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1-toşgeldin Büyük Misafir! 
• . 

Dost lunan Başvekili 
Bugün Şeh.rimizde 

Maarif Vekilinin öğret ... 
menlere tamimi 

General Metaksas bu akşam 
Ankaraya hareket .edecek 

Aziz 
Yunan ı•zetelerl Ank•r• 
görU tmelerlnden TUrk· Yu • 

"Talebenin çoğunu döndürmek 
bir, muvaffakiyet değil, bir 

muvaffakiyetsizliktir,, 
Muallfmlerlo talebeye kendlle~lol sınıfta 
bırakacaklarını söylemeleri mefjleğe 

yakışmaz bir harekettir 
•t km is af .• r nan dasuuıu için yeni bir 
.. kuvvet c!alecalını · Ankara 17 (Telefonla) - Maa - -~----:..------

a sa T ll . 8 Urk ve Yunan mil· yazıyorlar 
erıni --------lrtiıc n m~nfaatlerini claima Yunan Baıvekili general Metak 

hareket etmdkte görmUş sas ve refikası bugün saat o? ~ltı 
Olan b::":'.-d-:------,;_;_-_..:_ da "Averof zırhlısı ile tehrınııze 
~ ır evlet adamıdır. gelmif bulu'~acak\:ır. . 

l\vt~~an ~ekili Metakst.s bugün Muhterem misafirlerimiz 9ehra-
Zırh1.31 ile lstanbula gelecek ) ~~n~~~A~~~~-----~~-s_oo_u_:_s_a_._ı_o_s_u_._ı ______ ~--~-~~~~ 

ctaksasın dost ve müttefik Yu-

rif Vekili Bay Saffet Arıkan 
teşkilatına bir emirname göndermiş
tir. 

Maarif vekilimiz bu emirnamede 
"Öğretmen arkadaşlarımın talebeyi i 
yi yetiştirll1ek için ne kadar fedakar
lıkla çalı§tıklannı görüyorum., diye 
rek teşekkür etmekte ve şunlan ila
ve etmektedir: 

Dokuzlar 
Konferansına 

Çin geliyor, 
Japonya 

gelmiyor! 
tinin ba"vekili sıfotiyle 

: .. IA~ize gelişi tabii olarak 
pjn u umumiyesinde derin bir ti. ftt.t karşılanacaktır. Fa • 

}'' 'lniyetin ikinci bir se-
\ı.t~f . dır ki o da Metaktıasm 
~~~l'l~h sadeı:e siyasi dostluk 
tiı\r. ı:y e değil, bütün hayatı müdde 

izmitte şiddetli' yağmurlar 
yağıyor 

Sular demirqolunu 
tahrip etti 

: "Ancak, bazı arkadaşların talebe -
yi yetiştirme meselesine kafi derece 
de ehemmiyet vermediklerini, çalı§· Brüksel 17 (A. A.) -Dokuz dev 
manın neticesinden anlıyorum. Sınıf let konferansının ilk içtima tarihi °"' 
ta sadece ders vermekle vazife yapıl larak 30 ilkteşrin intihap edilmiştir. 
mı§ değildir. iyi öğretmen, talebeyi Muahedede imzası bulunan dev .. 
her cihetle iyi yetiştiren ve yetiştir • letlere davetnameler gönderilmiştir. 
ran meslek. adamı demektir. , fi .ncak yeni V estiminister statü!eri do 

ı r r (Botııı: Sa. 10 Sü. 3) 1 '(Sonu: sa. '4 sii. 4) ; aj ~ 8c • 
J:~t l n1Patik kalmış r.adir bir c 
.. ~~ uşudur. • -
~'tıJh t halde mütarekedevrinde Pa 
~ konferansmm kararile lzmire 
~ .ordusu çıkanldığı zaman bu 

tın Yunan milleti menfaati -
• ol~adrğını açık bir surette 

,...11!'."'-'D'lıt oıanlann başında Metak-
Yordu. Anadolu harbinin 

h. üddetince Metaksas bu fik 
tt ıç ?ir vaki~ geri dönmedi. 

ac:Ja tarıhi haCliseler kendisinin 
ltıttrılcl:: r _haklı düsiindüğünü de 

h •Ctine .. d' llliy"k gost.:r ı . 
~tıta T .. bir harp m:ığlfıbiyetinden 
~1tıdcn ulk nıilletinin bütün silalıh• .. 

tı g~J· a ınrnı§ olduğu bir sırada bü 
~~~ ~p devletlerin kuvvetlerini ya
~ 18~nın e ar kas·., da gören bir Yuna
~°' görın Anadoluyu istilaya gidişini 
\ <ttıki <l"ernek ve bu fikrini o za
ı51~Ça :s'~n1~a ahval ve gcraiti icinde 
~t t gör·~~. ıyebilmek hem bir kki _ 
tt Ucu)'"k h 
J 
tı~rn u • em de medeni cesa-
ttc unesidir. 

tt.. bu iyi .... l" 
ti~~et sah· . goruş u ve medeni 
r.~t t... ıbı ad::.ın ayni zamanda ı"k 
~\j "'Cvk'• , 

il ~raın ıının de sahibi olarak bu-
\. al! \1 ~ gelmi§ bulunmaktadır. 
rı.ı a~ıYet ...... k tıatıiata gozonune getirilirse 

Bu yüzden trenler 
saatlerce gecikti 

(Ya.."Uı 9 uncu sayı/ada) 

Sabiha Gökçen 
Ankarada hararetle 

karşılandı 

Ankara 17 (Hususi)' - Ege ma
nevralarına iştirak ederek büyük mu 
vafakıyet gösteren Atatürk kızı kah 
raman tayyarecimiz Sabiha Gökçen, 
bugün lzmirden tayyare ile şehrimize 
ge1mi§tir. 

Bayan Gökçen, Devlet hava yalla 
n meydanında profesör bayan Af et, 
seryaver Celal, Türk hava kurumu 
başkam Fuad Bulca, yarbaşkanı F e
ridun, Bolu saylavı Cevad Abbas, 
Korgeneral Salih, Korgeneral Seyfi, 
ve hava kurumu ileri gelenleri tara
fından karşılanmıştır. 

Kahraman kadın tayyarecimizc 
iki büket verilmiştir. 

fzmirden 1 1, 1 5 te kalkan Bayan 
Gökçen, Tavşanlıda benzin almış ve 
l 6 buçuk ta Eskişehirden hareket e· 
derek l 7.45 te Ankaraya gelmiştir. 

ıııt11ıtıın.,.1uıı111ııtm11t1Nııınıı111nılllllı1w111ı"ıı"'1111ı'I 

iki muharrir ara-\ 
sında açılan bir f 

münakaşa J 
Halk nasll İ 

yazı okumak l 
istiyor ? I 

Sadri Ethem l 
diyor hl: 1 

Halk kütlesi ile yazı piyasası 1 
arasında bir takım komsiyon -~ 
cular görüyoruz. Halk onlara ğ 
ne şekilde vekalet vermiştir. { 

Halktan bahsedenler, halkı~ 
temsil iddiasında bulunanlar fi§ 

E k" h' ıı: İ ~r ıs~e kayıtsız aldukları gi ( 
~ bı kenc.ı ~enfaatlerini idrake dt 
~ ceha1etlen perde çekiyor. f 
t;1ıııııı11111ırııııı111111ıııııı1111ırıuııı 1111111ııııııuııırtJlltıN 11111111:~ 

Ademi müdahale komitesinde 
l'lq~~ı Tii knın. kıymetli ba~vekiline 

lınin r ınılletinin gösterdiği sem 
dl3\lnulllanasıko1aycaanıa,11ır b ld b. b kç·ı var ''Al )~lirııı.;~beraberıunudailô~cc- istan u a '" e manyanın mu·· da-
"~ı~ek :rn eftaksas Yunan milletinin • • t ~~ dira en_aatlerini takdir hususun B k11.ı·tık yenı· hır eş- h I . d,~ ~c ?.ü:ni yalnı~ maziy~ ait bir e ~ a es 1 ve 
~~J~Bud~~el~~:: ~=~~~i§ •ı_,.ta b \11111 oıyor 'fit 1 '' ta~~8tan~=O~:aazzamnniçinde 1~~ kı a ag a a yanın manevrası·,, 
tı' ıka ın çok ıslahat esaslarını 
1:1)'tanda suı· va~fak olmuttur. Yuna - • b J . E l\tı Yası 1: l kl •[ı Unaıan sonra mniyef Londra 17 (A.A.) - Hariciye 
t~tı Ve bu ·rga~a 1 ara sebeh Bekçı erı Nezareti ademi müdahale komite· 
b;:t.~<\ı-ticı'lı'~em eketı zafıfa düşü - •• , •• ..., •• d k . 1 L:' U ıt ce I klor ug t •n e ece 11 Ce sesine müteallik olarak net· 
'lir il ıncınıe'k r~yan .a:ını kll'dırmış. Dire u ag ı retmi, olduğu bir tebliğde komite-
r \ı. ltıetk etin mı Ilı kuvvetlerini tiil\niatane~ etl'bfınd:ı toplamıstır. nin Fransız tekliflerinin aza tara-

"' t>:b ın dah·1- . 
1 

. . • ekunu bin kişiyi bu - nisbette azalıyor ve teşkilat da tek fından hükumetlerine tevdi edil· 
\·i:k '"' i h . 1 1 ış erını tanzim et 1 t bulda Y b da d'l · d H be -1., 

8 
l arıce k s an l _ı_ ııehir zabıtasının ü • bir elden i re e ı mıyor u. a r .nesine karar verdiğini bildirmek· 

trı. ti l! ltnck h argı olan itibarını da lan ve as ın04' >' eSabesinde bulunan aldıgı~ mıza göre, bekçileri şehir zabı \edir. 
~er ,... :ususundn ciddi hiz _ .. k d•rncısı rn d b ı İ.i 1_.,orınuşr· y;u ?'ar k. ']Atının yeni baştan kurul - tasının yanıbaşın a in kişilik yar - içtima esnasında diğer murah· 

'll\..J. tıt tnill . ur. bekçı teş 1 a ·1rnı'ştir. Şimdiye ka drmcı bir kuvvet olarak dü•ünen em· h 1 f d l t>.i~ kend· ~tı hayatının her safha . k r verı "" as ar tara ın an yapı acak teldif ··l,. \> ısın k masına .ara aknınlar ve nahiye niyet direktörll.iğü bu hususta kati ler hakkında da aynı suretle hare-
!')\~ ~ 1'iirk e arşı d( stluk göster dar bekçıler kardan intihap olun - kararını vermiştir. Projesi hazırlan - ket edileceldir .• 
tt~faatler· .ve Yun~n milletlerinin müdürleri tara ~kciler vazifelerini makta olan yeni teşkilat ile bekçiler SOVYETLER TEHLİKE 
ltıt.. ~kt~ r.•~nı daima birlik hareket k hut oc; · d " da . ·•ır k "'ormüş l b d ma ta ya ., .

8 
başkalarına dev - bundan sonra ogru n doğruya em TEŞKiL EDiYORMUŞ 

th.." endi 0 an u evlet ada- dog~ru.dan dogr;ı'er. Bu suretle lstan· niyet direktörlüg"ü tarafından alma - Par· 17 (AA ) L d ~~~. arasında görmekle hah - k aı ıs , , - on ra ko-redebılme t~ ')er çoğaldığı gibi cak ve bazı hususi §artlara tabi tutu mitesinin içtimaı hakkında müta-
bulda yaflı. ·fa~ iJJıkinwı da ayni lacaklardır. lealar ıer•eden Le Jour gaze-

lesine göre, yalnız F ranıa, lngil· 
tere ve f,. lya " .. 1 • · nın goruıme ere ışfr 
rak etmeleri halinde anla§ma faz· 
la müıkül olmayacak' .. ır. Bu s~bep
t~n ~olayı üç taraflı bir konferans 
fıkrı, daha ziyade akıl ve mantıka 
uygun ve seri neticeler ümit etti· 
rec.ek mahiyette idi. Fakat Sovyet 
lerın mevcudiyeti, hali hazırda ya· 
pılmakta olan müzakerelerin mu
vaffakiyeti için daimi bir • .. ehlike 
teşkil etmektedir. 

ALMANYANIN MÜDAHALESl 

. Oe~vre .gazetesinde "Bn T abo
uıs dıyor ki: 

(Sonu: Sa. 10 Sü. 3). 
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Belçikanın masun.iyeli 
. 

