayalık gittikçe göziimiizcle bü· 
yüyor, yükBeliyor ve biz ka~alıkları 
daha vakmdan gördük re- mesafem izin 
daha ~rttığmı anlryord~ılr. 

Pertek kayalıklarına uzaktan bakar
ken Dersimin vah~i dağlan n• kayalık· 
larınm başladığım anlavahilirsiniz .. 
C:ünkii .\fnrat suvunun üt~ ,·anı tama· 
ı:ıiJe Dersimdir. Asırlarca c.elıalet, şa· 
ku·et ,·e zorbalık yatağı olan Dersim. 

Muazzam Pertek köprüsüne geldiği
miz nkit Dersim harekatı de,·am edi· ! 
yordu. Köprüyü muhafaza eden ar 
Jierlerimiz Murat suyu üzerinde dom· 
baz köprü kunnak1a meşguldiiler .• 
Yerli1erdedn biri: 

- Murat suyu dedi en ehemmiyetli 
bir me,·kidir. AIJah saklasın bu köprü 
yıkılır, bir §ey olursa her ~ey durur .. 
Yolcu ,;eçcmez, qya götürülemez. A
~ağıda yeni beton köprii yapılıyor a· 
rna, kim bilir ne nkit bitecek. 

Bi7. konuşurken muazzam nehirde 
ikinci bir kiiprü peyda olmuştu. Bu, 
Türk' askerlerinin talim için kurduk
Jan tombaz köprü idi. 

Pertek köprileftnden Murat suyu· 
nun geldiği taraCa bakılma çıplAlc te· ,_~ .. ıflll-Mlll_,_.._ .. ıflll_.-.ı_, 
pelerin altmda yetillik1ere boğulmu§ 
şirin bir kasaba göze çarpar. f~te ora
sı Yeni Pertektir. Eski Pe-rtck'in §İm· 
di iki cami minaresi, bir kilise hara· 
beti ve bir de azemetle duran kalesi 
vardır. 

Evliye Çelebi Pertek lialesini ~öyle 
anlatır: 

"Sebebi teımiyui old11r, ki liıanı 
ıff oğulda kara kuıa Pertek derler. Bır 
nun kaleıi fiure ıımçıan bir kara kuı 
timsali olup her ıene Ncvnı: günün· 
de 1afir rırup makdia Kürt(?) alwamı 
nı bu fehrin pmtırıruı cem İ!;in iıareı 
verir imi~. Bunun için ıehrP PertP.k 
denmifıir." 

Çelebi'nin safir oran kara kuıunu 
o devrin zihniyetine bırakırsak Moğol 
lisanmm burada hüküm ıünnesi bizce 
~ayanı dikkattir. Perteğe bir ıaat me
safede Sağman köyünde eski Türk ka· 
hilelerinin evlitlan ya§aınaktadır. 

Pertek kale!İ lıakkmda E,·Jiya Çe
lebi'nin ,·erdiği malumata devam ede
lim: 

.,lliC"mti rıcbeviyenin on dukıı:un· 
cu ~t·nP~inde llalid bini Velid bıı ka
le Ue Diyarbekir havali&ini f ~ıheuikıe 
tim11a!i -t•11t·11ru hedmP.yltirni,ıir. Ha· 
la o mürgü muıalaa1t1mrn mahalli :ir-

Yazan: 

Niyazi 
Ahmet 

vei 1.-tılede malilındur. ilk 'banüi ekai· 
siredcndir. (/ran imparatorlarından) 
Sonra mülül~ıan nıüluke inuknl ede
rek .~tolla JJ,.isi Biıliai iane.!tiyle Per
tek lıdkimi Süleyman. Hanı. Evvele iıa
ot edip kale.vi Bıyıklı /tlehmed Pa§llya 
tealiın P.tti.;inden vine htikimittP. ber 
tH!Çlıi ıe'bit yıırıluk ve ocallıl: ıariki· 
le ihMın olunnııı~ıur. Haüi Beyi muıa
ıarnf ıır ki aaiıanei ıaadeı tarafından 
l(cltm evamiri fHıdifahib elkabuıa (Ce 
mi Cemal) yazılır mirliva elkabı ya • 
zılm,,:, ;im hiikumeUi.r. F.bvabı mah· 
.<ııılatı kr.ndıılerine ha.• ifr~: olunup 
haaına RÖre a&ker cetn ..,JPrek ıe
iere Kider. BP,·lr.ri inldraz balla San· 
<-ak Df?VIP-ti Aliyedr.n ahara ıeuih bıı· 
yurulur. Hoıt Kanunu Süleynurrı ü:re 
.'YJ().()t)() ak~ir. Beyi hini gmada ıe· 
la:a yü: a11kere maliktir." 

· I Şehirden Manzaralarl 
~ ~ 

Köprü üzmnle bir el araban 

rnişti. 

Pertek k3lcsinden l\Iurat 
giiz!criniı kararmadar:ı bakama! 
K\iprü ince bir sicim gibi güzP 
ı iizgii r sizi neredeyse uc;urac .. 
t'et'r. 

Kaleye çıkarke-n kurulan t 
kiıprii l.iz kaleye ~ıktığrnıız ,-akil., •i 
rar sökülrnü§ bulunuyordu. TO.P ~1 

kcrleri talimlerini hitirrnişlerd•· ~ırı 
,\ııırlartlır kim hilir kaç kani• ?tı 

m:mahıru ı::ahne olan Pertek •d 
lıcr halde Türk askerini1r bir 
muazzam bir köprü kurup b 
rm.ı lıayre:le bakıyordu. Dü::rıı 
korunmak ,.e onu yaklaştırmartl~ 
t:.ılıiatrıı lıı: korkunç kayahktarıO' 
Je km ani:.:r bu manzarayı gör 
nıuhakk~k ki hullun bir mucize 
ğuna inanacaklardı. 

Devirler arasındaki in~arılık ı 
Niy~ AhmE.J. 

Danonçiyo b' 
yük sözüne 

uğradı 

D'Anmın:io 
nun artık araları yeniden 
ceii anlatılıyor. 

Haürlardadır ki bir ---:: 
Yel ltalyan Bat•ekili yine 
nunzio'yu ltalyan Akad 
aecmitti; o nlrit D' Annunsi• 
ıoliniye: 

- Bir haliıüddem at, 
le ayni ahır içinde duramaz! 

Diye cevap vermiıti. 
Şimdi D' Annunzio bu 

izalanna bqkanlık edecek l 

(Vul• 

T anburi Cem 
• 

gecesı 
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Bulgaristan da 
Askeri manevralardan sonra 

Kral Boris idare s;steminde . 
değişiklik yapmak istiyor 

illi].. d f au .. k oar ostlarımız, geçen ha ta, n!u a keri manenalar yaptılar. Bu 
@on a~ehetleda motörle§tirilıni§ kıtalar 
ı 1 teın mitrah·i.iz , .e ta\ \'are top-
lrı t • • • 

11tn' ~ anklar ve tayyarelerle tepeden 
dii aı;a kadar silahlandıklarını hütün .-; 
•td~·aya gö teren Bulgar1nr. Niiyi 

• )1 rltl nıuahecle inin sarih ahkamı hilii-
1, l ~ olarak, gi7.liden giz) iye 'ı ll::ırdan-
at &JCtı na l . ·ı a~-; ı çalıştıklarını en nı ıayet 

~;. a 'llrmtı§ oldular. l\lii .. ellah ve 
"\etli b' d · hir d ır o t, !;ılız ''e ıtc yaramaz 

1 n, 1 °~ttan miirerrah olaca~· için, 
ıı:ı~ kar. ~om~ularıınızm h~ ı::iliihlan • 

_ı.. d C) f ıyrtı, çok kunetlı olan nıo • 
.. cm T" k' etın· ur ıyeyi pek o kadar a1iikaılar 
t ahk~Ycl>ilir ... Ancak, Nüyi muahedesi
il aid arııınr hu suretle kecnlem yekfın 

.. ~ llt eden Bulgarlar, şimdiye kader ar 
ur nıtıa' , . 18 . . dd . . . r . enın ıncı ma esme ıs-
•· •rı:ıt) . . 
Jı huı a, kdenızde mı.hreç taleb.nde 
~ İdd~ınınakta Ye Garbi Trakyada lıak 

~i 1
•
11

1
. etmekte idiler ... Bulgarlar, ken· 

111 ot'" 1 . l'd . ı· Ilı ··•·ının :ı ıırmı gız ı en gız n·e ta-
l ııaarı~la: . ·ğa çalı..ırlarken, Otel · Payisi 

Kral Boriı ~ :.1:·ı ' teşkil r ttiklcri bir te~ki1iit 
ııı• lark· ..... '" Ga: hi Traky,ada Dede:.i!aç. kk ,.e 
-' ta~· 1 .1'rakya<la Edirneye kadar olan 8 - intihap etmek ve cclilınek ha . ~na • 
eı .. ırı ,.... · · ı·"'' kı'l le ılan et 

d 
ın n ı ı .. · 1 · · · 18 ı namzet wını ı teı ı::ı ~e 1 

e •tıh . nn gar ıga ıaı esı ıçm yı - o ' · • O nı erı 1 · ı ı ı ıne:;e saHilıh·ettar olaraktır. 2 ya~ı 
tıı a enı top anlı ar yapma ita, o • . 

Ctno .ı A ikmal eden hiitiin kadınlarla finıver 
kad ranuoınlarla Cemiyeti kvama J'k )a-
l 

ar .. k il 
1 

K ~iteliler ele intihap lıakkrna ma 1 
• 

0

1 "' tnuracaat etme te i i er. <it•e 1 be e· -.nor ı caklardır. Altı av e' ,·el yapı an . 
)~ ıiikümeti zamanında resmen • ıl ıı · sekız 
tıt .. :edilen, mamafih, gizliden gizliye <live intilıaplarında ~üz e e 

1 
• 

"'cut ı ek. erivet alan lıükfıınet, kadınlara ın· 
ki'-t o up, faailyetini ilmi hazı tct- ' k" t"cilere ıt er T tilıap ltakkı \'ermekle, es ı par ı k 
d~ e, rakyanın arkeoloji ve etnik büyiik hir darbe hazırlamış olma • 
()tt h1una hasreden hu teşckkiillerin tadır. 
~Ya sUrdükleri iddialara, Bulgar Bu suretle toplanacak Sobranye 
tııi evralariyle ebediyen hatime çekil · f 
b ı olu\' c·· k"" .. _) h . meclisi, demokrası üzerine müessıs, a-
ı:itıJ • or. ,.un U• on gunnen erı. l b 1 
tts~llrlar i~in bir Nöyi muahedesi kat, tel( rcpheli bir çehre a mış u u-
~~~ ctı. mevcut değildir. Yok CJlan bir nacaktır. Şu muhakkaktır, ki, dört yıl 
~0~n l 8 inci maddesi de tabiati· öne~ .Bul~ariatan gibi ancak he§, altı 
l''tlll". maenaleylı, çok yakın dost milyonluk kiiçiik \'e zayıf bir devlet· 
lıı.ı lt olan _Elen mmeti karşısında, ele. demokrasiyi cıvıklaştıracak dere· 
'tııdgarJarın, .Akdenizde mahreç iddia· cede }lOl olan 38 partinin orta -
~ k hulunmaları da tamamiyle orta- dan kaldırılmasiyle. koın~uJarnnız 

lı alkını~ bulunuyor dernt-ktir. kendi memleketinde müstakar bir 
~~ ~lgar manevralan bu cihetten . 1 .. ·ne ka,·uşaeaklar(lır. 

ıııs ~) 8Ydah olmuş ' 'e ortada gizli ka- ıc afrnet'ırheaJ:_"'laır -,.•apılarak, So.branye.ııin 
ti" bı •. '• ,.e münazaalı bir mesele ltal • ., ' ~h l•t-. l . l dört ,,,ldanherı seslerı kr 

ıı ., açı masıy e• .1 

lan . 1 n 1 "ııtandaki azlıkların tla 
()}~ f evraJarm bizim baknnımzdan Si an ll garı" 

ayd b k d d F k B 1 d h . h"r nef eıı almış olacakları-~ }( ası u a ar ır. a at, u - a a genış ı ~ ,. 
lfttn ~~lr Boris, \'e Köse İvanof hü· m zannetmek bata olmaz kanaatincle-
lit-119~t~ ltin YC Bulgaristanm dahili · i ı · -.t l k yız ... 
t'ttd 1 ıa ınıınclan Bulgar gazetele· M. Necmettin Drliorman 

lıtı e okuduğumuza göre b;rçolt cep- ---------=====
tır. Crden faydalı olacağı muhakkak-

~ . 181 ralı gDzel 1 
"it. Clekım bu"'t'• B 1 1"' .. .. .. r nuoıa '''4tlc] un u gar ıgm gozu o-

!'' ~"1 e te hir edilen modem silahlar. * * 
.. gar halk k · · · ·· · "Cıi ınm uvveı rnanevıyesı u-
tııer:te çç.ok mües ir olmuştur. Kendi 
~i kketınde müstakar hir i<lare sis
~ k Urınak isteyen Kral Boris, lıal
lotır endisine karşr, manevralardan 
a:rıı \d~lı.a fazla artan ınulınhhetinden 
tlt, a ıstıf ade etmeğe teşechiis etmiş-

ltr 
~tr~ne, ra salıasmclan (Hin en hütiin 
itti)'] ar geçen gün Kral Borisin emir-

~ ~~ere, .Yeni intihap kanunuııun rnü
dctı~ CS.•ne başlamışlardır. Birkaç giin-
diJe11 ~! nazırlar rnecliı;inde tetkik e
l..._ İltııayıha, iki, üç güne kadar kra
~tthcd a •na arzedilerek kanuniyet 

n ecektir. 
g" lllgar ,ote, d·· gazetelerinin yaz(hklarına 
1d•te ~~t yıldanheri parJamentomz 
tiı.ıe k"< Jlen Bu lgariı;tan, sene nilıaye· 
)~t "ea~ar yeni 5ohranyaya ka\'uşa
~11.nt ulgaristanda yeni sistem par

ltt.,, A er hir idare rejimi başlayacak-
!934 )"'l~laşıldıgına giire., eski partileri 
.~)'ayı ~ınayıs aymda Jii~"·eclilip, soh 
ile .l., 8 Payan ve askeri bir reı"im ·a l.lort 1
, '8re ed Y•ldanheri Bulgar devletini 
~i ·' .. 

1
en Kral Boris, millet vekille

\· ... "'' et" · ı et etllı ... 1 ıc are· ini mürakabcye da-
(h e<ac knrar \'ermiş demektir. 

llı.t t>tCnild''"• 
1

• lll1, '.sk· ıgıne giire, yeni intihap ka· 
11d"11 r 1 Parti \'C tcı;ckkiillerin ;e-
11l~· anl i'-·"t ı" . .. ·d j 'Yer 1_ ' " ~r~mc crm~ musaa e 
•at ~11;tir II k k 1 · d · 

azın son günlerinde, 
F ransada, Y. veda olmak üzere 

IA • .. 1 celerıne 
P aJ eg en ll"k ınüsah!lkasmda 

1 bir güze ı . 
yapı an .. .. .. .. z bu genç kız hı-

. · ördugunu 
resmını g k bir numaralı gü· 
. .1 .... ka•"nara 
rıncı ıgı ~ • 

1 · · · alını§ur. ze ısmını . .J' a§ında bir lise ta 
H 

.. n yeuı Y 
enuz 0 1 Janet tahsilini 
. 1 rnatınaZe • 

lehesı o an Arnerikaya gide -
bırakıp yakında 

~ilı:rı ·• u u ·u mec cnıye en ı~ 
cnu~ h,r Bnlgar ''atanda~ı cektir. • 
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Napolyon Ponapart 
Moskova yolunda 

Rus edibi Tolstoyun evrakı ara·
sında, neşredilmemiş yeni bir 

vesika ele geçti 
Tolstoyun meşhur "Sulh ve 

Harp,, adlı romanının inti'8-r etme 
mit bir mühahsi olan "Moskova 
muharebesi,. büyük muharririn ai
lesindeki eski kağıtlar arasında ?u 
lunmuş ve bütün Moskova, Lenm· 
grad gazeteleri tarafından neşro
lunmuştur. Bu bahiste. Tolstoy, 
yüz yirmi beş yıl önce Napolyona 
karşı Moskova yolunu müdafaa 

- Allah sizi korusun! dedi, in· 
şallah tehlikeli l>ir §ey değildir . 
Fakat söyleyiniz Prens, neticede 
zafer bizim olacak değil mi? 

- Elbette! 
- Allaha çok şükür! Ben bunu 

önceden biliyordum. 
Parmağile Prensin yarasını gös· 

tererek devam etti : 
- Buna gelince, '.:abii muhare· 

Tolstoy kimi itham ediyor! 
etmeğe çalışan Rus askerlerınin 
çarpıımasını §Öylece tasvir edi
yor: 

Öğleden sonra saat üçte Prens 
Andre, cephenin önünden atla ge· 
çen Prens Öje:ı'e yaklaşarak as· 
kerlerin maneviyatını bozacak lü· 
zumsuz bir boğuşmayı men için 
taburların vaziye'4ini değiıtirm~~ 
teklifinde bulundu. Bu bahseltıgı 
alaylara ihtiyaç görüneceğini bil
dirdi. Sonra atını mahmuzlayarak 
alayına döndü. Kendisi bulunma· 
dığı sırada alayından birkaç as
kerle bir ihtiyar kumandan az çok 
ağır surette yaralanmıılardı. At
tan inince yaveri yanına koştu. 

Prens: 
- Bizi ileriye ıevkedeceklerine 

dair söz aldım. dedi. 
- Eğer kımıldanabilirsek ! 
.- Şüphesiı ! 
- Dikkat eainiz .Prenı ! 
Birdenbire yanlarında bir hele-

can ıedaıı yükıeldi ve ayni zaman 
da Prenı Andre bir obüsün yere 
düterek patladığını ve parçaları· 
nın mü•"hit bir surette havaya da· 
ğıldığını gördü. Yaver, teselli !fa
de eden derin bir göğüs geçıre-

rek: d d" 
- isabetsiz bir darbe!... e 1

• 

Fakat cümlesini bitiremedi. Bir 
··ııe ıslrk çalarak hatları üzerin-

gu d" P ·ı den geçti ve infilak e ıp. rens ı e 
yaverini barut dumanlarıyle sar-

dı.P A dre bu darbeden kork-
rens n ]Ak' 

t bancasına el atmış. a .ın 
muf, a y 1 b' 
b . apmaınıtlı. a nız ır 
ır ıey Y • 1 b ~d· 

k ··ı·· ıenıesıy e atını eg ı. çocu gu um 
O 

.. g"' ıünün ve omuzunun 
zaman go .. d'" 

kanlanmıf oldu~nu go~ u. . 
_ Bir ıeY değıl. dedı, hafıfçe 

yaralanm19ım... .. .. 
Birdenbire kuvvetten du~tu. ve 

yere yıkıldı ; 10nra meyus hır ıf a-
de ile mırıldandı: 

_ Tamam, oldu ... itte bu soı_ı-
dur. Çok yazık! Daha yaşamak ıs 
tiyordum. . l 

Her •"ar af tan zab~tler k?tUP ge • 
diler. Hepsinin betı beı_ızı. solmuı· 
tu. Prens yüksek rütbeh hır zabıte 
dönerek: . 

_ Miralayım. kt!mandayı sız 

alınız! • 
Zabitler bir düzıye soruyorlar • 

dı: 1 d ? _ Nerenizden yara an ınız ... 
Kolunuzdan mı? Omuzunuzdan 
mı? Obüsün patlamasından mı? 

_ Evet, evet! Beni götürünüz. 
Allaha ısmarladık askerler! 

Ellerinde bir ıedye taııyan mi· 
liıler geldiler. Zabitlerin yardımi· 
le Prensi kaldırdılar. 

Gittikçe miktarları aı'~9:1'ta o· 
lan askerlerin arasından hır yol 
açtılar. PI"enı bağırıyordu: 

- Dikkat edin! Sakın safları· 
nızdan dıtarıya çıkmayın! 

• • • 
Askerler bıraz durmuılardı. Bu 

ıırada kır~ıyıklı bir milis zabiti 
sedyenin yanına geldi. Elini Prens 
Andrenin omuzuna koydu ve göz· 
!erinde yatlar damlayarak: 

General Barkl,ıy 

General Prens Kutuzof 

bede böyle !eyleri menetmenin im 
kinı yoktur. Ne yapalım? lntall:ıh 
bir ihtilat yapmaz da tehlikesizce 
geçer. 

Sonra milislere bir iıaret etti. 
Sedye hemen kaldırılarak hasta -
haneye götürüldü. 

Yaralandığı zaman, sedye ile 
götürülürken, Prens Andre, har
bin kazanılıp kazanılmadığını sor
ınamııtı. Milis zabitinin sorduğu 
suale bir dakika bile düşünmeden, 
tereddü'' etmeden müıbet cevap 
vermesi, böyle söylemeyi lüzumlu 
ve zaruri görmüt olmasından de· 
ğil, mutlaka Rusların düşmana 
kartı zafer kazanacnfına kanaati 
bulunmasından ileri ı:eliyordu .. 
Yaralanmasından bir an önce ge
rek kalbinde, gerek alayını can· 
)andıran heyecanda bu kanaati 
buluyordu. 

Miliı zabiti de, ateılere ve alev
lere bakmıyarak ölgün yaralıyı gö 
türmek için milisleriyle birlikte 
koşarken, kendi maddi ve manevi 
bitkinliğine, her adımda başgöste
ren dehıetlere rl'tğmen, zaferi elde 
edeceklerine bütün kalbiyle inanı
yor ve bu inancı kuvvetlendirmek 
için Prensten müsbe'.: bir cevap 
bekliyordu. 

Ya, Rus orduları büyük genera
li ve Napolyonun rakibi ohm Ku
tuzof ne yapıyordu? 

Ayakta duruyor, umum karar• 
cah reisi Kont dö Beningsen'e mu· 
harebenin kaybedileceğini, kendi