• -- - - • -- Almanya_ Belçikamn masuniyetini ilcln etmekl• 
1 kflsa~ ve ilca ret sa ha- Çekoslovakyaya karşı bir taarruza mı hazırlan•~ 

Bu hafta 

sında ehemmiyetli 
hareketler oldu 

[KURUN iKTiSAT MUHABiRi YAZlYOH] 

Geçen hafta haşmdaıı itibaren tat· 
hik etlilen haftacla 18 aatlik nıc•,.,ai 

~İ-·temi ictimai 'e hillıas a ikti:>adi ha· 
yalımızda yeni bir merhale olmu~tur. 

Türk i~çisi. yıllarca en eline kadar 
medeni çalışma tarzından daima u -ı 
zak kalmış, iş verenler tarafından bo
yuna Hismar edilmiş. küçük mcnfa
atlar mukabilinde alahilcliğine çalış
tırılmıştır. Bu itibarla geçimıi~ oldu -
ğuınuz 7 giinü tam manasiyle bir '•lş 
hafta:-;ı·' sayabiliriz. 

İ~ veren miie~se.se alıipleri şimdi
ye kadar işçilerini günde 11 ve bazı 
müesseseler de 12 saat çalıgtırmakta 
idi. Bittabi 48 saatin tatbiki bu mü· 
e-seseleri yevmiye 3 veya dört saat 
nok!!an çahşmağa mecbur etmi~tir. 

Patronlar bu no1'~an mesai dola -
yısiyle istilisallerinin azaldığını iddia 
etmi§lerdir. 111' nazarda hu iddia biraz 
maı..:.ıı görünüyorsa da liakikate uy
gun olmadığı. yapılan tahkiliatta anla
§ılmıştır. 

Bir 'defa işçi Jiaftada 48 saat çalıştığı 
için akşama kadar işinde daha zinde 
1'almakta, iş de ge~en haftaların 11-12 
satlilC mesaisinden 1'a1ite itibariyle 
'daha ii tün olmaktadır. 

İkinci olarak; i~ verenler 48 F.aat· 
lik: haftahK meııainin tatbikinden do
gacalC nok an iı;tilisalin telafisi için ted 
birler almı~lar, bu noksanın istilisal • 
Clen doğan zaran te,.}>İt ederek' piyasa
ya c:ürülen mallara ilave etmişlerdir .. 
Rn ı::uretle lıirçoI.:' macMelerin de C:1er
hal fiyatları yüfı::e1rniştir. 

Yalmz hu ~rldin tatbikin\len (logan 
l'e kendini clerlıal lıis·ettiren bir n· 
Zİ\'et iizerinde .le durma1' lizundır: 
'.4.B saatlili iş liaftasrnm tatbikinden 
sonra i ~ yerleri hilhaı::sa sanayi mües· 
s~leri için ihtiyaç nislletincle olan ça· 
h~ma rniiddetini k:ı-marnak zarureti 
''ardır· Bu zaruret ortaya i~çi, bilhassa 
"'ihti as sahibi i~çi'' meselesini de 
meydana çıkarmış hulunmaktaclır. 

Çiinkii; anayiimizdeki ı:ni inkişaf
Ja miitehassı İ§çi vetiştirmek k"olkola 
yüriiyememi~tir. Tahiatiyle lm lıalden 
do~an nolisanlılC şirmli kendini ~icldet· 
le hi5 ettirmİ§tİr. 

İŞÇİ BUHRANI YOK 
Y evıniye sekiz saatliIC meı;aisini ilt

mal ec1en işçi. iş haşmclan çekildili
ten sonra onnn yerine çalı~acak' hir 
ekip bulmak güç değildir. Çünkü 
memleJCetimizrle ı>u~ine JCaclar hiç 
J)jr suretle i§çİ hnlıram giirülmemiş
tir. TTele tzrnir İstanbul gibi halJCm 
miihim bir cJC~eriyetini i~çi teşkil eclen 
hiiyük sanayi şelıirlerimizde lCatiyen 
işçi huliram rnevzuuhahi~ olamaz. 
Faliat iı::tcnilt-n ~ey f nzla iş~i değil. 
müteJia sr i~çiclir. 

Jlulirarı, mütehassıs i§çi b'uliramclır. 
nu hnliranm önüne geçmek uzun bir 
zaman meseleRiclir. Bunun ic;:in sanayi 
müe-.::eselerimizin mühim hir k'ısm1 
'imdilik fazla iicrct \•ererek 11 sa ata 
ıiadar işçiyi c;;alıştmnak mecburiveti 
kar,,1·mcla lıulunmaktaılır. • 

Run<lan hn;;ka havranı mev,-imi do
layısiyle fazla mesai ;;arfetmek sure
ti) le daima İ5tilı allerini di~er aylara 
nazaran knharık tutmak mcchurivetin 
de hulunan miie~ı:;eseler vardır· nun
·~r ela şimdiki halele trikotaj!'ılar;. şe
knci1er, lfı,,tik kauçuk. ve çikolata 
sanayiine mensup bulunanlardır. 

t tanhnl t claire,..i amiri, hunlara 
37 nci madde alıkiımma p:öre 90 gün 
miidcletle ve her fazla me~ai aatı için · 
yenniyen in yüzde elli fazla ı işçiye 
verilmek şartiyle mfü:aııılc etmi tir. 

1\fENSUC ~1' S \Nı\ Ylt~1f?:DEKİ 
F \ZLA ISTIH \L 

48 aatlik me ai lınftn:-mclan hnz,ka 
hu haftanın en ıniilıirn hadiselerinden 
Mrini de sana •i hirliğindeki toplantı
lar.~f'şkil etmi~tir. 

Onne sanayi şuhesin<len madut o
lan trikotaj.çorap, fanila. yiinlü, ipek
li Ye pamuklu sanayii~ teşkil etti~i 1 

rncfüucat gruplarıııılıı fıızlu i:,tilı~al o· 
lup olrııuılıgmm ıctkiki Jkti::-al Vı·kale 
tiııılı•n İı;'eııilıııi~ olıluğunclaıı. lıafta -
11111 ı,oıı iki g;ihıii .:arın' i hirli~İııılı• iki 
toplantı rnpı1rnı,.tır. Buıılardan \ıirin

ü-imle ı;orap fahrikatiirlt>rİ• ikinci • 
si nele de jn"e amı) iı·ileri tı>planımş
lardır. 

Sanayi Birli;;i umumi katibinin lıa;; • n ~ 

kanlı~mda yapılım~ olan her iki top-
lantıda <la iki sanayi şubemizin bütün 
vaziyetleri görfo;ülıniiş. hu hn::-m;ta !'la
nayicilerin ı:-erJettikleri mütalealar 
te..-hit edilmiştir. 

lktısat Vekaleti, son zamanlarda bir 
kıı;ıın sanayi in fazla geni~leme kabili· 
yeti gU=-terdiğini gönniiş, hu im füla 
bazı tetkikler yaptırmayı liizumlu 
bulmu~hır. İkth.at Yckaleti bundan 
ı:ıonra bütün sanayi şuhelerinde hu şe
kilde tetkikler yapacak. hr:r bir ı;anayi 
şubesinin ihtiyaçları ne ni,.hette kar -
şdaclızmı teshit etmiı; olacaktır. Bun· 
dan eonra fazla inkişaf etmiş meYCut 
ihtiyacı yiizde 25 i geçmi§ olan sanayi 
~ubeleri lıakkm<la yeni bir karar itti
liaz etmek mümkiin olacaktır. Bazı gö
rüştü~iimüz alakadarlar. istihsalin art
mış olmasının doğnı olduğunu ~öylc
mekte. ancak, İ:>tilılake nazaran hunun 
k'aharı1' bir yekfm tutlnayacağmı da 
ilave etmektedirler. Maınafi kat'i , ·a
ziyet ancak yapılacak tetkiklerdf'n son 
ra anla~ılacaktır· llugün yapılaca'k o
lan trikotajcıların toplantısı ile sona 
erecek olan lm tetkikler lrn suretle i.i
ııümiizdeki haftaya da geçmi~ bulun· 
m'.lktatlır. 

fSPl\NYA TlCAHET j\ 'LAŞ· · 
MASININ FESHl 

İspanya ticaret anlaşmasının f esh 
ICararı haftanın üçüncü miihiın ekono
mik hadi esi olmuştur. Iltmclan evvel 
de kaydetmi§ olduğumuz gibi 1span
ya hizim için en İYİ hir mahreç ,·a • 
ziyetinde lmlunmakta, pımurta ahcı
lannnzm en ba~mda eıayılmakta idi. 
Ancak İspanyada ,·ukuagelen ı:iya i ka 
rı~ıklıklar <lo1ayı~iy1e yumurta ilıra -
catımız hiç den~cek katlar azalmış. 
son günlerdi" iı;e hiishiitiin <lurnm~tur. 

l~panya anla§ması. siya, i kan~ıklı'k
lardan en·el imzalanmış lmhınmakta 
idi. 

J\fe,cud mukavelf'nin iki av en-el 
f eıohe<lilmi~ olına«ı. kannni hir. fomıa· 
)itenin wrine ~etirilrne~imlf'n ibarr:t· 
tir. Ma;nafi hiikfımetimiz, t~panyada 
sükfınet haı:ıl olmadan her hangi bir 
yeni ınuka\'ele imzalamayı doğru bul
mamıştır. 

İspap ·aya rnımırta e,·kiyatmm 
durına!lı viizüııclen ,Joğan noksanlık. 
ba~ka memleketler se,·kiyatınn kU\•· 
''et Yerilmek :'uretiyle telafi <'tlilnıt>ğe 
çalı ·ılmıştır. 

Di~er tnraftaıı Hikıimrtiıniz hir se
(Sonu 10 ncuda) 

Almanyaya gitmi~ olan Vindsor 
lideri Dr. IA')" tarafından ı·crilı•n bir 
na:ırı Dr. Gi;bles de bultmuyordu. 

Yukariki re.~inı sabık /ngiltere 
yaptığı bir nii/;tP ·p güfii,,..,,.,,:5inJ 

Belçika Avrupa aulhunun en 
hassas bir noktasıdır; Alman ve 
Fransız huudutlarr arasında aıkr 
şan bu küçük memleketin umumi 
vaziyetinde vukua gelen herhangi 
bir değişiklik bütün siyaset alemi
ni meşgul eder. Onun için geçen 
hafta içi!ıde Almanyanm bir taraf 
lı bir kararla Belçikanın masuni
yetini ve bi'.:araflığım ilan etmesi 
ve bu hadisenin Hitler - Musolini 
mülakatım müteakip vukubulması 
her tarafta derin bir alaka ile kar
şılandı. 

Tabii olarak Fransız efkarıumu 
miyesinin bu hl!usustaki alakası 
her memleketten fazla oldu. Bu 
hadise türlü türlü tefsirlere uğra
dı. 

Fransızlara göre Almanya bu 
son ha~eketi ile Çekoslov~yaya 
kartı hır taarruza hazırlandığını 
gös'&:erdiği gibi Franıayı ve lngil
tereyi Belçika üzerinde ahden ha
iz oldukları stratejik menfaatler . 
den mahrum bırakm:\k maksadını 
takip etmektedir. Fakat bu teıeb
büa beyhudedir. Zira Belçika ile 
Fransa arasında bugün dahi her 
iki memleketin Milletler Cemiyeti 
azası olmak eaaıına müı'&:enit sı
kı bir askeri \eıriki mesaisi vardır. 

Fransanın tanınmış siyasi mu· 
h"arrirlerinden (Jean Thouvenin) 
Almanyanın Belçika masuniyeti 
hakkında aldığı ıon vaziyet üzeri
ne dikkflte değer bir makale yaz
mıştır. Ehemmiyeti hasebile bu 
makaleyi buraya naklediyoruz: 

"1914 senesinde Belcikamn bi
taraflığını ihlal ederek 

0

bu memle
ketin topraklarım çiğneyen Al· 
manyadır. 

Şimdi 1937 ıeneıinde yine ibu 
Almanya Belçikanın masupiyeti
ni ilin ediyor. Hakikat halde Al· 
man,,_ Belçika topraklarını taar
ruzdan masun ve bitaraf ilan ~.:.
mekle Çekoslovakyaya kar,ı teca
vüze hazırlanmıt olmuyor mu? 

Herkes bilir ki Franıanın Çekos 
Iovakya ile karıılıklı yardım an
latması vardır. Eğer Hitler Prag 
istikametinde bir tazyik ve teca
vüz hareketine giriıecek olursa 
Fransamn derhal müdahalesi icap 
eder. Halbuki Almanya iıter ki 
böyle bir vaziyet içinde Fransız 
müdahalesi ancak Longuyon ile 
Belford arasında, yani, Almanlar 
tarafından büyük gayretler ile ya
pılan yeni Magino hat'onın bulun· 
duğu mıntaka dahilinde olsun.Bun 
dan baıka Almanya F ransamn ıi
mal hududunu açık bırakmak ça
resini arıyor. 

Nihayet İngiltereyi Belçika top
rakları üzerindeki hava ketif ıer
viılerinden mahrum bırakmak is
tiyor. Bu servisler ki havadan Lon 
dra istikametine vukubulacak her 
türlü tecavüz hareketlerine karıı 
en kıymetli bir müdafaa vaııtaıı 
mahiy~.:indedir. 

Diil.:ii. r·c Dii~e.~i ~r.re/irıc ~lfoum iş 
r;ay :iyafetindı•, Alman propaganda 

kralın!n Nazi propaganda 
fijsteriyo.r, 

nazınnın 

Bu itibarla meselenin ehemmi· 
yeti meydandadır. 

s:r yıl evvel Belcika kralı mem
leketinin bitaraflığ~nı ilan etmişti. 
Bu hareket Belçikanm Lokarno sis 
teminden ve kendi mukaddt!talım 
bi\yük devletlerin mukadderatına 
bağlamak siyasetinden ayrıldığını 
g<iıteriyordu. Paris ve-Londra hü· 
kumetleri, gaye'.. mahirane bir su· 
rette, Brüksel siyasetinin bu yeni 
istikameti aleyhine vaziyet almak 
ıızm Belçika hükumeti ile sıkı te
ması muhafaza ettiler ve 24 nisan 
1936 tarihinde Belçikamn lngilte· 
re ve Fransaya karşı vukubulacak 
herhangi bir taarruzdan dolayı 
yardım mecburiye'Li bulunmayaca
ğını, buna mukabil İngiltere ile 
Fransanın Belçikaya 'kar,1 yapıla
cak herhangi bir taa:-n!z halinde 
yardıma koşacaklarını ilan eyledi
ler. 

Bir taraflı olan bu taahhüde kar 
şı Belçika Milletler Cemiyeti azası 
olmak sıfatını muhafaza ediyor 
du. Halbuki Milletler Cemiyeti 
paktının 6 ıncı maddesi diğer bir 

takım ahkam arasında dikk'~ 
ğer olan şöyle bir hükrnU ı 
eder: 

Milletler Cemiye'"ine a~ 
her devlet diğer bir devletı1' 
ruzuna uğradığı takdird~ ~eı:/, 
oi himaye ve muhafaza ıçıı:ı # 
cek olan ordulara huudutlatf 
topraklarını açık bulundur• 1 
Bu suretle Cenevre yolu ile 
tere ve Fransa Almanyanııı 0 

mak istediği manevraya kat!' 
mit oluyorlar. 

fakat mühim olan cihet 
ki beynelmilel ahitlere ai'L ~ 
kuki incelikler, "aha eft' 
devletler arasında erkanıh 
heyetleı·i vaııtasile muayye~lı 
!atmalara bağlanmadıkça, ff 
ta bir kıymet teıkil etmeı. , 
memnuniyetle kaydetmek l 
dır ki İngiliz - Fransız • 
erkanıharbiye heyetleri ar• 
ki temaslar hiçbir vaki'" bu tD' 
lar zarfında olduğu kadar ''~ 
mamıtbr. 

kuvvetli hava filolatma mu 
Falih Rıfkı Atay yazıyor: Türkiyenin kuvve1Li ise barit 
Trakyadan sonra Ege manevra bir inancadır. 

ları da bitmiştir. Ordu, her iki ma· Atatürk, iki manerayı takİP 
nevrayı safha safha yakından ta- tikten ıonra, bize bu kuvvete l 
kip eden Başbuğun, bir hizmetten nebileceğimizi söylüyor: Nat' 
beklenecek en büyük mükafat o- vinmiyelim? 
lan takdir ve hoşnutluğunu kazan· -----':.__ ________ _.. 

mtftıt. Bu11un manası şudur ki 
Türk ordusu, milli ve enternasyo
nal ITer tlirlfi Şartlar içinde, kendi 
hissesine düşen vazife ve mesuli· 
ye'~leri liaıaracaktır. Bu, hem bi 'l 
Türkler, hem de haşarı severler 
için bir müjde teşkil eder. 

Türk ordc.su bir millet için ta
savvur edilebilecek en koyu talih 
karanlığı içinde, ve bir millete kar 
şı tahmin edilebilecek en korkunç 
kuvvetler ittifakına rağm~n, hür 
riyet harbi yapmıf ve kazanmış 
olan, çağımızın askerlik tarihine 
ıeref veren bir müeaseıedir. Asrr 
mızın eısiz inkılapçı şefi, bu ordu
nun ve onu bağrından veren halk 
yığınlarının baıındadır. Onun için 
dir ki hepimiz derin bir yenilmez
lik ferahı icinde, kendi insaniyeti· 
mizi inşa ediyoruz ve bütün mil
letlerin barıtlı bir nizama kavuı
maları için çahtan herkesle elbir
liği ediyoruz. 

Neslimiz iki hakika'a.i, onların 
büyük hakikatlere haı olan acılık 
larınr tadarak, öğrenmiıtir: Ba,lr 
ca milli facia hürriyetaizliğe mah
kum edilmektedir ve böyle bir zu· 
lüm karııaında, bir millet, ancak 
kendi kudret kaynaklarına daya
nabilir. Mazlumlara yardım etmek 
kaygısı birçok gönüllerden gece
bilir: Fakat hiç kimse harp tehli· 
kesini üzerine almaz ve mağlup 
olanın hakkına, kendi rahatını ter
cih eder. 

Öyle bir zamandayız ki sadece 
istiklallerini müdafaa etmek ve 
hiç kimseye taarruz etmemek ve 
katiyen öarııçı kalmak ahdında 

Gü::cl bir Örme ba~lıl.· 

Kışın 
Yilz 
Tuvaleti 

Yine kı§a ve kı§ elbiselerine dlSJI 
Onun için yü.zUnUz de, kış gl)1mine uf" 
manzara almalıdır. 
Şimdiye kadar kullandığı:nız )ilZ P 

rını fazla. aarı renkli olanları, bir Y~ 
kıp pembemsi pudra aUrmcğe ba~lllYJ"" 

• • • 
Eğer yUzUnUz t&btaUle güzel de. 

olan milletler dahi, yarın bir teca· makyaja ihtiyaç göstermiyorsa. aıııl' 
vüz harbine giriıeceklermiş llfibi men terkedip yalnız ''§ef!af pudra. • 
hazırlanmaya mecburdurlar. Çün- cinsten pudra ıUrUnUz. Bu pudra, sııi 
kü harp tehlikesini doğuran ve ta- g6stel"8e de, aevlrnlt yapar.. ti 

1 
'l · Ve bUtUn kuvveti gözlerlQ dudııl<l,. 

arruz 0 up hittı erme meydan ve- rtralnlz. Yanl yalnız grszıerlnlzle dud 
ren hakiki sebep, müdafaacı ve ruza mııkyaj yapanımız. 
barışçı olanlardaki harp etmemek --------------
niyetinin, onları nihayet, harp Ge,.ınifıl. Kuruntaı: 
edemiyecek hale düfmek felaketi- "' v ~I 
ne uğratması olmuftur. ıs Te,şrinie,-vel 

1 

iki kıta ve iki medeniyet alemi DUnkU yaiamur 
arasında, yirminci asrın en büyük Evvelki gUn akpmdanbert ba,fl•~ 
d 

l • b' bahar Yl\ğmuru dUn geceye kadar bUt 1 ava.arının çarpııtığı naz ık ır deUle devam etmiştir. Şehrin yolları s:.ıı 
coğrafya bölgesinde bulunan Tür- danlarmın, bazı taraflarını auıar b8"" • 
kiye, hazır ve ba,tan bata modern birçok yolcular hamalların aıruartııdl' 
vaaıtalarla cihazlanmıt bir orduya ml§lerdir. 
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Her hafta başında 1 
Yazan: HiKMET MUNJR - -

B. Linare• B. Nizamettin Nazil 
~İlde • 

iyet ~;ne~alar, pek lüks bir de bulunduğunu farzedelim.. .Ta· On Kaplan va bir dl•I 

- KURUN 18 B1RINCl1E.şRIN 19.37. 

ŞEHiRDE 1 
' ~---1 ·------* 

Denizde iki ceset 
bulundu 

Evvelki gün batan bir yelkenlinin 
tayfalarından olmak ihtimali var 

Evvelki gtin akşam üzeri Anadolu 
knvağında deniz kıyısında 20 yaşla
rında kadar bir gencin cesedi bulun

muştur. 

ceset daha bulunmuştur. Bu da bir 
erkek cesedidir. 

~~, 8 nıaga baıladı. Geçen tının üzerine şöyle birkaç kehme Aslan 
Jltin. k eyoğlu sinemalarından y k ·· · t' Gazetelerde okudumnna göre, ~ il azma munasıp ır: • dil. e-
ı ba l Pısının önü, gece prog· "Pek marifetli idi. Gerçı ı on kaplan birleıerek bir diti asla-

Her tarafı çürü.nüş bir hale ge -
len ceset morga kaldırılmıştır. Çıp -
lak bir halde bulunan ceseti kimse 
tanıyamamaktadır. 

Diğer taraftan dün de Rumelihi -
sarında Zeki paşa yalısı önünde bir 

Bir ihtim.:ıle göre denizden ayni 

gün zarfında çıkan her iki cesedin 

din de İsmail kaptanın idaresindeki 

bir yelkenlinin evvelki gün batması 

neticesinde canlarını kurtarmak için 

atılan iki tayfaya ait olduğu tahmin 

~İre ~:racağı aaa'ılerde, bir- keskin idi, amma hiç huysııduk nı parçalamıılar. Fransanın bir 
Qlı, ~eri ;.u~~u.. Fakat giden etmez idi. Her emre mut.a~aatı. cambazhanesinde cereyan eden 

ı 
1 
u 'tad onuyordu ! müsellem idi. Hizmet ettıgı elı bu hadise, bana, hayvanlar arasın 
lbalr" a, ha21 otomobiller bu altınlaştırır idi. EyıJah ki raki· da harbr umumiden evvelkini an· 
llld, ~ı Yararak, sinemanın ka· • bin sabn vefa etmedi. Adalet dıran kanlı bir ittifak siyaseti bat· DUkklnlarmı esrarhane 

Poı ıste 

edilmektedir. 

Genç bir kadın 
yaralandı 

' 

t
tı •ttıok~~Yor, içerisinden çı- önünde ecel 1erbetin; içip iı6!' ladığı hissini veriyor: yapan karı koca 
tlet 1 .•nlı erkekler ve "gran mezara defnolundu gitti. Ruhr Birletip enikonu kuvvet peyda Unkapanmda kerestecilerde aşçı -
ili t~pl kadınlar, ellerini, etek- için ... ,, ederek zayıf görüneni ezmek.. lık eden Hikmetle kansının dükkan· 

Sirkeci Antalye Anbarı önünde 
dün saat 17 de bir kaza olmuş, Be-

yazıttan 116 numaralı tramv~a
bbsından 22 yaşlarında Emine adın 
da genç bir kadın dü§erek ağır su -

rette yaralanmrştır. 