sinin dütündüğü ve söylediği şeyle 
rin aksi yapıldığı için hatta şimdi
den kaybolmuş olduğunu anlatı
yordu. Prens Wurlemberger, Rus 
askerlerin ric'at ettiğini gözleriyle 
görmüş olduğunu laf silatla ıöylü· 
yordu. Bir yandan Yon T oll bütün 
Rus askerlerinin imha edildiği ha· 
berini veriyordu. Bir yandan da: 
Barklay Tolly, meşum bir sure',te 
kaybedilmiş olan harpten sonra 
bütün Rus ordusunun kaçmakla 
olduğu haberini vermek üzere Yol 
zogen'i göndermişti. 

Kutuzof halı ile örtülmüt olan 
bir tahta kanape üzerine oturdu. 
Kırlaşmış başı göğsü üzerine düş· 
tü. Hiç bir karar alamıyor, kendi
!ine vaki olan teklifleri ltabul eder 
veya etmez bir ha1de duruyordu: 

- Evet, evet, öyle yapınız. Ha
yır, hayır yapmayın! 

Diye sağa, sola cevap veriyor, 
yahu•,: 

- Yavrum, sen git le neler olup 
bittiğini anla! diyordu. 

Biraz ıonra tekzip edilen bir ha 
her getirilmif, Muranın esir edil 
diği bildirilmi~ti. General hemen 
göğsünde haç İfareti yaparak et• 
rafındakileti bu büyük muvaffa
kıyetlen dolayı tebrik etmit ve e
sirin derhal huzuruna getirilmesi 
emrini vermiş'ı:i. 

Büyük Generalin bu neşesini k-;.; 
çıran, onu hiddetlendiren Barli• 
lay de T ollynin gönderdiği yaver 
Yolzogen idi. Bu zabit Rus ordu
sunun sol cenahının tamamiyle İn· 
hizama uğradığı haberini ver 
meğe gelmitti. 

Hali yerinde oturmakta olan 
Kutuzof onu hususi olarak dinle
mek istiyordu; fakat nasılsa söyle
mesini menedemedi. Yaver öteki 
Rus zabitlerinin meskenetini tak· 
lit edecek, bu faydasız ih'4iyar ku
mandanı takdir eyliyecek değildi. 
Onun fikrince "ihtiyar, başının ne
rede olduğunu bile hakkile bile
cek bir vaziyette bulunmayordu." 

Sol cenahın halini, kendisini 
gönderen kumandanın verdiği di
rektife ve !:endi ş::örüşlerine göre, 
telaş etmeden, sükunetle anlattı: 

- Mevkiimize hakim olan bü • 
tün noktalar düşmanın eline geç • 
miıı;tir. Aı'~ık hiç bir şey yapacak 
halde değiliz. Askerler kaç.' .. ı 
lar, onları bu kaçmadan menetme 
nin çaresi yoktu. 

ihtiyar asker, bu sözler üzerine 
ani bir hiddete tutuldu, yerinden 
kalktı; ağır, şişman vücudu dim 
dik oldu. Kaşlarını çatarak Y olzo
genin kartısına geldi ve: 

- Ben i~in bütün inceliklerini 
herkesten iyi biliyorum. Düşman 
bütün cephelerde püskürtülmüt • 
tür. Hiç §iiphe götürmiyen zafer. 
den dolayı General Barklay'i be-

'( onu: Sa. 10 Sii 3), 
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Büyük polis hafiyelerinden birincisi: ' -

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika numarası: 10 

' 
"Şimale Dehşet,, saçılaca~! 

Fakat; Allan Pinkerton; Cohurreisl Abr bam Ltnkoloe karşı 
Cenupluların hazırladığı planı öğrendi! 

AUan Pinkcrtonun Amerika 
cumhıirreis'lerinden Abraham Lin
kolnün hayatında oynadığı mü -
him rolü ortaya koyan ve §imdiye 
7oadar çık.anların hepsinden ente
resan ınıaocrası, bugün 'ba§lıyor: 

Baltimorda Gey barında birgün öğle 1 
den evvel 3 !kişi hususi bir odada baş 
başa oturuyordu. Her üçü de, cenup 
hükumetleri kokardlanm to.kmışlar -
dı. Bunlardan ·ikisi §Ik sivil elbiseler 
giymişlerdi. Üçüncüsünün giydiği, 
laıitezi bir üniformaydı. Bniformalı a 
dam, yüzbaşı F ernandiya, aslan ltal 
yan, önce beıber, sonra maceracı 
ve şimdi Amerika merkez hükumeti
ne !karşı toplanan cenup askeri kuv
vetlerinin iba§ma geçen kumandan! 

Üç kişiden en yaşlısı şöyle diyor 
du: 

- Ben ve küçük: ~ardeşim. pla -
nınızı kavradık, sanıyorum. Kork -
tUiunuz "Şimale dehşet!,, isimli giz 
1i teŞkilat, Baltimorla §İmal hüku -
metleri arasındaki demiryolanm tah· 

; rip 'edecek; öyle, ki bunun neticesi o
larak', Va§ingtonun §imalle irtibatı 
kesilecek . Sonra siz kuvvetli kıta]ar 
la Vaşington üzerine yürüyüş yapa
rak, şehri zaptedeceksiniz. Oradaki 
hükumeti düşürüp, iktidar mevkiin
ıaekileri zindana atacak ve "Şimale 
Deh'şet ! ,, teşkilatım, "Muvakkat ida 

're,, kaydiyle iktidar mevkiine geçire· 
r -ceksin iz t 

Yüzbaşı F ernandiya, planının kav 
ranıldığım ta,sdik yollu, başını salla
(Jı. 

- Siz, bizim lle'deflerimizi ıCTsaca, 
lflkin mabetli eurette tahlil ettiniz, 
Mister Hamil ton! Fakat, dalla baş -
ılangıçta görülüyor ki bizim vasıta .. 
larımız ve bizimle beraber çalışan -
lar, gayeye varmak için yetmez. Bu 
rada cenupta herkes general olmak 
sevdasında!.. 

F ernandiya, böyle derken, kendisi 
ni de tarif ettiğinin biç farkında gö -
rünmüyordu ! Labrdısma devamla : 

Hamilton kardeşlerden büyüğü, 
araftırdı: 

- Bu harekete iştirakimiz~ mu -
fakat cdilmeği temine yarayacak ka
dar itimadınm kazanmış bulunu -
yor muyuz. yüz başı? 

F emandiya, bir tereddüt geçire -
rek, ağır ağır: 

-Hayır, dedi. Bu, iştirak eden -
leri müthiş bir yeminle bağlayan ga
yet mühim bir sırdır. Yemin etme· 
yen hiç kimse, bu sırrı öğrenemez. 
Size yalnız şu kadar söyliyehlirim 
ki Abraham Linkolnün bu menfur 
esir kurtarıcının Nevyorktan Vaşing 
tona yapması takarrür eden seyahat 
le alakadardır. Herif, oraya ayak 
basınca, riyaseti devralmak isteğin -
de! 

Hamil ton ayağa kalkarak: 
- Bilisiniz, ki dedi, biz de bu 

Abraham Linkoln melunundan sizin 
gibi nefret ederiz! Bütün kalbimizle, 
tam bir muvaffakıyetiniz temenni -
sind~yiz. Ben, §İmdi tekrar işirr.in ha 
şma gitmeliyim. Rahatınızı bozma -
ymız. Kardeşim yamnrzda kalabilir. 
Yalnız, bir kaç dakika için benimle 
birlikte dışarıya gel de, sonradan bu
lu~acağımız yerle zamanı kararlaştı -
ralım, Luisl 

Kapının eşiğinde, Hamilton kar
deşlerden büyüğü, ki.~üğüne elini u 
zattı ve kulağına şunlan fısıldadı: 

- Geriye dön, Deyvis 1 Başka ça· 
re yok~ bu tehlikeli ahmağın tavas -
sutu ile derhal gizli teşkilata dahil ol 
malısrn._Yemin etmekten de çekin -
me! 

Deyvis Hamiltonun beti, benizi at 
tı: 

-Ben, ömrümde şimdiye kadar 
hiç yalan yere yemin etmediğim gi
bi yemin edip te yeminimde hanis 
te olmadım, Mister Pinkerton! Ve 

kat böyle olması zaruri! 
Abraham Linkolne karşı ne gibi 

bir plan hazırlandığım bilmemiz ge
rek. 

Bu mülakattan 24 saat sonra, 
Baltimorda. cenup sokağında bir 
kaç ay evvel tacri "Hamilton karde§ 
ler,, firması namına kiralanmış olan 
bin, sureta ticaretle müştegil iki kar 
deş bilinen Pinkertonla muavini ta· 
rafından terkedilmişti. Artık bom -
boş duruyordu! 
. Bu binanın "Hamilton kardeşler,, 
ticarethanesi olduğu aylar zarfında, 
cenup şehirlerinin hepsinden gelip 
giden •• müşteriler,, • devamlı suret
te binanın dört kapısından girip çık
mışlardı. Bu akın akın geliş gidiş, 
giriş - çıkış, zahiren firmanın ticaret 
işlerinin fevkalade yolunda olduğu -
na, "kardeşlerin,, dehğetli kazanç 
yaptıklarına delalet ediyordu. Balti
mordaki karga~'llık arasında, tefsirle 
re yol açtı. Yani, i~in içyüzünün 
hiç kimse farkına varmadı. işin içyü 
züne gelince, Pinkerton, elde ettiği 
malumat üzerine, huzursu:: ha
va içerisinde: hiç kimse bu bi
nada hakikatte Allan Pinkertonun, 
yani en fazla nefret edilen Şimalli -
lerden birisinin karargah kurduğunu 
ve boyuna demir yollarım kcntrol 
ve muhafaza eden ajanları kabul ve 
idare ettiğini hissetmemişti. 

Cenup sokağındaki ticaret mües -
sesesinin böyle apansızın kapanma -
sı, herhalde ticari işlerin ani olarak 
bozulduğu şeklinde tefsirlere yol aç 
tr. Yani, işin fovüzünün hi~ · kim~e 
farkına varmadı! · " • 
f şin içyüzüne kelince Pinkertcn, el 

de ettiği malumat üzerine, alelacele 
böyle yapmağa lüzum görmü!tÜ ! 

'( A rloası t:ar.) 

şimdiye kadar yapmadığım bir şeyi 5;a:::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::11111::nm.., 

şimdi yapmnğı da göynüm hic istemi ii Meccani muayene 
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Hamallar araba kullanmaya 
başladıktan sonra 

Arabacı esnafı ı;iyan~ 
.. 

mı başladı? s 
Arabacılar bugün toplanıyor 
Ötedenberi memleketimizJe çirkin arnbnlnrıdır. IJunlar da tırabacılj{ 

bir manzara arze<len sırt ve ımık ham ifadesine göre, hnddi i5tfobiderı f~ 
mallığının kaldınlması ~elırin umu- yiil: almnf;ta olduklarından arobl 
mi manzarasını dejfütir{li~i ~ihi hu lar Zflrnr gömwl.-tcdirlcr. llcm bil~ 
yüklerin altında ezilen hamına! c~nn· rın l>ir hı.~11•1 peh ~·irhin oldrı~ll Si 
fınm da yüziinü giildiinnü~ Ye dalın <;<>/,· tfr/a miiştrrinin c~ya.~ını yolr1flh 11h 
az ezici bir ~ekilde lıayatını kazanma· tnmıcfo bırnkncal• lmdar da r;:iiriil: 
ğı temin etmiştir. Fakat lnın.1 mukahil lurımfllandır. t 
bir kısım f'.Snaf ın (la hu aracla zarara l.~ıanlmltln 4.5()() kadar arab<I 