~dtrı. i e a.Yarak vızır vızır sine- Yukarı ki kitabeyi, "Kara D~- Za valh diti kaplan! Kendisine lan üstündeki odayı esrarhane haline 
lltıla; k~ kayıyorlardı. vud,, müellifi Nizamettin Nazıf bir müttefik bulup "bir muahede getirdikleri ihbar edilmiş, orada yapı 

\tellilerın~ın ola dedik? Meğer, Tepedelenli ile birlikte yazdık. imzalayamayacak,, kadar gafil lan araştırma neticesinde bir esrar 
<ıkitıJe h~~· O akıam ıinema Tanrı taksiratımızı affetsin.. avlanmıı olacak.. Çünkü, "hay· nargilesi de bulunmuştur. Emine düştüğü zaman ifade vere

rniyecek bir halde olduğu için derhal 

cankurtaran otomobiliyle Cerrahpa p 

§a hastahanesine kaldırılmıştır. 

r \te h Uyük tuvaletle gelecek • • • vanların harp meydanı., denebile· Karı koca müddeiumumiliğe ve -
~· it.Yanlara tahsis edilmiı cek cambazhane kafesine girildi- rilmiştir. 
b, 

0 8 
Zenglnllğe dair ği zaman biçareyi çoktan parçalan BlR SARHOŞUN MARlFETl -

<ı~İn.a·ı ırada kapıda bekliyen Nizamettin Nazif, ellerini, yele- mış, göğsü ve karnı yennıit bir c b l"d 1 d"" lııı..._ ~ ve gr I . . ki h ld b I i a ı e oturan Kema , un gece sa 
""QıetJ • an tuva etsız seyır- ğinin cebine sokmuf, aya arını a e u mutlar.. at yarım raddelerinde sarhoş olduğu 
bıeJiyd;r~ arasındaki infiali bir yere perçinlemiı vaziyet\:e ve hür- • • • halde Balatta içkili ayazma lokanta-

Kadın belinden ağır surette-yara -
lanmıştır. Kazayı yapan vatman ya
kalanmrş, tahkikata başlanmı tır. ' ha1- ınız. B:. kaç kiti haklı riyet heykeli gibi dik bir azanıetle smda yeniden rakı içmiq, sonra para 

~<ıtd ttaız ol k ·· 1 d d Esrarengiz muhavere :s ~, lt: ara foy e mırılda- uruyor u. smı vermeden zorla dışarı çıkmak iste ============~= .. 
\j Stno)(" 1 - Karun kadar zengin bir Lo: tk• k •• k * • • mi§, lokanta sahibinin şikayeti üzeri kandan yirmi beş lira para ile bir 
\i <ı.~lt buın e sinemaya gelmek.. da benziyorsun, dedim. O ne vazı- 1 1f1 onufuyor: ne yakalanmıştır. ceket ve pantolon çalarak kC\ÇinI§, 

.
.... ':tı,Safe'ı: :ı.e.,birader? Yoksa res yet? - Bir sağa bak .. Bir sola bak.. KUNDURALARIN BAŞINA az sonra yakalanmıştır. 
' •u Nizamettin Nazif her zamanki Bağla! Tekrar sağa, tekrar sola •• ~U-~0kinı: gelinecekti de ne zarif hazrr cevaplığile: Bağla!. Vur .. Vur; vur!. Vur bir GELEN'- Denizyolları idaresinin OÇ KUMARCI - Modada Göz-

ı,'\\l'•ıdetınediler? ' - Pek kendime kıya.s ebnek is- daha!. Sağa bak.. Solunu kolla!.. Kocaeli tayfalarından Vahap yeme· tepe istasyonunda Cavidin kahvesin 
cı11 • an a k • d h • B ""l , y ' nilerini kurutmak üzere makine da- de tavla ile kumar oynayan Osman, 

\t ver ce etı külot pan tem em ama, bu vaziyet, a a zı- ag a •• ur.... f b t. e • ' • iresinin üzei.ne koymu~. akat ir H"" • H"· ·· · d 
Qll'jll Çızme giymiş olarak ge- yade bir meteliksizin halidir; de· Siz ne sandınız •imdi? Etraftan :. useyın, usnu ısmin e üç kişi 15 

'ıi;' &oı:' di. Zengin lordun cepleri para ile kimıe görmeden bir adamı yaka· müddet sonra ~alındığı giirülmii§ ~ kuru!. par? ile bi~l!~te yakalanmışlar 
1 
r~flı ... enll yoruluyorsun ahllap ! dolu olacağı için, benim gibi par- layıp bağladıktan sonra tepesine tür. ve muddeıumumılıge teslim ec:Iilmiş _ 

11ıq c. vk d b maklarını böyle rahat rahat cep- inmek \alimi mi yapıldığına hükm Merkeze giderken kunduralarının lerdir. 
cıı "' d ·· avın an u akıam d' ., H r Ali isminde biri tarafından satıldım-f:'~irı ,, oneceksinf Sinemanın leri içinde barındıramaz.. e ıvorsunuz... ayır..... &· MERDiVENDEN DOŞTO _ Fm 
ıJh"~·l{kfllınıdrr. . - -Zengin olmak ister nıisin Ni- Ben bu muhavereyi, tramva· nr gören Vehap pqlise müracaat ede- dıkhda oturan 85 yaşında Anastas _ 

,,... 1 a. • ? d. dunı· yın ön sahanlıg"ında giderken j .. it- rek, Aliyi yakalam112
, ayakkabılarına y · · d b. k d ı_ ... ı0kinJ,· ,ha.ınemanın iç kapısın· zam. ıye ıor • 'J' :ı a ısmın e ır a ın evinin merdi _ ~., I ır t 1 l - Karını duymamak ıartile tim .. Bir de döndü~üm zaman ne tekrar kavuşmuştur. veninden inerk d"" ·· 

• ' tınd k. z.a , ge en erin pal f H en u,smu§, ayağı kı -
daha a ı ııyah resmi elbiı~ eve•.:, dedi. Yoksa yine masra a bo- göreyim: Artık enikonu yetitmİf EMEN YAKALANDI - Ga _ rılmıştır. 

"• h Uı:akt k I gu" luruz. Olur eski hamam, eski oldug"una hükmedilen bir yeni vat· latada. ~ç.ı Nuri ve Ahmedin dükka A •-~ B .. 1 
" L" er hı·r· .an ontro a ba .. lr ) nası..cı<>ya eyog u hastah"anesi • ·ı Qeaaı:, • ını, Nasraddin h~a- tas... (Sonu 10 ncuda. nmda çalışan çırak Nusret dün dük- ne kaldınlmıştır. 
~'· ı ~ıbi: "Buyuru k.. .-.. .... -;-.... .-.... -.7ı::~~~;-:~ ............... .-.. ........ .--............................................ __ ._...., ......................... ._ ............. ._.....,..,....,..,..,... 
ı · nev·· n ur-~ heni 11nden ağırlıyordu.. our;;un ve maa ma\"i FiNiKELi KAPTAN > ~kaının orada ne aradıg"" ımı bir deniz çepçevre uza.. 

'ı R it D .. . nıyordu. Gilne;ı henüı: 
eçen k ogruıunu ısterse· tepeye çıkmadı#t halde 

••• __________________ , ______________________________ _ 
llırı k a §am mevzuubahs si- ııavayı ıyıce kızdınnı1-

~~etiın a;ıaına~ içerdeki filmi tı. KUrekçller ter için. 
ıt 1fken ıye hın türlü hevesle deydiler. 
"et-• • ayn • Fakat bu sıkıntılı 
~ L ı don ı vazıyet karıısın- hıwaya rağmen 1>emldcı 
~llİtn en smokinsizlerden bi- kıterln hepsi de §endi. 

~~, · • • • çunkO yurd\anna. yak. 
lia la§ıyorıardr. 

~
la~arıb ~retrerlnln ö'UmU Yc~iı Lubnun dağlarının Akdenızc bukau 
~la ttl gazet ·ı· ~. . ya.maı;:ıarlle deniz arasındaki gtllızeldlve beyaz 
, .. rı. A "'k ecı ıgının merke- " rnem • er . ' ~.. Saydayı aylardanbcıi gvr .. -.. 
t~r.>11lh,,_e 1~ra c.addeıinde yeni 1 1 nya ııdaıarın.a ue; ... nuş_ ., i<.ıQ Or J {ıbns, Slklad, S c yııa.rındakt büytlk 

t, lla!llle l ;nı yapı dı. Vefat tar· tapanya ve .Afrika k1 
' t U maka h J • •eh,lrlerden ma.1 aımı•Isrdı. Geminin anbar. 
ı~ s azret erı • " :ık ,, 

1 
.. akır kızıl boya, kumq, 

" arı, nttm, gUmUş, .,.. • 
~\c as h k ı dolduruıınuştu. 
ltJ aks1n 1 

... ~7.retleri kimdir., diye uKş toytı ve !lldiş cınlcıterl, gene en klrlı 
el'd ... . On d • d.... aptan Matanlıt g altla lMlneblllrler. 

' ~ e Ya 1 a aır ıger ga- deniz seferini yapmr;t oıınu1<1erl zaman ka 
)\. ''aca. .. ıı .anları okUmadınız· dl dıind P-'<t~lt Soy) J " Hepsi dı:ı SaydAY" beıuıplıyorlar· 
~it ,a.a h ıye im ki., "haşmet- tand~ alacakları par:~arıvcreb~leceklertnı: 

~~e~'sinj ~ıretleri,, bir gazetenin onun, sevdiklerine rıel uyorıardt. 
ı ~de 1_ e

1
Ya resmini, di<Yer ı.: 1·r nsıt eğleneceklerini dil§Üll ..n t 

it \t J{Q } "" D d r gcrnfnin eow\'C?' esinde 
~i atalı!d h~ ıkla malediveren G~eyt .saba.ha ka 

8 
beklemekle ı;cçlren 

-'h· L I' ~a, ...... tı ır ''zat,, lır. . göklere bakarak yoıunu baf'daki bölmC41ne 
Ql <-~ e k kaptan, sabaha k8111 an 

l "ad·ıs endisi \:ahkik edı"p n inmiş. uyumuştu. 

ıı' ~rteaj g~§rediyor. Öteki ga- Şimdi dUını-ndo oğlU ,•ar~~dl\r inen bcye.z 
'U run 

0 
hne kalmadan, ma· nu. dtzıerinln yukat1sına ca 8açıarınm da.. 

il ıt·~lltıları avadisi alarak ken· blr ı;ömlck gtyml§lf· uzu~ bir ııargı ba#ln.. 
ıı.li"I rın · · ,., b ına 1uıı '~ "erd h geçırıyor. fakat "ılmama.sı lçln aş Uğl rotayı kaybcL 
't\> d" e av c1·.,· -1 mııt B b m tllri! et ı,.qL a. ıaj al a i.:.J • ınc; ı. f:l\7.e r. a asm dllrl atmıştı. Fııkıı.t ytr 

~I ~r an memek için gtı:ı:ıerinl arll gllz!U, parlak ba.. 
• qt a.çtrı ... ga~ete nJerhine mı lkl yaııındald bu l< ten Akdcnlzln blL 
'~le L ç~knı aga ~a"Ja vınca, ma ıa.,ıı ,.c dinç delikanlı zaı·ınlş gibiydi. \'n.. 

• ı 01.{ '- eye gırd • o·.. b• ezber,. ltıd .ttad ı. ıger ır ta· tun deniz yotıllrını r ~ı;çlllk r.!!kmlvorıtu 
•ii e end· ar ~ıldır, Ankara cad zıre .. ını vapmakta tıı bi bir rıes duyu'c!u: 

lf l'len ısesızce h""k"" .. Birdenbire çığlık gt • önUnUzde ka:valnr > ~r· en ''h u um surdü· z, l~ r.~·, nh, Do"" a!.rnet .. lu makas haz - Kör mO · oıdunu a·rca edccekırlnlz!. 
h "" <":> l'?l l vaı-!. Gemiyi pllrça P Ç'Jlgtn pbl anbardnn 
4l\t , ltıektedj. u muş olrnası la- nu. kaptan Mat.andı. tarafa k<>Jmu,: oğ. 
lıt ''kd• d r. ı;Uverleye fırlıunt§. J<ıÇ k blr kenara. ltmı• 
t.~ ) ır e t tılra v b •rıe C\~ıllll J acaba me:zar tl\!ll luğunu göğııUndeıı u 

,.~! .. ~\),tın a. ıdır? :ı: '\'e dilmeni yakalllntı~tı· bir §CY yok. 
l ~rı(f • Ank - Baba! .. onunıozde 

'
1 
ı:~~ ts \ar f ar<ı yokuşunun 
t~,t~lecinina l~~ı olan ve bir hay ; stuıs! .. ve kDrekçııer §aşkrnlıkta.n 

flq,.,. gırı k ... "l a.y ıı ar 
"esj • P çı hgı hsı1n kaımışlıırdı. 

'' nın ö .. d b. nun e ır yer·.-. 

dona 

Yazan: KADIRCAN KAFLI 

_ Neye durdunuz? Küreklere asılml 
Gemi ııar.sıldı ve iskeleye dfuıdU. 
Fakat durmadı. 
Hep dönüyordu ve kaptan Matan her tıı. 

ra!ta 0 dimdik kayalıkları görüyordu. 
Beş gUndenbcri 0 bep böyle yapıyordu. 

Bir g-Un evnl güçlUl<lc yatıotır:mı§lar; gece 
ek uslu olmu;ıtu. 

Fakat şimdi •. 
Gemi belkl on defıı nıilmktin olduğu kadıır 

kUçUk halkalar çizdi. 
Oğlu ve başlıca tayialar ona yeminler edL 

yorlnrdı: 
_ önUmllz engin denizdir. Kaya degıı ııls 

bile yok. zavti.llı ve sevgili kaptaıinnız, enin 
gö:ı:lerln yanılıyor .. Hemen lanrınırz (aıstar. 
ta> şifalar veraln! 