girdiği söylenmekte<lir. N:!tekim ara- dır. flmılarm bir lmmı Ycmi~teıı j 
hacılar gerf'k sırt Jıarııınallığınnı yeri· lirriw•. bir /.-mm da ılTa!ımutpM" 
ne kaim olan kii~iik el arabalarının yin~ Sirf:,,rivc i.~fomcktcdir. IJııtl ;>c 
her gün artmakta olması, ı;erekse he· lınricirıdc 1.-~lnn >arnb~lnr. t'(lfl" tıl 
Jedip•nin keneli terine yapnıış olduğu çılmrrlan r.p·"lnrr yiil.·lenwelar.dif· 1. re 
hir tehli~nt yiiziinrlcn her~iin hiıılcrr.e lıir lınririnclc çnlı~arı arcıbalnr bııi 
Jira zarara girdiklerini iıldia etmckt~· 1wmn ılalıil tlc~ildir. i.~tnnbuldn ~ t 
dirlcr. mal i~r araba adedinden çok fa:.1 

Bu iddiaya nazaran Rt'lt-ıliyc, ara· A rQbucılar. bugiin :4 lyannl-:. lınnırıd le 
bacılara kendilerinin i~e karışmayıp mcrl:czlcrindn toplanarak bu Tııı:'~ 
arabalarım lıammallara kira ile ver görii~mclcr yapacaklar ı-e yeni ı 
nıclt>rini enıretıni~tir. llu Yaziyet kar- lıc ·eti srçcccklr.rdir. 
şmııda asıl sermaye ı.-alıihi olan ara· Ath arabalara pllk• 
hacı yalnız yevmiye aldığt 4,5 lira a· 
ralia kira,:ı ile kalmakta, arabayı kira verllmlyor 
ile tutan harnınal iı::.e yevmiye olarak Diğer taraftan sırt lıanımallı~ııı 
va~ati bir hesapla 40 - 50 lira ka· 'kalclırılına~ı iizerine tek Ye çif\· 
?.arınıaktadır. Bu \'aziyet arabacıları arabalar !:Oğalmaya başlamıştır. ~' 
pek haklı olarak sinirlendinnektcdir. dilik aralıa plaka ı \'erilmP.mc-i st 
Bunun için Belediyeye mütcaddid sefer ınüdiirlii~iinc hildirilıni§tir· 
defolar miiracaat cdilmi~ olma!'ına Belediye İstnnhulun ne ktıclar' 
rağmen arabacılar lehine bir netice }laya ihtiyarı oldu~nu tetkik ecl 
aluınıanu~tır. huna ı;iire hir karar Yerecektir. 

Dün kendi iyle konn~an hir nmlınr Diğer taraftan araba tek,.rleklc ~ 
ririmize hir ara1ıncı nziyeti §Öyle izah lastik tak1lma·1 me5ele::i de bu 
etmi~tir: dn lıalle<lilerektir. . 
"- Sırt lıwnmallığmın kallmıası Lfı ti~e karar verilirse yeni r1• 

memleket it;in dbettc çok lıtı)1rlı bir verilecek arabalara bu merbuJ'I 
' i§ olm11.,t11r. Fakat bunda bizim su- konacaktır. 
çunm:: uC'dir? 11 ammallr~m 1mlkma· ıuı11nıınııuuaı""1llllh1munıını-...ft1111100tıtı.ı~~\~ 
sı niçin bizi znrnra .iiokmn? Hmnm11l· · u 

1 lı~ırı t•nzi/c.~i yalnr:::: talımU t!Ihliye ile US a 
uğrrı.!"İ"h ı·e bund~ ken<Jine · dii~cn ". -211 
lwlıl:ı f;a=anmaktır. Biz nihayet ara· Ulus gazetesi 29 binn"."J a 
bamızı t;chen lıayrnnı da bcslemC'ğc rin Gumhuriyet bayranıJ1l ~ 
mecburuz: ya lwmmallar? :4yrıca on· !itibaren yeni makinesinde 
lrır bi:drn flraba kiralıyorlar: fakat büyük hacimde basılacaktır• 
bu ldra pora.-;ı tin az dl'ğil m;? Onlar ff Ü 12 f8 
bir sf'.f<'rdc 4.5 lira gibi az bir /;ira pÖ er g O say 
ra.c;ını !:ola · k.olay <;ıkarabilirler ötesi 1 

Ulus yeni "ekil ve kao lrnp ldmlır. fü: her sefer için 50 im· :s ·J 
rm i~trmiyoru:::. Bunu alti/;adarlar ni· ile yalnız Ankaranın değı 6~ 

• • f [ l h tün Türkiyenin haber ve t;in nazarı iti 1ara a mı yor ar? Bu al•· • l cald 
/w111 ::. niçin t:rrilmiyor?. gazetesı o a ır. 

''DiPer uıraftan arabacıları ::.arara lllıııııııııııtıl""'-ııııııtl-nnıtfllllttıtııuıııııllHlllllll 
sol:nn ikinr.i bir nw~f!fo de kiit;iik el 

- Dolayisi1e, dedi, iş yapılamı
,yor. <laha hala bir demir yolunu a -
kik'aten ilcesmeğe muvaffak' olama • 
damnkıllı tahrip ederek irtibatı ha -
Jcikaten kesmeğe muvaffak olama~ ~------------------------_. __ .,..._.... _ _., ___________________________ _., 

dık. Bilhassa, Nevyor'k bize !;U mel. 
un Pinkertonla.n musallat ed~liden -
beri! 

Hnmiltonun küçük l<aide§i llay -
retle sordu: 

- Pinkertonların bizimle şimalli
ler arasındaki ihtilafla ne alakalan 
var? 

- Bir bakıma hiç alakalan yok! 
Fakat, "Baltimor Neylrod,, bütün 
demir yollannr muhafaza et . 
mek işini mukaveleyle onlara hava
le etmiştir. O zamandanberi de her 
kö~rü ~şmda her. geç~t yerinde, mai I 
yetıyle maan,, hır Pınkerton, nö -
bet bekliyor! Sürüsüne bereket, diye 1 

rniyeceğim; ancak Allan Pinkerto- 1 

nun adamları o kadar da çok ki! 
Tek Pinkerton değil, yüzlerce Pin • 1 

kerten vızıl vızıl faaliyette! Kendi 
tamflanna bal yapıyor ve başkaları- 1 

m sokuyorlar! 

Bu büroya mensup casuslar, Ce -
nup şehirlerinde de barınıyorlar. Pin 
kertonlarm faaliyet tarzlarını bili • 
yorsunuz, herhaıde ! Büro mer.sup -
lan diişman k<lrargahlarına sokulu . 
yorlar, ele verilme yahut da şüphe
lenme gibi ahval üzerine de, derhal 
silaha davranıp hücuma geçiyor ve 
ortalığı allak, bullak ederek, kaçıp 
kendilerini kurtarıyorlar! Bu acente, 
memurlanmn sayısını son zamanlar 
da liemcn hemen bine çıkarmış ! Bu 
vaziyette elimiz, kolumuz bağlam . 
Y.°r: ~a~iyet. böyle devam ettikçe, 
k!tı hır ış yapmak iizere, ileri hare
kete geçemeyiz. Bu itibarlada, şimdi 
kati bir darbe hazırlryoruzl 

Lindenhof çi/tliğinden değir. 
menlerinin bulımduğıt yere inen 
Kurt Randolf, orada emektar lnç. 
7cı ustaları Ksavcr Maycrle konu~ 
şuyor: 

Randolf, parmaklarının tıcile ihti
yarın omuzlarına dokundu: 

- Şimdi gene iş var, K~:.vcr! Vay
tenek sahipleri, bize büyük tir iş veri
yorlar; ağaç gövdeleri bI<;!:ırian geçi
rilecek! 

Mayer, pipoyu ağzından c_;:('kti. Bum
buruşuk çehresinde memnun oluş ifa
desi, gülümseyiş refakatil~. do]aştı: 

- Sevindim buna, ama ne yazık, 
ki.... 

Çehresinin hatları gölgel:!ndi: 
- Ben, yalnız baş1ma ne yapsam, 

başaramam bu isi... .80 ine yakınım 
artık! 

- Zaten yalnız ba!';ınıza yapacak da 
değilsiniz, aziz dost! Tabii b~rkaç bu:
kıcı uşak vereceğim yanınıza! Siz yal
nız nezaret edeceksiniz!. 

- O zaman olur. O zaman başka! 
- Karınız nerede? Hatırmı sormak, 

giinünün iyi geçmesini tcme'!"ni etmek 
isterdim. 

- Roza mutbaktadır, Efendi! 
Randolf, eve ayak bastı. 
- Kolay gelsin, anne! Nasıl, iyi mi-

•• ? 
sınız .. 

Ksaver ~!ayerin karısı. ellerini çar
çabuk önlüğüne sirdi ve Randolfe sa
mimiyetle sağ elini ıızattı . 

- Ne iyi ettiniz de. ;;,uraya kadar 
zahmet edip bize bir kere daha yüzü
nilzü gösterdiniz, Her Kurt 1 Ben iyi
yim, teşekkür ederim; y:ı annenizle 
hemşireniz nasıllar? 

Edebi Roman : 9 Yazan: Maka El 

SEVGi; UVANINCA •• 
- Çiftlikte her şey yolunda, hepsi 

iyiler, Frav Roza! 
"Vaholdeı·" şarabı iciniz. K~aver dola-

- Geliniz, Her Kurt, bir kadeh 
Vaho<llef şarabı içiniz Rsa\'er dola
bında bu Faraplrırm hayli yı!Janmışın
dan bulunduruyor! 

Kadm. Randolfun oturma odasına 
girmc!'li için ısrnr etti. Bu y('~. görü
nüşü scvjmli, ter temiz tutulmuş bir 
yerdi. Eski moda bir komodun yukarı
smda bir yüksek dağlar avcısının res
mi asılı duruyordu. 

Yaşlı kadın, izah etti: 
- Oğlumuz. Aloiz! Resl'!li evvelce 

de gi~:-müşsünU1.dür! 

- Elbette .... elbette! 
- Delikanlının b1şma gelen felake-

ti de bilirsiniz! 
Randolf, ba~ile tasdik etti Kadın, 

anlatmağa istekli. devamla: 
- Aloiz!miz, öyle merd ve vazifesi

ne sadık bir inı:ıandı, ki! Harp patlak 
verdiği zaman, 40 yaş•r.~ayd!. Cesurdu, 
perva.sız-iı. Burada rahatı tal!l manasi
le yeri.ndev,di. Fakat. derhal gönüllü 
yazıldı. gitti i gidiş de o ~!ı:liş. 1915 
ilkbaharında vuru1du. öl~Ei. lnsan, A
loizin ha~·atının öteden beri ne kadar 
sık tehlikeye uğradığını ·düşününce!. 
Bir defasında bir çiğ altınrla kalmıştı; 
iki kere taı;ln yaralanmışt;; yaban av
cılariyle de çok defa döYüşmüş, atış 

yapmıştı. Fakat. blitün bu vak'alarda 
ciddiye alınacak ehemmiyetli bir teh-

tikenin tehdidi altında ölüm ihtimalile 
karşılaşacak vaziyete düşmemişti. 

Sonra, işte yolunu şaşırmış serseri bir 
kurşun gelip kalbine saplanıyor; ken
disi ve mangasındakiler cephe ilerisin
de tam hücuma geçtifderi sırada. Ne 
talihsizlk! Ne malör! . 

- Öyle, Roza anne, bu hakkaten 
son derecede feci bir rast~elişti. Ney
se, ki Aloiz, arkasında kan ve çoluk, 
~ocuk bırakmadı !. 

- Bunda hakkınız var. Felaketin 
hayırlı bir ciheti, sade bu işte! Aloizi
miz, evlenmeği hiç arzu etmemişti. Ak
lında, fikrinde varsa, yoksa karacası, 
geyiği yertutardı. Kızlara, öyle pek u
zun boylu başını çevirip te bakmamış
tır bile ! 

Güneş, hatrya iniş halindeydi. Ran
dolf, bu dürilst karı, kocayla vedalaş
tı ve etrafı geniş ölçüde seyretmek im
kanını veren bir tepeye yükselen or
man arası bir yolu tırmandı. Ayrılan 
güneş, garptaki ufuk üzerinde topla
nan erguvan renginde bulut tabakala-
rını harikulade bir h~metle yarıp ge
c:iyordu. Göz hangi tarafa ç~vrilse, ..... 
ormanlarla kaplı tepeler ve ı:raların • 