J{aptan Matanın da gllzlcrl döndU. Bllyil. 
yen akları iyice kantanmıotr. Birdenbire dU.. 
meni bıraktı. Ellerini gözlerine söturdll; 
ovaladı, baktı; o\-aladı, baktı. Sonrıı olduğu 

yere çökU\•erdl: 
- Ben kör oldum. Fell gemiyi Saydaya. 

srn glltUr .. 
otuz yıl bUtUn do~ \'C balr denlzlerlndo 

fırtına ye dalgaya aldırmadan gezen cesur 
,.e dinç kaptan şlındl bir killçe halindeydi .. 

Birkaç damla ya§ )"rulaklarından 11akall'lr1 
nıı. ve oradan da gQ,·rrtenln ııedr ağacından 

döşemesine yın·arlandı. 

• • • 
Kı§tn ııcrt rUzg!rlart geçmiş, bahar ba,.cı.. 

lnrnıotr. Sayd:ının her tarntı çiçeklerle be.. 
zenml§ll. LUbnan dıığlarmın Akdcnlzl 6pep 
dudaklan kenarındllkl bu (çiçekli şchlrı do 
büyUk bir çalı§llla ,·ardı. 

Genç kaptan Fell borkesten e\"\'el da\Tandı 
\"C gemlstle enginlere açıldı. 

Kıbrıs ,.e Glrldl geçUler. Mora yarım ada.. 
smın cenup burunlarını da ııyırarak batıya 
yollanmı§lardı. (Melkart sUtunlan) nı geçe.. 
ceklcr: Atıruı Okyanusuna ı;:ıkacaklar ve Ka.. 
dlste.'1 killçe halinde altın yükllyeccklerdl. 

Tar.suauıı eımasıa.mıı, Bitlnyinfn gUmUııle. 
rinl, Pant kıyılarının bakır ve demirlerini, 
Delosun mermerlerini yalnız Finikeliler bL 
llyorlardı ve bu yüzden, o kadıır lcUçUk oL 
ınaıarma. rafmen dUnynnm en zengin muıett 
olmuşlardı. · 

Mısırlı, hele Ywuuılı gemiciler bu yolları 

bulmak için utra§ıyorlar; fakat (FJnlkenln 
bUyUk sırlan) nı bir tUrlU öğrenemlyorla.rdı. 

Kaptan Fcll, Slcllyayıı. yakla§Iyordu. 
Kıç üstünde dört yanı gözllyen pl§kln bir 

tayla patrona. dönerek heyecanlı bir Jınbcr 
verdl: 

- (Molob)un ayaklarının dibinde bota:r.. 
!anmayalım arkamızdan bir geml geliyor ve 
bu gemJ bir (Krcta _ Glrld) gcmlııldlr. 

Genç kaptan hemen o tara.ta baktı. 
Vo kUrekçllercı bağırdı: 

- Dııha hızlı!. 

Gemi hızlandı. 

Arkadaki geml de hızlannıı:!J. 
Gece oldu. 
GUneıı doğdu; ı;ök de yükseldi ve battı. 
Tekrıır doğdu. 

Gemi bir tUrlU onların ıırdındıın ayrılmı. 

yordu. • 
Delikanlı kcncll kendine mırıldandı: 

- Böylelikle bizim glttlıtfmlz attın Ulkesl. 
nln yolunu öğrenecekler! Hayır, buna. imkAn 
'"crmcmellytnı. 

Şqırtmak için )'olu dcğJ Urdl, fakat sene 
kurtulamadı. üstelik lkl gemi daha görUndU 
\"e onların da yab&ıcı olduklarını hemen an. 
!adılar. 

< Melkart sütunları) na yaklıışıyorlardı. 
Dönmek istedi; 16kln ynbancıtıınn kucak. 

lannB dlll'ccekU. 
Gemi'er gltUkço yakın geliyorlardı. 

Dövü~mekten korkmıyordu. Fakat içlerin.. 
den herhangi birisi onlnnn ellerine ı;eçse iş. 
kcncc ederek büyük ııım elde edeblllrlcrdl. 

Denizde kurtuıuıı yolu yoktu. 
Elinden ~elııc ı;emlyt kanatlandıracaktı. 

Babasını hatırladı: Dlr ay önco onu ve 
on Uç yaşındaki kardeşini bUyOk mabcdo g6.. 
tUrmll§tU. lhUyar Mtıta.n kendlllini kör eden 
(tanrı Moloh) un Jw:gınlrğmı yall§tırmak 

için kUçUk oğlunu onun ayaklan dibinde bo. 

ğazlamıatı. Sonra. cllerını, diz ç6kmUı olan 
l<"ellnln dalgalı kara saı;larına koyarak, bil

tUn Finlko gemicileri gibi, Finikeyi zcngın.. 
llğe götüren deniz yollarını canlal".ı bahasına 
da olıııı kimseye öğrctmlyeccğf hakkmd:ı. c.. 
mln etUrmıııu. Y 

Eğer o yollan ba§ltaları dıı öğrcnlrlcrs 
Saydanın, Sur \'O Tcradın bUyUk mabetle~: 
ınermcr sarayla.n, beyaz villA ve bah 1 ne olurdu!. c;e eri 

Babasının ııcsi kulnltlarında bir u""'·ltu rj 
blydl: tfU D • 

- Bu Sll".l".I ele \'ermclücruıc denizin UslUn.. • 

den dibine inmek elbet d:ıha iyidir. 
l<'lnlkclı genç kaptan aönU§ yolunu kesml 

olan Uç gemiye hınçla baktı; çenelerini mktıo 
Sonra birdenbire ııllklndl ve arkadR§lann~ 
dönerek dUNUndUklcrlnl anlattı. 

Klmsc bir tek söz söylemedi. 
Ona h!lk '\'crdlklerlno §ilphe yoktu. 
Genç kaptan bir dağ keçlsl c;cvtkllğlle U 

~teye, eonra nnbnra ntlndı, Oradaki 1iıı; 
layı kaptı, SCmlnin dibine bütun kUV\'ClL 

le \"Unna.ğn bqladı. 

Gemiciler \'e kOrckçllcr güverte tlzcrlnd 
diz çökmll§ler; F'inlkeyc do~ dönerek eli~ 
rfnl uzatıyorlar ' 'e bağırıyorlardı. 

~ Ey Saydıı, ey çiçekli !lehlr: rahat oı ı 
zenginlik ve bUyUkJUk getiren yollan 

ele vermeden ölUyonıı:? Bizim için de Yll§ı\!. 
Anbıı.ra sular ıınldırdı; ltllpUlıkndl ,.e do. 

landı. 

Kaptan Fell ele §lmrll diğer gcmlcllcrln 
önilnde, nyıu sözleri Finikeyc haykırıyordu. 

Arkadan gelen gemiler onun sır olduğu 
yerde durdular, hiçbir şey bulamadılar. Ar 
dında.n da gidemediler. -- w 



~-KURUN . 18 BIRINCITEŞRIN 1937 

Ankarada Cumhur 
• 

yet bayra~ına hazırl 
.f!!.~s_~!!!.'!_~.-~~~?~-~!.!.~!!!_~ 1 ~::~ ::~ı:n~: Ha~~a~:i~:~~i ~b~~i~'~."!ü~r:.~~~iy!a:~ 

Ara pi ar ın gı 1 tereye ~:::!:;~~~ ;:.ıı:.~0r••:adio ~~0;,J-mı ~tl:.:y;::;r:-:.:::d~:: ;!;,~=1d::;!:r..a~~k·~~~ 
b ıh zırlayan 1·omisyon evvelki -:an An olmuı irin eıub tedbirler 

ht d • ı Nacional, i assa Asturya cephesin ,,a •u 7 mu ıra . ver l er ~e 10 ka.sabanm İ§gal .edilmi§ oldu- kara vilayet konaiında bir toplan mıfbr. 
ğunu haqer venne!cteclir. tı yapmıthr. Bu meyanda hslkın J!! 

Kudüs 17 (A. A.) - Bu gece biri bildiriyor: 
Leon cephesinde Bondon dağı ile Toplantı Ankara valisinin baı· rahatça seyredebilmesi içı~ 

V 1 bal kanlığı altınaa belediye reis mua· cut bibünlere ilaveten 50, Pedrosa ve a verelin kasa an İ§· 
1 Filistin topraklarında tedhiş hareketi Filistinin etrafındaki devletlerin 

sistematik bir surette başlamıştır. Ku Arap zimamdarları, lngiliz hükume· 
düs civanndiı Emekte ve Safedin Ya tine ve Filistin makamlarına bir muh 
hudi mahallerinde kargaşalıklar vu - t TI\ i:Öndererek nefyedilmiş arap lider 
kua geldiği haber verilmektedir. lerinin dönmesi için tavassut teklifin 

1 · · -~~ vini, vali muavini, sekizinci tümen ıilik bir trijün yapdmasııı gf\l edi mıştır. . 
kurmay haıkanı, merkez komuta· verilmittir. Madrid cephe!i: 

Cuesta de la Rcma mıntakasında, 
F rankist kıtaat, dü§manın iki sıra si 
per1erini işgal etmiştir. 

Ovendere yerine 
kanıçı kullanılacal< 

Safedde hükumet, üç gün müd • de bulunmuşlardır. Arap zimamdar
detle geceleyin ışıkların söndürülme ları.. öğrenildiğine göre, yeni tahkik 
sini ve halkın sokağa çıkmamalarını komisyonu, takında Filistine gele · 
karar altına almı§tır. ceğinden nefyedilenlerin Filistin'de 

Aaragon cephesinde: 
Cenubi Lebro mıntakasında kuv · 

vetlerimiz düşmanın bilhassa F uen • 
ten yakınındaki mevzilerimize tev -
cih etmi§ olduğu şiddetli topçu ateşi 
ile yapmış olduğu bir taarru,zu defet 
tik. 

Ankara ( Huıuıi muhabirimiz- d 
den - Ba!vekaletlen Dahiliye Ve- Mahrukat satışı il Bundan ba§ka tayyare meydanın • bulunmalarının elzem olduğunu te

da çıkmış olan yangın dolayisiyle şe bnrüz ettirmişlerdir. kaletine gönderilen ~ir emirle köy gOçlDğe karşı alJO 
Jerde ıığır ve emsalı hayvanlan hir bin lira para cezasına mahkum e- Filistinin muhtelif noktalarında in 
sevk ve idare ederken kullanılan tedbirler dilmiştir. gilizlere ve Yahudilere münferit hü-

Yafada bir çok Arab ricali tevkif cum1ar devam eylemektedir. Maa - T ayyarecilerimiz birçok askeri hi
n3.ları ve bilhassa Lerida ve Sariena 
tayyare meydanlannı, Cart~gena si· 
Iah deposunu, Bacelona, T arragona, 
ve Grao de Castellon limanlarını mu 
vaffakryetle bombardnnan etmişler. 
dir. 

ucu iğneli övenderelerin kaldınl· Ankara (Huıuıi muh•b' 
edilmiştir. mafih, vaziyetin mühim aurette iyi- .maıı, ve bu İ! için kamçı kullanıl· den) - Ziraat Vekaleti 

ması bildirilmittir. umum müdürlüğü bugünlerdi Kudüs 17 (A. A.) -Röyter muha leşmiş bulunduğu telakki edilebilir. 

Çinliler Japonları et
raftan çevirdiler! Kortezler reisi yaralandı 

Barcelona 1 7 ( A. A.) - Kortez· 
ler reisi B. MC\rtinez Barrio, Barce -
Jonaya gelirken tehire 30 kilometre 
mesafede vukua gelen bir otomobil 
kazast neticesinde yaralanmı§tır. 

Vekalet bu emri bütün vilayet- llyetlere 1anderdiği bir 
lere tebliğ etmi, ve iktısadi haya· bundan böyle köylülerin lt" 
tın a' .. isi için de çok mühim olan nin ayn ayrı mukavele f!fJ. 
bu !kararın bütün alakalılara teb- mahrukat aabtındaki güçlU•· 
}iğini istemiıtir.. dermek için aralanndan ~ 
Mezun olacak k6y leri bir vekil il• it ıörnıe1•1il 

ı onnanlann bu ıuretle kô1 ~ 
eğitmenler köyce veya ırup halinde~ 

Japonlar cephelerde zehirligazı 
Çinlilerin kullandığını söylüyorlar İspanyaya gitnıek isteyen iki Alman 

Berlin 1 7 ( A. A. )' - İspanya 
lunmu_şlardır. Halihazırda bu mek · cumhuriyetçi ordusuna kaydedilmek 
tepte hiç bir Avrupalı yoktur. üzere f spanyaya gitmeğe teşebbüs 

Ankara (Huauıi muhabirimiz· lren itletlemelerini bildirtll~ 
den) - Eskitehir çifteler çiftlijin Bundan evvel her köylü ...d 

de kura görmekte olan efitmen satıp i§tirak eder ve ayn .,~, 
namzetleri ikinci tetrin ıonunda kavele akdederek birçok s. 
Ankaraya gelecek!er ve tayin edil- ra ka11ılqırdı. Umum • • 
dikleri köylerde 1 birincikinunda verdiği bu son kararla bu ıtlıi 
tedrisata ba9layacaklardır. Bunla· lükleri ortadan kaldırmıf 
rın mesailerine dair plinlı ted- maktadır. ~ 

Nankin 17 (A. A.) - Röyter 
muhabiri bildiriyor: 

Çin menabiinden alınan ha.berlere 
göre, kırk bin Japon, T aiyuanfunun 
doksan kilometre §İmalinde Yuan -
ping civannda tamamiyle çevrilmiş • 
)erdir. 

Japon tayyarelerinden atılıp Çin 
hatlarına düten kağıtlarda: .. Her ne 
bahasına olursa oldun dayanınız, Ya. 
rın imdat geliyor,, 

Cümleleri yazılıdır. 
Mahvolmamak için büyük bir şid 

detle harp eden Japon kıtaları, tay -
yare ve topçu kuvvetlerinin iyi mü -
za.hereti ile cenahlarmm kuvvetli bir 
ileri hareketi neticesinde çevrilmiş 
bulunmaktadır. 

iyi malumat almakta olan meha · 
fil, Çin hükumet kuvvetleri ile seki -
zinci Çin ordusunun bir Japon fırka 
sını çevirmi§ olduklarım söylemekte
dir. 

Aralarında mıntakayı işgal et
mekte olan general fırkaaı da bulun 
makta olan 40.000 Japonun müna
kalat yolları kesilmiştir. 

Çinlilerin vaziyetleri düzeldi 
Şanghay 17 {A. A.) - iyi bir 

menbadan gelen Cin haberleri, Ho • 
peyin prkta ve Chansinin garhinde 
ki cephelerde Çin kıtaatı vaziyetleri
ni ıslah etmişlerdir . 
Zehirlipzi Çinliler kullaruyonnll§ 

mut! 
Tokyo 17 (A. AS- Tebliğ: 
Umumi erkanıharbiye bir Çin 

menbamdan ecnebi memleketlerde 
nqrolunan ve Japon ordusunun ze
hirli gaz kuBanmakta olduğuna dair 
olan haberleri kati surette tekzip et· 
mektedir. 

'Japonya aleyhindeki itham, haki 
kati örtmek i~.in evvelce düşünül -
müş bir maksadI~ yapılmıştır. 

Japon ordusu, bugün Çin kıtaatı -
nın zehirli gaz kullanmakta oldukla· 
rına dair delillere malik bulunmakta 
dır. 

Filvaki Şanghay çe;>hcsinde Çin -
lilerin 9 5 milimetrelik hava toplan, 
16 ilktetrinde Liyuhangçenin bir ki
lometre şimalinde memnu gazler ih 
tiva eden mermiler atmışlardır. 

Şimali Çinde Pekin - Hankov 
demiryolu üzerinde Japon ordusu, 
t 6 ilktetrinde saat 15 te Skunteyu 
İfgal etmiı olup Çin kıtaatını takip 
etmek suretiyle ileri hareketine de -
vam etmektedir. 

Çinlilerin bir papaz mektebine 
taarruzu 

Pekin 17 ( A. A.) - Çinli hay -
dudlar, Pelin yakinindeki bir papaz 
mektebine taarruz te§ebbüsünde bu-

Haydudlar ufak bir çarpışmadan eden iki Alman Berlin mahkernesi ta 
sonra Çin polisleri tarafından tarde. rafından biri dört, diğeri sekiz ay 
dilmi§leıdir. hapse mahkum edilmiştir. 
Hopey hakkında Çin - Japon müza-

111 1
. 

kereleri ıv.1 usso ıni og'-' /unu 
Pekin 17 (A. A.) - Bir Çin men 

bamdan bildirildiğine göre, Hopeyde A nıerlkadao 
idari bir komite teşkili isin Japonlar- G • v d 
la Çinliler arasında müzakerelere de e rı ça g 1 r 1 
vam edilmektedir. 

Bu komite hakiki muvakkat bir 
hükumet rolü oynayacaktır. 

Komitede mülki işler için dört §U 

be bulunacaktır. Maliye şubesi, terlli 
ye şubesi, sanayi §Ubesi, ticaret şu -
besi. 

Nevyork 1 7 (. A.) - B. Vittorio 
Musolini, İtalyaya gitmek üzere Va
pura binmiştir. Amerikadan hareke
tine sebebin !3. Ruzveltin nutku ol -
duğuna dair ortada dolaşan şayiaları 
tekzip etmiş ve Amerika reisicumhur 

Japonların bir işgali ile yapmış olduğu görüşmenin tama 

birler üzerinde ali.kalı daireler KUy eğltmeo)eP 
hararetle çabımaktadırlar. t fll I l 

Eğit:nenlerin tedris tarzlan hak e Ş Ş . 
kında bir nevi talimat mahiyetin· Ankara (Huıusi muhab 
de olan öğrenekler hazırlanmakta den) -Ankara vilayeti illı 
kitap ve diğer levazımın temini ile sat müfettiılerinin yeni 
uğraıılmak~~dır. • . • taksimatı yapılmı,br. Bu. "İ 

Mezun egıtmenlerın de ıltıhakı takıim:ı~ında öğretmenlertlL 
ile Ankarada eğitmenli köy okul· ca tef!it edilebilır.w~c:ri içi~ 
]arı sayısı 150 ye balii olmut ola.· ve yakınlık münaıebetleı1 
caktır. anünde lıulundurulmuıtur· ~ 

Dokuzlar 
Konferansında 

yanda bu yıl miktan bir ıı
tacak olan efibnenli köy 
nm \eftit i iti de aynca iki 
tite verilmit bulunmaktadıt• 

Tokyo 17 (A. A.) -Şimali Çin- miy)e umumi mahiyetteki meseleler 
deki Japon garnizonu, Japonların üç hakkında cereyan etmiş olduğunu ye (Ümara/ı 1 ncide) 
gün devam eden şiddetli muharebe • niden söylemiştir. layisiyle lngiltere çağrılırken ayni 

Memleketlmlzde 
alan ecnebi ıet 

belerden sonra, Patauyu işgal etmit vı· n d SQ r d U k a S I zamanda Yeni Zelanda, Avuıtural - Ankara (Hususi muh• 
olduklarını bildirmektedir. ya, Kanada, Cenubi Afrika ve Hin· den} - Bazı ecnebilerin.•-' 

J':ponya ile Papalık arasında Annesini görmek fç!n distan da davet cdilmittir. hizmeti ile tavzif edilmedilCJll"'ı" 
VatıkC\n 17 (A. A. )- Osserva- Almanya ile Rusyanın da çaiml· bazı mü',ehauıslann da ,,J 

tore Romano gazetesi Papalık ile Ja lngillereye gltmf Ş ! maları.~iişünülmektedir. Hük(imet muteber hüviyet cüzdanlatl M 
ponya arasında, Japonyanın Çindcki L d 1 7 (A A ) S d mahafılı. ltalya ve Japonyanm b • madılı halde fUl'&da buradl 
('"ı-:re'katı hususunda bir anlaşma mcv R fon ra . · .: V-:-d .. und ay bulleri hususunda nikbindir. dıkları ıörülmüttür. 

... , . e ere gazetesıne gore ın sor u - " Cenub Amerika 
cut olduguna c.aır hariçte çıkan ha- kası 7 ilkte§rinde hususi bir tayyare Dokuzlar,, ve i Vatandaıların zararını 
berleri resmen tekzip etmektedir. d 1 'it · nub'ı k" h'll Vaşington 17 (A. A.) - Oğre- olabilecek, bu halin önüıı•ıl 

L d d b. . . I en ngı erenın ce şar ı sa ı e .., . A 'k h "k" · d 1 
on ra a · ır mıtıng yapı dı . d t ı· b' t m d . nildigine göre, merı a t.: umeti o mek irin alikadar makanı 

Lo dr 1 7 (A rın c a ı ır ayyare ey anına ın- f C b" A T 

n a . A.) - Röyter bil · d l'd kral' M . kuz devlet kon eransma cnu ı · bir almıılardır. Bundan 
diriyor: n~ış vet. o:ak ab vla ıtt~kten ıçe aArynı merika memleketlerinin i•tire.k etme· d 1 • 

B .. L d zıyare mı a u e ı sonra vru- . k celi ~ acente tarafın an veri mıf 

edugun b' oln radka' ~t~afalger • Sgu paya dönmüştür. leriBnı akrzufetme t . ~· rih' . yet cüzdanı taıımayan ~ 
ar a on ın erce ışının iştirakiyle u on eransın ıçtıma ta ının ve devlet iılerinde kullan 
Londra iş-:i partisi ve sendika konse- Hatay da secim yakın olmasına rağmen bu devletle- diler eşhas itlerinden meıı0 
yinin tertip ettiği bir miting esnasın- rin konferansta bulunmalanna me - rak umumi hüktimlere tabi 
da, Çinin maruz kaldığı tecavüzün Millet"er Cemiyeti komls- zuniyet verilmesinin mümkün oW>i- caklardır. ~ 
bıırbarlı~ı. tebarüz ettirilmiştir. yonu dlJn fZhrlmizden leceği söylenmektedir. T it k eeVı 

Bu mıtıngde söz alan B. Attlee de geçti Çin geliyor raDS geçece ~ 
mişt~~ ki: . Hatayda intihabat işleri üzerinde Nankin 17 (A. A.) - Çin harici- bfler bakkınd• 
. Dunyc;ıda ~ıtbık edilmekte olan tetkikatta bulunacak olan MiHetler ye nezareti, dokuz devlet konferan11 Ankara (Huıual muhabir:' 

şıddet usulerıne karşı cok müteyak. Cemiyeti komisyonu dün sabah şehri na istirak hakkındaki Belçika dave • den) --; Memleketimizden~ 
kız bulunmaktayız. Bugün Uzak mize gelmiş ve akşam ekspresle An- tini kabul etmiştir. olarak ıeçecek yabancılafdl ~ 
~ar~ta gördüğüm_~z.'. hi~ bi~ bahane karaya hareket etmiştir. Tokyo 17 ( A. A.} - Aaahi ga- larma ''transit,, kelimesinİll 
ahı olmaksızın buyuk bır mıllete kar intihabat komisynnu Hatayda se- zctesine nazaran Japonya, Brüksel si aarurl ıörülmiiftür. B11 

şr yapı1an emperyalizm hücumu - çim isleri için yapılacak hazırlıklar ü konferansına iştirakten bir kaç se - vize esnasında konaoloslu~ 
du~1' · zerinde ~alışacak ve Cenevreye dön- bebten dolayı imtina edecektir: rafından konulmamıt ise , ıtıngde kabul edilen karar sure • dükten sonra serim günlerinde tek • 1 - Japonya Çindeki hareket ve 1· 1 d 'li clt 
ti, İngiliz hiikumetinden, Japonyaya :ı- faaliyetini bir mqru müdafaa tedbi- ve aman anmız a ı ve e 
ı ı l rar Hataya gidecektir. tir •• 
1arp evazrmı satı masının ve para ri addetmektedir. 

verilm . . d'I . . J Fransı Akdenf ? 1 Diler taraftan. siyasi c1A· esının mene ı mesını ve a • Z Z ~ - aponya prensip itibariyle, la hudut ve limanlanmıs ..... ,. 
pon tecavüzüne bir nihayet vermek filosu manevrada sivasi mahiyetteki müukerelerde çenyabancıların bu yerle..-• 
için iktisat ve mali bir tesir icrasr MiHetler Cemiyeti ile tqrikimeaai • rini kaydettirmeleri al 
maksadiyle Milletler Cemiyetinin di 1 oulon 17 (A. A.) - Fransız den istinkaf etmittir. teblii olunmut\ur. Bu iıitll 
<Yer azaları ve Amerika birleşik dev Akdeniz filosu 19 ilkteşrindcn 29 ilk 3 - Japon hükumeti, bir ürüncü • • ik . . d •fad' 
.... 3 11taüat tanzımın e istı letleri ile işbirliği yapılmasını talep t~rine kadar Provence &ıhillerinde devlet müdahalesini daima reddet • lecektir. 
etT"'ektedir. manevralar yapacakta. miştir .Çin meselesi adalet dairesin • ~ -" 

Karar sureti ayni zamanda, lngi- Bu manevralara 7 krüvazör, 7 de ancak Çinle Japonya araamda ya sebet halindedir. Büyük Bri~ 
liz hükumetinden Çinlilere ilaç gön torpido muhribi, 2 torpido ve birinci pılacak müzalcere1erle halledilebilir. Amerika Czak Şark meseleP'tl' 
derilmesini istemekte ve İngiliz mil- filotillanın denizaltı gemileri iştirak 4 - Japonya hükumeti, böyle bir takım men•fi elde edecek s~A 
!etini de, Japon barbarlığına kartı edecektir. konferanstan hiç bir fayda bcklenile le uğrqmaktadrrlar. Halbuki ııt 
nefretini göstermek üzere aJpon mal Manevraları amiral Decouix idare miyeceği mütaleasındadır. Çinle Japonya arasında ınevC tal' 
larını boykota davet eylemektedir. edecektir. Japonya, esasen devletlerle miina· nizadan befka bir fey de yo1' 
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Hükumet Balıkçılığımızla 
( 

meşgul olmağa başladı 

Bahkçılara kredi te
mini için bir banka 

açılacak 

n .. , ,. Türk 
~ ~ -.~ ıtU 

Ha,·aların son günlerde birdenbi
re soğuması yüzünden bütün balık -
lar ve bilbssa ı-ıalamut ve torikler 
boğaz sularına girmişlerdir. 