da. !:;urada burada çiftlik avluları, ça
yırlar, tarlalar seçiyordu. 

Vadinin bcriyanmda, ça:n korusunun 
ortasında Vaytcnek şatosu dimdikti.. 
Bir zaman fevkalade muhke:m duran 
bu !:;ato, kendieine kaide olan granit 

kayaları birçok asırdanberi tacl 
nyordu. Şimal istikametinde, Jd) 
kilisesi çam kulesinin sipsivri ucll 
şağı yukarı 10 kilometre mesai 
panayır yerinin karaltısı görülil 
Pek hazık bir hekim olan, tcşbisl 
isabetiyle tanınan Dr. Meltser o 
yerleşmişti. Cenup cihetinde de, 
denhof çütliğinin damı, küçük p.ı' 
alaca ağaçlıklanndan beliriyordll.: 

Lindenhof, tehditkar görUnüşlil 
ğildi; hayır, bilakis sakin ..... c J1l 
bir yuva halinde köksalmı§tı; il ~ 
grup eden güneşin şuaları uzanııJl ~. 
lik, gene bir sevgi saadetini duvtı[tfı 
arasında barındırmak için kurtl 
casına gülümsüyordu, sanki.. .. ' if 

Mahrem bir aile saadetine, uıer 
yaşadığı ve çalı5tığı muka.ddcS ~ 
ğı kendilerine bırakabileceği ternilo 
bir kadına ve sevimli çocuklara. " 
her tabiate yakın kalmış erkeğil1 
de uyukluyan ta.hasslir, bu sakifl 
hassür, şimdi Randolfun içinde de 
vetle filizleniyordu; Lizbet JU . 
delikanlının kestiği zamand:.:ın})ef 
ve, yuvasını nasıl yapacağını, se 
kadının yanr başında nasıl mes•ııt 
cağını tahayyUI ve tasavvur cdiYo 

Lakin şimdiki halde, bu, yaııı1' 
ruyadı; sahile~mesine jnanmıya 

bir qcreccyc kadar cesaret cdeb 
~zc.l bi: is~kbal le~hası ! Zirtıİ5: kırdı; .. otckı de fakır.... Kend 

1 
kalbinin heyecanla çarptığı ötcl<ıe 
Ve, zaruretle üzüntülerin pencere t 

. den içeriye ba_ktığı evlerde sa1l0~ 
zun müddet kalamaz, çok defa 
dan ~ıkıp giderdi! ) 

{Arkası rof· 
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Çok güzel bir eser: 1 Manisa gepfJeni 
.., bir şehir oluyor 

Manevradan 
Resimler 

IVas nümunefidanhgl şehirde btrenstiıu bi-
nası,paı ti meı kezi, bi 

sladgom ve yollar 
yapılıyor . _ 

ısa bir zaman sonra kaza ve 
S; köyler ağaçianmış olacak 

"la (H • • hah· uauıı 
M •rimizdc n ) 

la enılckcti a • 
tnak . 
İ\' gayesı 

aa hususi i-
l··~. tarım direk 
lliunc Ü·m nn -
bk rncvkiini fi • 
c . ~apmak ü • 

•atıhlak t . e mı~ 

tak 
at iki yıl bu 
Yapılan t .. . ccru 
~l""-1 .. • 

··ı.cı ruzgar-
~ .devamlı te
••nı .. 

Roren bu NUmune ldanla•ından bir glrUnUt .takada iyi bir » 
\ii .. . ~crmedi. Tarım dırck - ve köylerimizin daha güzel bir man-
ili §chrin da ha ziyade rüzgar · zara alacakları ıüphcaizdir. 

_,...~-rı kapalı ve fidanlann ner üne
a müsait olarak intihap ettiği 
f ğaç) mevkiini istimlak sure -

.. •danlık yapmıt bulunuyor. 75 
ı.ıın ara:zi üzerinde "Uzanan fi -

11,,.~1 ' cumhuriyet hükumt-tinin 
~~eti ağaçlamak ve güzelleştir 

oı:n attığı aclımlann en muvaf 
~ki Uf bir nümuncaidir. 
· den Sivasta hatta atalar aözü 

--·-- gclmif bir darbımesel vardı. 
ltavak ve söğütten baıka 

~ Yeti§mez) der1cidi Bugün 
"-'.,..ıil. 11~ınunc fidanlığını görenler 

~nlamıt oluyorlar. Nümune 
hti~ ı son defa T amn direktörü 
~~r Aydmoğlu ile gezdim. 
hJtı:zam ve ölçü ile ayn'lin fi -

~~lcr' boy, boy, sıra, ııra yük -
· ··· Kapıdan kcriye girilince 

~~ bir orman gibi ııralanPn fi
)l) ltaııılaııramız Buranın dört 

· ':t evvelini gözlerimin önüne 
t L 

0 tum. Toprak. tat yığmlanl 
'qt . ı ... I ıımdi ne ııüzel bir manzara 
or k~aan eli çalqıraa. neler yap -
~1•• Fidanlığı doJatryoruz. 
....... a ct)i -lirektör izahat veriyor : 

il\ Ugün fida:ılıkta 650 bin fi
·~--- chvc:uttur. Gelecek yıla fidan · 

~,•a ası 75 dönümden 125 dönü 
~hkarılac.'\khr. Fidanlıkta her nc
'\e ~tr\, Yt-+i~ivor. Bugün S:vaı nü 
ti~ da.nhğı iki yqmdachr. 
\ k tılık esas itibarile btı!tinci yı -
"H 

1'drctini ""Österccektir. Ve bu 
tıı ,e .bi.itün Sivas çevresinin 6-

< ·hr 'l.1 • ıyacına cevap verecek bir 
tid ... olacaktır. 
~~nklıiJn gayesi yalmz Sivuı a

a olmayacak ayni zamanda 
lll~~c . köylerimizde meyve • 
~ c~ız Ymn veya bir hektar e· 

t~ l'danlrklar vücuda getiril -
~ 1ıılacaktır. Bu suretle, kaza 

------------------
Bir motllr karalara çar· 

parak parçaıanctı 
Dün ciğ1eden sonra Bo~aziçinde bir 

motör parçal,a~mıııır. . 
•. . k "d 'k" to1uk bır ıyazı aptana aı ı ı 

motör içinde balık dolu old. halde 
tıaat on dörtte fstanbula r;f'lirken Bo
ğazda Y•hbumunda kayalara<~ 
rak parçalanmıttır. Tayf aJ.r kurt•n 
mıttp-. Denize dökülen balıkların tO'" 
ğu da toı>lanmııtır. . 

BeytJ~lnnda Meırutiyet caddesınde 
oturan ~ehme8 evvelki «ece ıarhoı 
olarak dolaıirkcn Firusai~da oturan 
Cemile ralplmif. bvttara tutuearak 
iki yeriDdeu ~ 

Bundan bafka Beruiclde Çadırcr 
larda Alipaıa ·tıanmda oturan Niza • 
meddin ile Ahmed de çal~ çalmak 
mcseleainden kaı _. «'tJDİtlf'rdir. Ah
med ~akı ile isanıeddini eol ~)inden 
yarala1111ştır. 

para 1Jorsasıntla 
1 b 1 boraaauıda birinci 

Dün atan u h 'llcri 14.1 O 
. T" k borcu ta vı 

tcrtıp ur .. .. ikinci ve Ü -
dan muamele gormuf. tah ·11 · ·· 

.. .. . Türk borcu vı en u-
çuncu tertip l olmanıı§tır. 
zerine hiç bir ınuame e Er 

Bunc:lan başka Sivas • zurum 

ah ·11 . 99 7 5 ten sat,Jmlf, . Mer
t vı en . Anadolu demıryolu 
kez bankası ve . bi muamele ol 

h 'il · ·· ·ne~ r ta V1 en uzen l' na Merkez 
b. 1 ·tiz ırası 

mamı§, ır ngı 626 50 kurut tea 
BankMr tarafıncbtn ' b' .. 
b

. cdilm" . k. bu fiyat ır gun ev 
ıt ıttır ı k••ndır 
iki 25 no - · ve ne nazaran da b. I .liz 
Dün Londra bof1811D ır ngı 

lirası 14 7. 90 franktan açılmlf, 
147.79 franktan kapanınlftır· . 

ha · inde altın ıac 
Oiin bona "'o 2 de kap&nllllf 

10,60 da acılmlf· 1 '·ne ufak bir te
br. Altın fiyatında yı d 
reffü göze çarı>ınakta ır. 

Rize şilt maçları bitti 

.,~ Oiuau -) • 
't) ~ •ı - Rıze mmtakasmı 

~1-l'l 'b n kulüpler &rasında şilt 
~ t\irıu u hafta ıona ennittir. Pa -

' ~•1-n lcaıaba~ık bir aeyirci önün'li lan fınal maçında mmta
olan Halkapor tabmı ra-

ı 

. l"k.-oru 11fıra ka~ı ye 
'- ·b· p Bır ı · .. r-1tı ı azar . ih birincisi olmuıtur. 
nerek ıenen:n f d:ır çok heyecan 
Maç haftan tona k3 tır. 
lı ve düzgün °~ filt birincili 

Reaünde 937 ~· 
Halksoor takltrl' 

. -r: j Muıisa (, Husu-

si) - Manisa. A_
nadolunun batı vı
layetlerinin o~ta -
amda büyiik hır !e 
hirdir. 

Şimalinde Ba · 
lıkesir, ıimali şar· 
kisinde Kütahya 
cenubi ıarkisin · 
de Denizli, cenup
ta Aydın - iz . 

B. Lütfi Kırdar mir,, garpte tama -
men lzmirle çevrinlmiftir. J\tatürk Aziziyeden otomobille ayrılıyorlar. 

Manisa zon zamanlard:ı herkesin 
gözlerini kamqtıracak derecede bü -
yük eserler vücuda getirilmcair.e ça· 
lıtınaktadır. 

Bir yıl evvel Manisayı görenler 
timdi tchrimizi tanımayacak kadar 
değiımiı bulacaklardır. 

Vilayetin her köte1inde o derece 
atC§li bir bayındırlık faliyeti vardır. 

Değerli ve çalııkan ilbayımız Lüt 
fi Kırdar hellJÜn yeni yapılmakta o
lan itler üzerinde incelemelerde bu
lunmaktadır. 

Dün yeni eİııtitü binasını. tehir 
yollarını ve parti binasını gezerek in 
§aatı teftit etmitlerdir. 

Yapılan bu yapılann her bir& bü
yük bir ihtiyacı karıılayan asri ve 
sınai müesseselerle ıehrin güzelliği
ni bir misli daha arttırmaktadır . 

llbe.y,nnız viliyetimize geldiği bir 
yıl gibi kısa bir zaman içinde mül -
hakatiyle beraber vüc:ucla .getirilmit 
ve getirilmekte olan itler pek çoktur. 

Y andıiı gündenberi ~hir iman -
nm ihmal cdilifi memleketi geri hı -
rakmqtır.: Şimdi ise sıhhat bakı - 1 

mmdan çt>k mu2:1'1' olan toprak. v~ 
tozların önüne geçilmif ve tchrın bu 
tün yolları kaldınmlanmıttır· Bu Y~
pılan yollar Ankara yollarmn;' 8:Y~
dir. iki taraf ağaçlık ve çiçeklık ıçın-
dedir. 

Vila,•d merkezi ve mülhakatı için 
hazırla~mıt olan befer yıllık ça~fma 
programı dahilinde yü~ektedir · 
Kaza ve köylerin imarı ıçın de hum 
malı bir çalqma vardır· 

93 7 yılı içinde köylerde ve k~
larda ilkokullar yaptırılmJftır. Akhı
aar ilçesinde modern bir Halkevi in-

fil olunacaktır. 
Horoz köy ve diğer ~~ylerde ~ 

tctkilAtb birer ilkokul vucuda getın-
lccektir. 

KOY yoU.ARI: Köylerde köy 
yollan. köy oda)arı. köy konaklan 
gibi önemli itler yapbnlmakta ve 
köy kanunu tatbik ec.tilmektcJir. 

Sajbk ifleriııe de çok itina olun • 
maktalır. 

Ş:~hrin ihtiyaç duyduğu memleket 
haatahancainin intUtı bitmiıtir. 
Yalnız dahili ihtiyacı olan malzeme 
ve sairenin almması iti kalmıttır. 

Büyük Cumhuriyet bayramında 
açıtı. töreni yapdacakbr. 937 yıb 
içinde ıehrimizde hiç bir haatabk 
zuhut etmemişitr: nüfus gittikçe art 
maktadır. 

Ki.icük çocukların tam sıhhatli ve 
nürbii~ yetişmelerine çok ,;.•.kat o -
lunmaktadır. Diicr 'taraftan uray ta
m r-,d~n ıu birikintilNi kapattml -
makta ve icabeclen yerlerde kire: ve 
mazot dökülmek .-uretile sivri ıinek
ler imha edilmektedir. 

Marqal Fevzi Çakmak harekat .alıa.ında .•• 

Şehir içinde olan tabakhaneler fC 

hir dıpna kaldındlrnıttır. 
Ayni zamanda aa~~n il~~~ 

spora verdiği ehemmıyet uzerıncdir 
dir ki ilimizde Ankara stadına ~nzcr 
bir atadyom ela yaptmlmaktadrr. 

Bı· va-·lan eatadyom gurup maç-

1annm da burada olmasını temin e -
decektir. Netekim bu yıl gurup maç
lan tctriniaani ayının betinde burada 
olacaktır. 

ViJayctimize Çanakkale, Balıke • 
sir ve Aydın vilayeti sporcuları ge
lecek ve maçlara bur~da devam edile 
cektir. 

Ankara caddesnlde 
KlrahK odalar 

Kurun ve Haber gazetelerinin bulun 
dyğu binanın üıtkatlarında kiralık oda 
lar vardır. Tutmak isteyenlerin matbaa 
veznesine müracaatları. 
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ELERDE1 1 Nap_°2!~, 
~ 1 nim tarafımdan tebrik edf.riz. 

MAH 
-------* 

Mektepınıeıre, Çocuk veıaueırl' E 
ne, Oku& DDrektöırDeırnıne: 
Mektep kitaplarım~ olmadan •••• bir kere uki tanulıPı 

Haydi, gidiniz. 

M h 1 ~ ı Bir general olarak değil; fakat a pus ar a eg ence h~rRusdu~~ı~yle,~utuzof,har· 
hın kaybedıldığıne daır olan habe· 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Li..~ Yüksek ve Meılek •.• Her okulutt,_1~ 
ıınılı için, iter diltler;ı, iter tü-rlü maarif neıriyatını burou;~ 

an J a n a r m a 1 a r re inanamazdı. Harbin kayh~lma-
sı demek, Ruayanın elden gıtme
si demektir. Buna imkan olma
dığı için düımanın muharebeyi ka 

ltolaylıkla ve tlerhôl. eJinebilirn ni~. :i 
Rcutgele yerden almam.n ıonunda yanılma, yorulma, J 

kit kaybetme olabilir, üzülebilirsi nü:. vı 

Kendilerine teslim edilen, ağır cü
rümlerden rnev kuf su~luları adli
ye dairesine getirecek yerdP. kelepçe· 
siz olarak hir otomobile bindirip Ediı
nekapı haricinde hirtaknn kadm1ar 
la beraber rakı içip alem ) apmaktan 
suçlu jandarma onh :sısı Ali ve jandar
ma Ahrneclin muhakemelerine <lün de 
asliye ikinci cezada devam edilmiş -
tir. 

Iuhııkeme müddeiuınu·minin id
dianamesini · erdetme i için dünkü 
giine bırakılmrştı. 

füddeiumnmi serdettiği iddiana· 
mesinde snç1ulann Türk ceza kanu
nunun 240 ıncı ve 64 ncii maddeleri 
mucibince tecziyelerini istemi§tir. 

Hakim suçlulardan Ali onbaşıya ne 
diyeceğini sormuş; Ali onbaşı müdafaa 
smı okuyacnğmr söylemi§ ve: 

- Bana isnad olunan suçlar tama
miyle '.Ahmedindir. Ben k:endisine 
me\'k

0

ufları kelepçesiz götürmesini lia
tiyen söylemi~ değilim. Dinlenen şa· 
liitler de kendLinin müdafaa şahitle
ridir. Benim de şahitlerimin <ıinlen • 
mesini i tiyomm; demi§tir. 

J andarnın Alimed ise hu sözlere 
JCal'§I: 

- Ali onl)aş1 vaktiyle Küçük '.Ali 
isminde bir mahpu n bttakmış; bil· 
ısminde bir mahpusu hıiakinış; bun· 
aan do1ayı ceza yem~ti. Kendisi sa • 
bıliaJıdll'. Bana iftira ediyor. Bunlan 
Jahitlerimle i bat edebilirim. 'diye ce· 
vap venni tir. 

Evraliı tetkiK ctrnelC için muliaıke
me ba§ka hir güne bırakılını§tır. 

Doğarken Ulen çocuk 
Dün ağır ceza malık:emesinde, bir 

ıran tebaa ını dolandıran 

Yaman bir dolan· 
dırıcı yakalandı 

Emniyet memurları yaman bir do· 
landıncıyı yakalamışlardır. 

J.\fehmed Abdurrahmu adındaki 
bu sahiknh İran tabnasmdan olan ha
zı kim elerin ikıımet tezkerelerini ye· 
nileycceğini söyliyerek paralnrmı al· 
mı§, ~1ırada burada harcamıştır. 

Mehmet Ahdurralımau bu arada 

Unkapnmnda Ye iltulumbs Eoliağın· 
"da oturan İran tabnasmdan Yusuftan 
1650, Hüseyinden 1150, Mehmed kı
zı Zeynchden 1000, Abdullalıtaıı 500, 
f mail oğlu Halilden 860 kuruş do -
landırmıştır. 

Tutuşan motör 
Şoför Salibin idaresind·~ki 246!1ı nu 

maralı otomobil evvelki ı;,.ce Sirkeci· 
de dururken şoför mua,•ini Foti çalı§
mayan motörü i§letmeğe çalışırken 
karhıratör patlamış• benzin deposu 
tutn§muşhır. 

Makine kısım yımmış, Foti de mulı 
telif yer1erinclen yanmıştır. 

AYACI EZ!LiDt - i'aşabahçede 
ispirto f ahrika ında amele l\lu.tafa 
arkadaşı Yakubln sahilde bu1unnn Ya· 
rilleri istif ederken bir varil birden· 
bire ol ayağına diismüş, Mu taf ımın 
ayağı kırılmıştır. za,·a1h amele bay
gın bir lıalcle Havdarpaşa hastahane· 
sine knldırılmı,tır. 

PARALARI ÇALAN BULUNDU 
- Ga~atadıı E ki§clıir otelinde Dok
tor Pnpaz.,·anın eşya ve paraları ~a -
Jmmıştı. Bunlan çalanın ubıkahlaı
clan Arap 'uri olduğu anla~ılmı~. dün 
Ga1ata:la clola51 r!tc.n yaka anmıştır. 

Ç \TIPARAK YARALADI - Tii
nelclcn Şi~liye µ;itlen 249 numaralı 'aı 
man Sacidin idnre indeki tranl\·av n
rnb:ısı J ... tiklal cııcldesindeıı ~eçcrken 
8 ya~mcla ~iirkndo isnıin•lc hir krza 
ı•arparnk muhtelif ycr1crinclen yarala· 
mı tır. 

Yara1ı I~ı:r. Jı:ı5lalıaneye kal<lırıhmr 
tır 

~ocuğun doğarken bazı sıhhi tedbirler 
ahnmıyarak ölümüne ıebebjyet nr • 
mekten suçlu Hayrünnas ve Peyki· 
malin muhakemesine başlanmıştır. 
İddia edildiğine gifre bir tirkette me
mur olan Hayrünna·m annesi ,.e lıiz
metçisi Hatice ile hirı;ün eni~tesi Ce
vadın evine misafirliğe gitmi§lerdir .. 

zanmasına da imkan olamazdı. Bu 
hissi mantık ile hezimetten bahset 
meyi de yasak etti. 

lhtiıaaa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABE 
de mektep kita"'"ığırula ilıwu kaanmqtır. j 

Kitap üzerine gelecek her ıor guya karıılık verilir. (hır· 
ADRES: lstanbul • Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. TelgrJ ' 

Sol cenahın müthit bir hezimete 
uğraması bir §ey ifade etmezdi. 
Her ne olursa olsun aou zafer Ruı· 
larmdı. Merkez henüz onun emri 
altında duruyor, ıağ cenah, mai· 
lup olmamakla beraber düımana 
karıı mukabil taarruza geçmİ§ •bu
lunuyordu. 

Yakıt - lstanbul. Posta kutusu: 46. 

Otump ohbet ettikleri sırada içeri· 
ki odada hizmetçi Haticenin ağrılan 
tutmu~ ve bir çocuk dünyaya getirmiş 
tir. 

Devlet Demlryolları 9 uncu işletme 
rektörlUtftnden: 

Bu sırada bu çocu'K doğarken alın
ması icap eden sıhhi tedbirler alm· 
mamış ''e yavru daha doğmadan öl -
mU~tür. 

Rus orduları Napolyonun planı
nı hiçe indirmiıti. Bonapart 
bu orduyu çevirmek ve imha et-

56 Nuınarair banliyö ka.tarmm Ye filköy - iKilçUk Çekmece k~ 
Çekmeceden saat 0,30 da. tstanbula. kal kan 227 numaralı katar 115 nirlJl 
rin 1937 tarihinden itibaren ıtğvedilmif lerd.ir, (7023 ~ 

Bunun üzerine cesed kimseye liaber 
verilmeden gömülmii~, fakat bir müd
det sonra mesele adliyeye ıı.ksetmi§ ve 
suçlular yakalanrn~tır. 

mek istiyordu. Ruslar ne pahasına 
olursa olsun Moakova. y~ m'.# .. 

1

, ... --

dafaa ebneğe mecburdu. Sol ce-
nah mağlup olmut olsa bile, ordu-

KURUN 
ABONB T.ut18'EBI 

Jlemleluıt 

IGlnde 
Bundan sonra asliye ceza mahı<eme 

sine verilen bu dava oradan ağır ceza 
ya devredilmiş ve dün agtr cezada gö
rülmesine ba~lanmı§tır. 

Hayrünna ; öyle §eylerden liiç 
Jiaberi olmadığını ve Cevadm evinde 
öldüğü &öylenilen çocuk lıakkmda da 
malfunatı bulunmadığını söylemiştir. 

Peykimal de: 

nun külli kuvveti hala bu yolu mü-
dafaada devam ediyordu. B;ı;rt. 
lar dahilinde harbin kaybolduğun 
dan nasıl bahsedilebilirdi. Bütün 
bu dü!ünceleri o, elin tekrar edip 
'duruyordu: 

K Düıman lier taraftan pijskür· 
tülmüttür. Ben bunu sizden iyi bi
liyorum. 

Volgozen israr etm~ iatiyorau, 
lakin Ku'tuzof ona söz söyletme-

Aylık 95 1.15 Kilo 
a aybk uo m Krt-
e aylık •'75 BZO Kilo 
YıDık 900 1600 Kl'f. 

Tarifesinden Balkaıl blrUtt ~ a)'da otmı 
toırUI dU§WUr. Posta btı1Jl!M strm!YeD 

yerlere ~da 79t:znl~ bqer kunıt 
a.mmedlllr. 

- Bize iftira e"dilmi~tir. Ben Ce· 
va.dm evinde hizmetçi idim. Fakat bu 
gibi şeyler iddia edildiği gibi v.uku 
hulmn~ değildir. demi§ ve muhakeme 
§ahitlerin celbi ve cvrum okunması 
için ha§ka bir gilne hrrakılmıştır. 

di: A.drea deflltirme aeretl 2IS ~. 
- Dü!man her taraftan püskürl'-_. __ ... ._ _____ ı __ _ 

tiibnüf, sağ cenah ta mağlQp edil- ~-----~--·•-.. 

Elektrik ,ırketlnln 
mahkemesi 

mittir. Eğer siz iyi gönnemipeniz, 
bilmediğiniz §eyleri gelip ıöyle
memeliıiniz. 

Sonra arkasını dönereli illve et-
~adolu yaIWmda Jtullanılın8li ii· ti: 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her ıüıı ubahla.n ICld.s buçuğa 

akp.mlan 17 den 20 ye kadar IA1e 
ll tayyare apartmanları ildnd daire 

zere getirdiği e§yaları, Rumeli yaka· - Hemen Barklayın yanına 