Bu itibarla balıkçıların faaliyeti art 
mış, her gün bir miktar daha fazla 
balık tutulmağa Üaşlanmıştır. 

Balıkçılar, ağln"ını ve nc.ksanları
nı tamamladıkları için bu fırsattan 
istifade etmek imkanını tamamiyle 
bulmuşlardır. 

Diğer taraftan ltalya memleketi -
mizden bu vı1 mühim miktarda ba
lık almağa .karar vermiştir. 

Dün de ltalyadan, balı!:: almak ü
zere liManımıza beş yüz tonluk üç 
büyük gemi gelmiştir. 

Bunlar burada bir haf ta kadar ka 
\arak lamanıiylc balıkla dolduktan 
sonra ftalya} a hareket edeceklerdir. 
ı 1 h ··ı"' · .ta va u ~umetı memleketimizde bu 
yıl balxk üzerine mühim miktarda 
kontenjan almış bulunduğundan bu 
vapurları daha bir çokları da takir 
'!decek tir. 

orduları başkunıandarıı ômer P~a hareket halinde 
1 

ltalyada en cok sevilen balıkları ~ 

rupa devletleriı~e ehemmiyetli fiyat
larla satm3khdırlar. 

Bundan ba~ka Yunanistan da 
memleketimizden balık alacaktır. Ba 
zı firmahr nlakadarlaı-a müracaat , 
derek ehemmiyetli siparişlerde bt:lun 
muş\;wdır. Yunanistan da bir sahil 
memleketi bulLinmasınn rağmen ba
hklarnnıza eyrıcı:ı ehemmiyet ver -
mekte, taze ve konserve olarak Bal
kan devl"tlerine s:ltm1'ktadır. 

R:\lıkçılar bu yıl daha mevsim ba -
~ında fazla bir talep karşısında bulun 
duklarmdan çok memnun gorünmek 
iP. \"e bu taleplere cevap vermek icin 
~ummalı bir faaliyetle <:alışmaktadır 
.ar. 

Gerek ltalyanın gerekse Yunanis
t::ının teklif P.tmiş oldukları fiyatlar 
da memnuniyet bah~ bir :şekildedir. 

.. D~ğer t:ıraftan öğrendiğimize göre 
hukumetimiz her yıl ;hracat sahasın~ 
d~ ilerleyen lJalıkçılığımızr ihya i~in 
alakadMlnra bazı tetkikler de yaptrr -
maktadır. 

Bu tetkikler bittil:ten sonra lm 
iş için hazırlanan bütün raporlaı· göz. 
den geçirilecek ve l-iemen tatbikine 
baslanacak tn . ~ rııak_ ~andanları k"at'i zaferi hr 

t~lf k ntyetinde değildiler. General 
:~'=§i h. llnıandasmdaki askerler top 
d ı. 'l'urk'i:Ye13inde lıücuma geçmişler
b ~fa• ed ~wetleri ise kendilerini mü 

1 .•!~l ı/ ılecek kabiliyette olduktan 

Mısırıye feriki olup ~ecaat ye be~a~eti ri ~efid "ilayeti 'aliliğine naklohm· mu bilhassa to;ik ve palamuttur. İta! 
n;ıu··.,eilem olan Selı"m Pa~a ı'le nura·. mu~lardır. l b I 

.. ; yan ar un ardan çok güzel konser -

lay)arından Rüstem bey dahi riilbeı Orada be~ ~ene müte\ alh·eu tarik veler yapmakta ve bunları diğer Av aliy~ plıad~en~l ~muş~duğu 'e \e~adabiritwzim,es~re~iumran ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~?~~-u_"_''_ıı_1_,~~=u~r~fu~·:'~ 
Rusyelunun rney<lanı nıulıarehede a.;;arın en ve ''İlayet uınuru idaresini • 
terk eylediği beş yüz nefer miktarı te· ıs li lı ,. e ten,ik gilı i te;kilfıtç,hktan 1 ş a ret 1 e r : 

ı\',.t . Ucuma • dil ta ·Otlccek . geçmış şmanı tepe-
~dt. lerıne de kani bulunuyor-

]efattan başka Iıengamı rnulıarGbe<le başka dalıa nice asarı Jıayriye \'e ce1i-dalıl külliyetlft telefat ,·ukuhularak le inF,a~rna muvaffak olnrnşlanhr. (x) H ı k 1 · k 
me,·k.ii muharehecle er;Hlıa ve çanta ( x) Buram ka?ar verilen .m.al.ümnt a nas 1 ya z 1 o U • 
misillu hayli e§ya dahi terketmi~ ,~lusavl'er Medenıyet gazetesının 30 ~' bı.ı lıarp k . ıın~ ııtd , ' ı;o kanlı oldu. Ruslar ,,e 

L •• ltuı ~ısunda bulunan Yunan gö • 
iduğu tahriratı \'ari<le mral\erinden zillwide 129 l tarihli ı·e 14 mmıaralı k • 1 ? 
müsteban olmuştur. niülıasmdmı ve Ceridei llavadis gaze- m a 1 s er 

Rumeli orduyu hümayunundan Kı- tesinin 4 zilloaide 1295 tariltli niis· • ~~ Ct1 bir '- ] ·· . .. ğ,. -"'~el .Çort. ı~cunılarda gerı pus-
t Q~Jıı d.erıne l'agmen galip gelme
ek·ar ~l ıyot'lar \·e lıer ricaften sonra mn için tefrik" ve tesvik olunan asa -

ı e. h nir "1 arekete geçiyorlardı. kiri ~alı:me henüz kaınilen oraya mu· 
~iltı <ıtalık a·· 'd b vasalatla Kırım orduvu hümayunu 

l'i.i le uşman, mevzı e ulu -t'lh: tnr kuvvetlerinin on yedi on teşekkül etmek$izin Rusyelumtn bu 
~·ıı. o .. '.. ilerisine kadar yaklaş • nchile hağdeten hüc~".' ve iktihaı~ et 
. ~tler -h.' akte kadar sükut eden as - mesi fırsat adıl ile asakırı §alıanen guya liı:ı ırde 1 . d tela".;;a du"";:;ürmek ,·e hu vesile ile ~ey 

} .. ~~ lıath' n ye.r.er.ın en .r. ırlayarak , , l ld .., " - ı l kazanmak rrara~ınclan i laret o u~u 
1 l.ı~rad ... ne ~ın~tı er. Du§man ne- ' R 1 .. 'ııld ıırrn 1 d ı l ' k"rı· ıı"lıane nsye nnun şov· ~ da"'"' r an ama an perişan bir ıa . oe asa ı .,.. . · 'r ıı;ılnıağa ha§ladı. ]ece; vuknbulan nnıhareıncsıne ~er · 
Jı r~ır le ' · dane ve deınirane kar~u. duru.r> nilıa -
r:~a hir ~talan kumandam Selim ~·et Rusyelnvu ınünhezıına n.cat et -

1
11t 11 1·ı fısır tal>unı ,-e t"kı" tabur nı takclır lıulı 
1 

" k ı· 1 · 1 "'r1ı ·u ;;a,·a ' ın 
11:1.·ı e ·a k l R ınne en c og ı. !; ı 

ı 1 ıe b çnıa ta o an us askerini t
1
n k aşladı. Türk kunr~tleri Rus - muştur. - · "(Arka~r nrr.) 

"r a<·ma) ı ,.e • arına meydan vermemis - ----ıa,ı retin h" ·· ·• uh b'" · h l P n'"";i,. " •un~ m ••• esı Kayserlll A me a-
''•ı.k 7?lıarehe dilrt •••• sürdü. Bir şa o 1 o tere u ın (' t b ali 
lan ıı~ h .... ,.f' h: ırtsmm resareti kırılma- ··Ik' l · K a

1
,. • ır nef "h" f] l İlk · .,.lj nıu ı) e f'rı. ı · .,, er ,.

1 
·· ıııemurı}' D 

3
. 'arı S 

1
. n ı sa ar arasın< a 

1 
h -i ]ıitaınında erı'ea -

rliltalatıa ekım Pa~a bir ~arap. nel ile rrm mu ıare e.. . k . R i\ıı .. ra r dete celb ile uhJe)erı~e. ıBuerl ~zı ~-
t,n ~l'lıit o1Jere nıvar1andı. Kuman· d 1 k .. re Cezaır a ırı Sefıd 
• tıil R mu~ht. Kumamlan1ardan oı:ı 0 ma uze · ·ı~ı 73 1 •tıe1 ev de . l .., 1.1 ...... 1 b ·lar Bı a ıara · c c ve 
~ .. ı l'u·· ı·k 'ara anmı~tı. Buna ra". Ya ı ıgı ı c a~ · J . •, 1 "' R 'cl p zaınaııı sa aretıııcle 
tı ı·~k hur Or< uım son <'esareti göste - eşı a~auın . . ıı~~e rııu un Hus kuvvetlerini mahvet· Marmaranm baı.ı cihetlerıne seyalrntı 

}1
11 

'·arfak oldu. 
1 

· 1 (lhınına·-ı üzerine 
" harp 

1 
ıümayun tasının k .. 

f l Şehri ıakkrndaki rapor !:udur: . . i ·ede tınlunıııa uzere rna 
lı>.ı.ı.llctı cenıazilen·elinin yirmi do· ~::~e~~aı:': ~lan Rado tını Der:-eade -

ı~~l on ll"culrna ertesi günü alessabah 1 ·ı H~i ,·alii azalı~ma tayin "'u ır k te ce p ı e mer · _ h" 1 . 