~da kullanarak, kaçakçdık suçu ile gitmenizi ve yann sabah dü'1Jl&na 17. numarada haatalamu bbu1 eder .. 
muhakeme edilen Elektrik Şirketinin kar§t mukabil taarruza geçmesi Cumart~i gfuıleri 14 den 20 ye b 
duruşmasına dün asliye he~inci ihti- yolundaki emrimi ıöylemenizi ri- dar haatalanıu paraau, Kuran. Ha 
sas mahkemesinde devam erulmiıtir. ca ederim. Haydi, gidiniz. ber oltuyuctılarmı dakupoıı muka· 

Dünkü celsede geçen sefer evrak ü- Volzogen omuzlannı kaldırdı, bilinde muayene eder. 
zerinde tetkikat yaparak rapor veren dudaklarını büzdü ve ihtiyar ku-
ehli hihreden Kadri, dinlenmi~tir. mandamn arkasından acı acı gü- ı•lllll'•----=0•0=K~TO:ıa&Rmiii ~ 
Kadri rapor etrafında bazı iz..Jıatta 
bulunduktan eonra bazı noktalar üze· lümseyerek çekildi, gitti. O gittik 
rinde daha kat'i bir kanaat edinehil· ten sonra Ku\.'llzof maiyetine: Kemal Özsan . 
mesi için, tetkikatmın genişletilmesi - Evet, Fransızlar her taraftan Oroloğ Opera~r !: 
Jazımgeldigı~'ni !övlcmiı:.tir. Müddeiu· püskürtülmüştür. Yarın, Allah İl· ın B il e u· t h H " ); ev y m e assısı :: 
mumi de hu tetkikatın neticesinde terse, mukad~~s Rus toraklar.r ~~ Karaköy - Ekselıiyor mağazası 111 

Kadri ile temas ederek keııdisi ile biz ~ulacaktır. Bı~ı ve mem!eketımızı il ~da. Her gUn öğleden sonra 
zat çalışmak isteğini ileri sürdüğün • ımanımız halas edecektır. 2 den 8 e kadar: ~l: U235 
d uh k b k ·· l'k 1 D d. b .. " •· .. • d·· i en, m a ·eme aş ·a gune ta ı o un e ı ve afi gogıu uzerıne Uf· =::::.=ı:::-: ..... :ı=:::::::n::r.www:u::w::ıı 
muştur. tü. 

9. 111.6tme Mtuıilr'S 

TiFO BiL 
Dr. ihsan Saaıi ~ 

Tüo ve paratifo hutalıi:lanııa 
mamak için ağızdan alının tifo 
landır. Hiç ıahatsızlık Termd-

kes alabilir. Kutusu 55 Jtr• 

ZA YI 

tJaToüdiw • Kadıköy ve ~ , 
Tmnway_{.cın Türk .Anonim 
dm: 

Şirk~timim ait tel montaj 
tindeki 3850 ea)'llı ön plaka d 
Y.i olm"Q§tur., 

Keyfiyet alAkadar maka.ıml 
leceği ve yeni bir pllka. 
için sayım yazıla.ıı. pJMm.ııın 

Jmlmadığuu l>ildlririz. 

~ ... ~ ı. 

~ ,· IL'AN 
-' t, 

t~anUul A$liye ikinci Ti~~· 
'kıem&inden: 

Kasmıpqada, Uzun yel yeJ 
llOkak nu.ma.ra; 7 de Tacettin !aı1 
rafmdan Saip. Nevut. Mü~ 
ammer ve ÜskUdar Sultan te 
vilik caddesi No. 3 de ana.gı 'S' 
nmda Cemil ve ayni yerde Talı~ 
Yerine ikame olunan davadan: 

Müddaa.leyhlerden Cemil'in 
gahmm meçhuliyetine binaen 
tebliğat if~ma ve tahkiİ" 
16 - 11 • 937 Tarih ve aaa.t 1' de 
sına karar verilmiş olmakla it · 
tebHğ ma.kamma kaim oıınııl' 
illn olunur. 



1, 1. Emniyet Sandığı llAnları 1 
Emlak alıcılarına sekiz taksitte satış 

M1dıammetı 

kıymeti 

Lira. 

~~oğ· g EM T 1 
l\a,:da R~yinağa mahallesin-

. ıo sokagında eski 2
1 

2 mü. ye-
' 12 nunıaraıı 

I 
Joğaziçind 
lddes· e Sarıyerde Mesarburnu 
fbıde ı:de eski 16 yeni 79 (kapı üze-

) N'O. lı. 

OINSI 
Birisi dört oda. iki sofa. bir 
mutfak, diğeri altı oda mut: 
fak, sarnıç ve kuyuyu ha ~ı 
üçer · katlı kağir iki evın 

tamamı 
Beş oda iki sofa ve altnıd~ 
dükkanı olan elektrik ~e~ı
satını havi kagir bir evin ta-

bJ ID~L "erb.., · · ı n. . ·Yınae Bürhaniye mahallesin- Bir buçuk kat üzerinde yar 
i ;~nıağa sokağında ~ski 12 Mü. kargir bir ev ve dükkanın ta-

2200 

2400 

350 iıı . 15 No. lı mamı. 
C!tl'k • 
der 1, Uyuda Atikalipaşad'l Nured- !ki katta üç odalı kargir bir 

400 ~o. galu sokağında eski 6 MU. yeni evin tamamı • 

j 'ldıkö'1i;~ . d lı 
(İl eıık·"\.Utde Tuğlacıbaşı mahallesin- lki buçuk katta on ikı o a 
l ka.. 1 Çarnurluoğlu yeni Yaverağa bir sofalı maababçe ahşap 

2500 gıııaa eski 1, ı yeni 35 No. lı bir köşkün tamamı. 
1 _ • • .. .. t 14 te ya-

lacak Arttırma 20 - 10 - ~37 tarihi ne düşen çarşamba gunu saa 

2 Ve gayrimenkuller en cok bedel verenin üstünde kalacaktır. . d 
'J :ı.k- Arttırnuya girmek i~in muhammen kıymetin yüzde onu nisbetın c 

3 Çesi Yatırmak 18.zımdır. 
· - Art ı k · senede se-İ ~ trı" tnına bc~linin dörtte biri peşin ve geri ka anı se ız 

A Usavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir.. . . 
~ T derecede tekı-:-- aksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa bırıncı (

6572
) 

~ 1 kalır. 
'~ liiiiiiiiiiiiiiiH•a•r•ı•c•t•a•s•k•e•r•,•k•ı•ta•aiii11•ı•ıa•n•ı•a•r•ıiiiiiiiiiiiii•r 

~---·-----------· Miktan M. Bedeli ilk teminatı Ek. şekli Ek tarihi saati 
Ton Lira Lira 
165 7837.50 787.82 Kapalı zarf 22-10-937 15 

'• .. 297 14107.50 1058.07 " ,, ,, .. 15.30 

,, 

11 

,, 231 10972.50 823 " " ,, " 1: 30 
\'~' " 308 !4630.00 1097.25 " " " " . 1 . k-

l:ı. karıda yazılı arpa veya yulaflar ayrı ayrı ihale edile<'ektir. Teklıf me 
ı:~ hel~i saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. . . i . 

Ui .. ekhıerin şartnamesini görmek ü zere hergün ve eksiltmeye ıştırak çın 
ltn~n \re saatte teklif mektupları ve kanuni vesikalariyle Lüleburgaz Tümen 

llla R:onıisyonunda bulunmaları. (514) (6870) 

4: - İhaleleri 20- Birinciteşrin- 937 

çarşamba günü saat 15. 16 dadır. 
5 - Şartnamelerini görmek iste -

yenlere her gün Vize Satımı.1ma komis
yonunda gösterilmektedir. 

(526) (697!) 

J;ı<lb~.ilı t'a·resi Müdürlüğiinden: Şeb remiııinde başı boş olarak soka~ta :.~: 
ır b k ~ h'b· k. .. . . d d . eye müracaat e me ıgı it·cı. eyaz ısragm s~ ı ı se ız gun ıçın e aır . 

1 
v ilan ol _ 

. ~ 'ttıezkur kısrağın Fatih Atpa zarında bilmüzayıde satı ac~fc,21 ) u 

l<'cne b · 1 Mecidiycköyü 
~·a l>r ahçe - Kalamış :ırası, Fener bahçe mesiresi ve cıvar B baros Hay-

~"'1 t .. ark ı;ehri, Kasımpaşıı. Kağıthane yolu ve Beşiktaşta. ;:ri planları
~ hil' Utbcsi etrafında Nafia Vekılle tince tasdik edile~ kısnl~d 1 olcuğu Bcle
e &.~~ =--'..lreti İstanbul belediyesi kapısına birer suretı de :

1
üçtincli maddc-

llııt~·b·eleri kapılarına asılmıştır. Yapı ve yollar kanununu (B) (7019) 
1 ınce malfım olmak üzere ilan olunur. 

~Uhr . ·r açık eksiltmeye 
~~ııı1 evı hastahanesile dispanserler için lüzumu olan 1 ~~ •. dP <>'örülebilı·r 

Uş• · dUrlilgun , ::o • llla.tı -ur. İlaçların listesile şartnamesi le'\'azım mü tsteklilcr 2490 
llıata~ hepsine 2362 lira 80 kuruş be del tahmin olunm~§tu;~mi'lat makbuz 
~a l1\ kanunda yazılı vesika ve 177 lira 21 kuruşluk ılk d Daimi Encü-
rıcıe ~ktubilc berab~r 20 - 10 - 937 çarşamba günü saat 1~B.~ (S738) 

~alı dırlar. ..--------

lt Orman Koruma Genel Koınutanlığı Sa-
lllaJnıa Komisyonundan: . . 

3500 
d 

i ...... 0 'htiyacı ıçın a et ~al'liy . rnıan Koruma Genel Komu tanlık kıt'aları 1 ift yün <'orap açık 
. tltıtı. e. ıle 6500 çift erat fotini kapalı zarf usuliyle 7000 ç. nin saat 10 da, 
~rı Çcı:a~e ihalesi 1- 2. Tcsrin- 937 pazartesi günü Bat:a::frae Komutanlığa 
tbllt S In saat 11 de. Fotinin saat 14 de Ankarada Ycnış 

2 ....._ atınaınıa Komisyonu binasında yapılacaktır. t teminntr 2362 Ii-
iİ:> ~U Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira muvakka 

~ a ..... ;~Ş~u~. minatı 2291 lira 25 
~tı.ır tının muhammen bedeli 30550 lira. Muvakkat te 
~ . 

....._ ~·· 1• t temine tı 189 li-
11'. un çorabın muhammen bedeli 2520 Jira muvak~a 

· ij ....._ 13 . 3 kuruş mukabilinde 
~!\ ~Otab att:ı-niyenin ~artnıı mesi 158 kuruş, Fotinı~. 15 

1 6 ....._ 1'n bıla bedel her giin Komisyondan ahnabılır. teklif mcktupları-
lhaıed,. stekliierin şartnamede yaz1lı vesikalarla berabe~ı·n olunur. 

crı bı" · leri ı a ~ r saat evve!iııe kadar Komısyona verme (696fl) 

l)eVl;t Demlryolları 9 un~etme 
~ ~1~1 Direk törlüğünden k iltme usuliıe 
~ "' tanını . . acık e s 1 
0 ~. t; en bedeli 5000 lira olan 5000 m3. oksııen - ·ştetrne eksiltme 
1'1-ıla,,o ""el; 93 7 cum"'~tesı· günü d Sirkecide 9' 

1 
r tııı.lld ,... saat ı 0,30 a 

ıı6• ~~ i a satın alınacaktır. kanunun tayin et-
"' \o !c l(r ·natla taikaı ' mek isti yenlerin 3 7 5 1ira muvakkat ternı JaztnıdJr. 

Şatt ... arı, birlikte komisyon Reisliğine müracaatları ·ı-ektedir (6936) 
"a . . yerı ... 

.. --------ES Ki F EV Z i VE•-------·· 
IŞIK LiSELERi =~"~~~o~ 

o stca n ~ lYl o ... INl n ş a o==tl'lt<aı ş o 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısrmları Fen ve Edebiyat kollan vardzr. İstan
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalinldedir. Kayit 
için hergün ondan on yedi7c kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

. ' _, \ .. ,..< ~' .. ,· .... : l 

Türlilye Cumhuriyet Merkez Bankası 
9/ 10/ 1937 vaziyeti 

AKTiF 
llau• 

.1..1tm an ldlop-am 19610 611 

Banknot. • • • 
ut aklık. • • 

D&lllldeld M~rler ı 

l'U.rk Uruı : • 
Ba.rlc&ekl muıaaa.ırter: 

A.ltuı &&n kiloın.ı 6 482 900 

A.ltma tahYilJ kabll eerbeat 
dllTlzler. 
Dlter dll11%1er Ye borçlu 

kl1rt.ıı~ bak1yeleı1 • , • , 

Balbaı talırillerh 

Deruhte edilen enaıu 11aıı:t11e 

karoıııaı. 

Kanuıı.un 1 "' • lael mad. 
delert.ııı te\'ftkuı Hu!nı ıar .. 
tmdan ırakt tedlyat. 

8eaetat cı ....... ı 
Razfnı bonoları, • • • 
Ticarl •netler • • • • • 
!'Aham n Talarillt ctndalıı: 

9 L.27.596.552. 3 
" 16.207. 78-l. -
,, 797.971.42 

llL· 611.374.87 

9.118.729.56 

6.415.41 

27.026.886.27 

~L J 58. 748.563-

1. 13.577.480-

1L. 3.500.000. -
,, 37.240.626.93 

ı, 

J Deruhte edUa nrakl naıc. 
ıl ~ ttytııbı k•rfllıtı eaham " ,L.38.087.823.02 

Stab"rttt lttbaı1 ln:ymetle 
8 SerMat e1bam •• taln1llt 

AY&il91ar: 
Altın ft dt.'1% tısertu 
TahYUlt ıızerbıe 

L. 3. 795.43.5.58 

·L. 81.200.26 
(L. 8.432.497 .49 

Lira I PA51F Lira 

1 :ıermaye, ı ı • • , 

ihtiyat akOtlıll: 11 l 
Adi ve !evkall.de. ı ı ı ı 

15.000.000-

41.602.308.35 
1 

611.374 .. 87 1 

36. 152.031.24 

it ,, 

14.;;.111.rSJ-

40.7t0.626.93 

41.883.258.60 1 
1 

8.513.699. 75 1 

4.500.000.-
16.801.586.14 

HuısusJ • • • • • • 

redavWdekl Ba.nknoUar: 
l>erubte edilen evrakı ııaktlye 
Kanunun 6 ve 8 lnct madd~ 
lerine tevtıkaD bazl.ne tarafın
dan vald teciiyat, 

Deruhte ecile.ıı enakı na.ktıyY 

?.105.172.40 
4.516.007. 70 ö.62 l. 180. 10 

t 158. 7 4 8.56.3-

L. ı~.577.4811-

baklyesl, L145.171.083-
Ka!"§tlı4• tamamen &ltm olarak 
ilA.veten tedavUle vazedilen L. 19.000.000-
Reeskont mukabtu UllveteD ted.ıı 
•aud. 11.000.000- 175.171.083. -' : --------ı TUrk Llraaı Metdoab • .,, 16.778.(ı76.i5 
Dövl:r. Tultblldab: 

Aıtma tahvili kabil dövJıler ~L 704.417.73 
Diğer dövizler ve alacaklı ~ 

l:llrUıg bakJyelerf , ••• , ,L.31.'290.400.ol 31.994.817.74 
Muhtdll ı ı ı ı ı .... 93.410.8 IJ .89 

"lekb 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

3,38.975.968.88 'Felrb 

lskonto haddi yUzde 5 ı.2 - Altm Uzerln~ avanıı yüzde 4 ı.2 
~- -

3.38.97 5.1Jt>8.XH 

z AY 1 

Mustatil ~eklinde ve (FATMA ZA

TiYE _ l929) isminde mahkük Türkçe 
rnühürümü Yeşilköy istasyonu ile İs
tanbul arasında zayi ettiğim cihetle 
hükümsüzlüğünü ilan ederim. 

Fatma Zatiye 

- ~ --

t 
I 

r Yataklı ve Yemekli Türkiye servisleri • 

1 YATAK (iİ \İ~~ ON LA R 1 
TENZiLATLI ABONMAN KARNELERi 1 

• Sosyete Acentelerinde yakında satılığa çıkarılacaktır. • 

' 



, 
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GOLF ÇORAPLAR 
7 O kuruııan itibaren 

' ~.......,, ... ----.:=:: -
ÇOCUK GÖMLEKLERi 

1 '"35!'kur!'fl~!libaren 

• • 1 iNCI 

TESRiN 
AYI C.ESİTLERİHIZ 

MEKTEP ÇANTALAR! 
125 kurıııtan itibaren 

ÇOCUK PiJAMALAR! 
... - ---f 
2 2 5 kuruftan itibaren 

YE:Rli 
MALLA~ (>-AZA~LADI 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocıik Pudrası: ~diye kadar hiçbir benzeri tarafm~.ın tak

lid edilememiBtir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild
leri için hazırlanmı~ olınnsı ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu
lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti

valarında ve koltuk altlarının pişiklerinc karşı bundan daha mücssfr bir 

pudra henüz ke§fedilmemi~tir. 

ONU D1CER ADI (TALK PUDRA) ları ile karı<;tırmayımz. 

Türk Hava Kurumu 
B~yük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlaı111ştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle ( 10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengint.den bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

Ekonomi Bakanlığından: 
1 - Vekalet kalöriferleri için alına cak olan (275) ton Sömil:ok ''Türk An. 

trasit,, kömürü kapalı zarf usulile eksilt meye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (7975) lir.ı dır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnar.~:·l Ve!{iılet Levazım Müdürlüğünden ala. 
bilirler. 

4 - Eksiltme 20 • 10. 037 ta:ihine rnsthyan Çarşamba günü saat (10) da 
Ankarada İktısat Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda yapılacak. 
tır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli (598, 25) beş yüz doksan sekiz lira yirmi be~ 
kuruştur. 

G - Eksiltme (2490) numaralı !:'l nuna te~fikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler tckl"f mektuplarını ihale günü saat ona kadar makbuz mu. 

kabilinde komisyon reisliğine verecek terdir. Posta ile gönderilecek teki•: 
ıı:ektuplarmın il .eli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyo-:ı·, 

gel mis bulunması ı ·· zmıdır. 

1 
1 

İhale saatinden so:u-a gelecek tek lif zarfları kabul cdilmiyeceği gibi pos
~ada ... ·aki olacak gecikmelerde l:abul e dilmiyeecktlr. 

S - B·ı iş hakkındıı. fazla izahat nlmak isteyenlerin Vckıilct Levazım 

MM9.:-lüğiine müracaat etmeleri. (3722) (6771) 

Biocel ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması rçın onu 

teslevlnlz. Arhk burufukluklar kalmadr. 

25 yaıınızdan aonra . 
cildiniz, kıymetli Bio 
celini kaybetmeğe baş· 
tar. Eğer hemen bcs· 
lenip ihya ~i!mezse 

buruıup solar ve ih
tiyarlar. 

Bıoc\!.. ou venı 

unsurunda cildirizin . 
itinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 

t:ilU~~L 
tesirini gösterdi 

• ri müfarikidir. Cildini· 
SO yaılarında mil· ıi açlıktan öldürme • Tecrübe edeblllrlz 

yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola· besleyiniz ve y!şlan • malik olan SO yaşluında 
bilir. Fakat. ihtiyar- drğınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-

lamıı gibi göründük· bile cildinizin ıfaima "'lnda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin tue ve cazip gönrUn- görünebilir. Genç kızlar da 
yUzilnde hiçbir itibar· mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecck· 
lan yoktur. Son za· leri ıayani hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- r 
ril tararmdan keıfedilen bu yer.i cild rengindeki (yağsız) Tokalon kree 
unsurunda · kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
cdilmit genç hayvanlarda gizlenmi~ binde "Beyaz Oksijen" bulandu • 
clld hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
e.di!miı saf Biocel vardır· Bu cev· rinden daha beyaz Uç !evin Uztre 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatıı::. Siz de hemen bu 
iençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa batlayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Mc:nnuniyctbah! neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

IOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

,~----------------------------, Binlerce T okalon mütteıiıJinden müessesemize mektup yazanlo· 
nn müp.hedeleri kendiliğinden gelen en laymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihcakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 

kabarcıklar zail oldu .... ). 

. ....,.. - --: Z. 8. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalon 
sürdükten sonra beyazlanm~kta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.)J 
B. Şehir 1. 8. M. Eti .• Tü. Konya 

Mektuplann uıllan dosyalarımızda ıakbdır. 

r- Birinci smıf Operatör -
ıor. CAFER 1,A YVAH 

Umumi cerrahi v~ sin!r, dimağ 
cP.rrahisi mUtehassısı 

Pari. Tıp fakültesi S. Aıiıtanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karın bu· 
ruşukluklan,, Nisaiye t.:e doğum 

mUtehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c !I nen 
S den 10 " kadar U 

öğleden sonra Ucrel lidir 

Beyoğlu, Parmnkkapı, Rum~li Han ' 
- No. ı Teleforı.: 44086 

Sahibi: ASDf US 
Netriyat genel direktörü: A. SeYeogil 

Muhammen bedeli 42000 lira o1an adet su tasfiye tesisatı 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
satın alınacaktır. 

~ 
Bu işe girmek istiyenlerin 31-SO li rnhk muvakkat teminat ile kanunuıı 

ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasx ve tekliflerini aynı gil11 

14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 210 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılrnJııt') 

~~----~~~~~~~~~_,__~<-~ 
SATIUK-KAGIR HANE z A y 1 

90 - KOÇUK PAGALTI Üftade so- B~ik~ nüfus dairesinden al · 
kak (eski Afet) NO. 11. 6 oda, 2 hela, nüfus cüzdanımı .zayi ettim. 1' 
2 muWak, 3 mahrukat mağ~zası, ter- alacağımdan eskisinin hükınU "dl 
kos, elektrik, kuyu, büyük aydınlık. Ktt::guncuk Dcrciçi Ra!I /1 
Fcriköy Türkgeği sokak NO. 87 ha- kak 149 Yasc/ oğlu Eden 1' 
neye mliracaat. .(V .. P. 1822) (23380), 