1
_llr "ı' d )tıçu ta Rusyelu otuz altı b 1 d r 7;, rece ırn e sanı-~~ ,. Ya e ve L· l .. . uvrulınuş ar ı . . ı· . l -tı en k. t' seıuz a ay su varı Ye • C . B l ri Sef ıd ,·a ı.sı o up ı 6 

llrı 1 a to ·ı G · yen ezaır a 
1 

,l ~ ak' . P ı e özle\·e<le bulu - ı·ncle azlolunmu~ , .e eu l .... ı.ahan .. . k . . cemaziyüle,-,.e 
1 

• : .... ı)I\): l\icu ~ e uzerıne emalı şıd· . . . it fznıir e,·aletı valılıı.ı;ıne 
~e 1l 'ttıtllıaıuhetmek1e aı:ıakiri ~ahane zılhıcceınn• . 77 muharremde 1 

tet re e k ·l d"l . a]erclır. ~ eılerek 
1 

ve mu alleleve müha- na~ H~ ! ~11 " • dolap orada \lı -
ı l\t k 1 ıarh ,.e c·ı· l 1 el"' t h k Şam lıaduıe~ınıleo .. ı ·· 1 · ıı"t !\(ar nır . < a or uc:n r-z:uıllll ,urm ıı ıı,..so-
tıq11 taı-af unt,.d olup 1ıer ne kadar med Pa~~~ın. ue Sanla rnlili~i ihale 
,. 1 hlıııa ın İli!tihkamatt Ia"ıkiyle tek· 1unması uzerın r ·., ükela karariyle 
h~~ııl~ı1~~ıış \'e loplar clahi verlerine olunmuş ve rrıec ısı . .. . ~· <' .-.ınıı; • 

1 
) 0 srf enı lıuınannıa 

r,
1 

' llt ı-en h' ~"f': < e cünndu f evz Berutta hu una ) da nıertnırh:etl"" 
ı/htı ?.a.ti ~ 

1
1 ~ılıan baninin mevdu nazarPt buy1ur11111811~~:ır ki Saycl:ı<la bu· 

~e. e-:ılet 'ie ı-rı olan kemAli şecaat rine iHh·e 0 uoıkı" )ınüe~"ir tedahir ye 
tı l · ' P ınet ı · ı .1 ... an t,.1. >!r , A 

1 
. anet enne Rusye as· unuugu zaın · 1• ~ 

1 
•• ...r ııle nı k kıit cüınlenın ma tııııu· 

tııj llunh"z· u a\'ernet edemiye- hakimane hare 1 tt"ll infisallerinde 
1 '"f\ ııııa \'e • • l l\f k Ar e,·a e ' ı4.," l ınlıhsı""be· ı~yl;eoa ru~ at et - <ur. ez u A ile Berııtta ikamet· 
~ l · ~n , ~ F ı va · ıRı a ;ı~nk iri sa- zati sadrazanıı zanında ikinci de· 
'•·f'.'tirıden ı-a•ll":t de,·leti fahim~si ten ı;onra 79 ranıa1azanında Yanya,-~ 
'a.~~'1"1 ve ;kl al~:ıticl1P.n vi.iz üç nefer fa İımir ,.e so. r:;eyleınişlerdir ki hu 
'•i.:

11 
,• .?.ıılııc~ ~;·uz~ oksan altı nefer tah,i]i memurı'' <len Yunan vak"a

•\ .. ı ·ı·.1!; ~· l t up u sırad:ı asakiri lı~n~imda zu~tır. er.aat ve te«lahiri ta-
. t ·1 ' ıne f "kl d k' ·· ·sır ıc 

1 :;.

1
: ~-.,,ıi l t~ • . erı - erinden saa- sın a ı nıuel!i d"ode malfunclur. 84 

. ·\ :1 1;. :t~a ılP Asakiri MmriYe rihşioasan neı ı. kal'ai sultaııiye ol· 
.~-~-•-·" zı . ....... " 

lıalarmdcm miiktabestir. 
Girit ihtilali sıral'lm<la adan ahlo

ka etlen donanmamızın meşh~r kap· 
taıı1armrlan Grun~iz HaEan Dey kapu-

<lanın sfü ar oldu~u izzettin ,·apurn · 
mm A rkadi i~ınincleki Yunan ,•apuru· 
mı ko~alayıp yakalatııa::ıı üzerine Sa-

kızJa bir ı;;,·an ıneyclan alnu~lJ. Hunu 
idı.reli 'e keslirın~ lrnreketlerle Kay· 
seriinin nasıl hastrrJı~rnr o zaman Sa 
ktZ<la cerc\·anı yak·a c .. na~ıuda hizzat 
lınhınan f::ıt:mbul Ililali ahmer rei~i 
Ali Havdar Pa ~a şii,·1p aıılatiyor: 

•' izzrddin 'n in A rkadi 'apur\lllu 

vakalama!'r iizerinc Sakızlla bıılunan 
İıiitiin ~t•ıııilrrr Yuııan bayrakları c;c· 
kilerC'k hiiviik lıir M·an ha~langıcı 
göriihnüş~ii. F1 iiklııneti nıahalliyece 
lıe .. ne kadar iiııiine l!<'<:ilınek ,-ollaıT· 
na ıı;iılilnıi:;"e ıl e ı~raom biiYÜ) er"k 
artınae:ı iizerine clcrlıal Çaıuıkkalecle 
Kaye:erliyc tdp:raf ula~tırılı1ı. Bunun 

iizerine Kayserli hemen hir maiyet 

vapuruna binerek \'C ~50 kadar askeri 

'( Naı.rülnzi:r.) firkateynirle yanma 
;ıl.ır ak Sakıza yeti~ti. Gelcli~inde llu 
:!50 a~keri aıl:ı ahalisine hini ere~ :,:a· 

yr.~mclıt ~ö:-<terccek ust alıkh " korku· 

turu hir tertiple karava ~ıkarttı. ı\ • 
tlalılar araı-ında (ite<lenheri adı hile 

korku ile anıldığınılan hu ıı:eJi~ini 
halk derin lıir tazim vıımuııaklıi!ı ile 

k:ır,;ıJanııık h•tecfo.,c clt> Kırrilerli bü -. -
tiiıı hn ~nhtc ti uv~u 'e ı?;Üsterişlere 
trı·:; ve c·attk hir ı•t>hrt> ile nıukabele 
C'derek do~ru lıükiimt>t kona~ına in· 

ıli. lhıhın<luğu \erin kapısına da ni.i

het~i el iknek ıı:ayeı vor~nn ,." ~ok da 

i~lf'rİ olılıı~lllHfan ~4 ı:aat zarfında ya· 
nına bilai~tisna lıic; bir kimseyi ala· 

mı) ara~ıııı lıi 1 e1 i rdi· l:ıe hu müd<let 
zarf ınıla vaptığı 8eri talıarri,· at 'e tah· 
kikal ile i'vaııa ger.-k i~tirak 'e ıı:erek 
iinavak olanları üst ü .. te vakalattı .. 
Rii) le<"e toplanan iki bine vakm suç

luları tez elden Nasrülazize doldur 
tarak lıemen R:ulot>a giindermiştir ki 
hunların lıt>ı>si tle vol vapmak ve saire 
gibi mem lekele faydalı işlerde kulla· 

'( A rlwsı rnr.) 
nılınışlarchr. 
' 

Bir uıakaleınde edebinılı ı:,e\ j,·e~iz

Je~tiren ~cl>ehi izah et;ni~tim ;e de
ıui':tinı ki: 

''Etrafı ıo:.a dıwıatııt ,·eı•ire11 bu 
.~e.riye.~i=li'iı;irı 'ii:iinde " h"lk bö .. ·le is· 
ıeyor .. diye bir nıu.~hı! t"P elinde bir 
laılkarı 11ardu-. Bu maskenin t'e kal
kt1rıın arkasında ,-aslmwn lrnlk değil· 
dir. Bir eseri tabı makinesine verecek 
udımım s<'viyesidir.'' (1) 

0:-num Crmal hu ) azıma ı·ağııwu 
:.e,·iyel"İzliği h::ılka nıal ettiğini sanı
yor. Ve lıaşımlan geçenleri olduğu gi· 
hi yazıyor. Osman Cemal henim dava
ma viizde iiz nıiealler \eriyor. 

Eı-kiden A il alı lıih le i,.te<li denir -
1li. Ve Allıılı ~i)zii ağızdan çıktı mı su
lar dururdu. Kiııı,.cnin ona itiraz et· 
ıne~t'. 'e künhiinii araına) a lıakkı ol· 
ıııazdı. Kayıdı;ız , c şnrtı,ız ,.,orırı.ı"nz. 

c•e\aırw: t mir nrine ~c·tirilirdi. 
Riztl"' 'lı• rııti,·et ~c·relt>.-indenheri. 

halk ,.iizii gııyC'l 11ll'tıtfizik. ıııi,.tik 
hir mt'fhımı halini aldı. "Halk'' sii
zü e:lehiyat Jliyasa;;m<la mana ı anla • 
~ılırıaz, tahlil cclilenırz hir ınefh11111 
haline geldi. Bu ı:;oq~n ... uı. <·e,·ap~ız 

meflıuııı nihayet kit:ınçı. ıı;azete sahi· 
hi 'c' a naınıııa hareket eılı>u adanı 
:çin "Halk Hen'" ıııııaclf'le .. i .. ckliııi 
alclı. Kitııpı·ı. ~uıc•le .. alıilıi lıir • .. t', an '> • 

larsa lı:ıl' ıla anlar anin. kitapc1 'P 

~azf'le .. ahihi lıir 1e' aıılaımız ... a. lınlk 
da on<lau hir ..... , anlamaz adtlolıınur. 
Sanki '·Hahıali"' ı· ~· ılde-.iııJe efkarı u
ınunıiyt> ile. halk kiitlı>,.i ile yazı ni· 
) a~a8ı arasında hir tukmı nıuamelr.· 
ı·iler. ko111i8ycıncnlar. ek,;perler \':ti' • 

ılır. Bunlar lıulkı ne ı;ııretle tem~il 
c-derler. Halk onlara ne ~ekilde w -
kalı-t \"f'•rnıi .. tir. Jlnnlnr· n ~·lı ıali' ııin 
metafizik \t' ıııiı;tik tarafıdır. Ara -
maya, tarama) a ,elıeblerini tahlile lii 
zuııı } oktur. 

• • • 
Hahıali")e hir ~ün bir kalem efen

tliı:.i ılii~tii. Elimle hir roman mfü:· 
\'edtle~i vanlı. Gazete. gazele dolaştr. 
hu ilk e:-eri. basmak için gazeteler 
para değil, sütunlarında bir santim 
bile yer \'ermediler. 

Fakat hir ı:ı;i.in hu kitap Rahıali 
kitııpçılannclan biri tarafından bas -

Yazan: SADRI ERTEM 

tmldı. Vitrinlere ) erleitirildi. Heııı 
hu kitap en giizcl kiı~ıdda, en ı;i.iul 
puntolarla hoy giUerıli . 

Rirgiin hu kit:ıhı ha~.ın zata \olda 
bir ılo~tuıuhı lıeralıt~r 1-.1~tgel:lik: ı\ _ 
ılaııı clerıl ':ın ılı· . . 

,:_ Ticıı onıııı kiınlııııı nw~lıuı· rn· 

1.~ı,uıl't ·(::o.:x) in nk.rııha,.ı eli' c~ ba,,tıııı. 
lJ:'tflılik ele elli liraleljf lıakkı , erdim: 
fakat bit- tane hile ı:atamadnn. Sanı • 

vordıım ki lllt"~lııır ronıanrı rncrlıuın 
( ~~x )_ rnktiyle halk tarafından pek c· 
vıl~rdı. Akraba ı da aym şekilde 11111-

' affak olur. Knıu1ır Çf'kcr ıJj, ordum. 

Bir kitapçı ivi eı;t>ri nasıl a' ırclr 
~ıııı -;iide anlattı: 

''-Kim ki nıii 'cd<lelerini :.urlı ile 
) nzar antla lıir e) yoktur. 

Kim ki mtlu p:ıre lrn~ıtlurla ınih -
Hılıle get i riır an nı e ... eri mm aff aktır. 

rtalk için ııc:.: ri~ al~ aptıklarını id<liıı 
ı>dı•ıı iki ıııı•ı·ıırna~ a lıika) r ) ,ızı) or -
ılunı. 

Bıınlanl:ııı biri. lıalkın .. o Hıl illi'\ -

zulıın luıtu~uıııı ı>İİ\ INli. Ona. ~iir~· lıi
k~h·elı>r lıa1.1rlıt) ımhmı. Öteki fnıli 
l•~il.:oloiivi merkezi ikleı vapıııa, 1 

lınlkııı okııııı.ı ... ı ieiıı .. ,ırt ~aıınorılıı. 

Ona µ;iirt> ılı• \azı lın~ırla\ ordum. 

.. Hiq:din iki 'azn ı hir arkaıla~ııııla 
~oııclnıl İnı. ı\ rl .. a<l:ı mı lıil,ih t'leri ver· 
lt-riııi ılf'ğ.~tİrf'rf'k, Prnıi ti. · 

1ki mN•nıuaı.lnn ıla alılı;;ım ee\ap: 

Hıılk lııınıı ıınlaıııaz olı1 1 • 

\uıı 'azıl11r1 alelıııı. ::; 0 ... , :ıl ıııt'' _ 

zıılıı lıik"ı e~ i ~o~\ :ıl ıı w' zıı İ~lİ\ ene 
giitfüıliiııı: . 

··- \loıı,,,cr. dı-ıli. <'ııfc. ! ·• 
. fJlıiir 'azn ı du p ikolojil .. lıikaH' iıı 

lı) ene "İİtiir<liirn. 
- Halı ~iiylf' ılecli. lı,ılk hımıı an -

lar! 

Halktan lınh edenler. halkı tem il 
iddi? 'n<la hnluuanlnr lıer> hö' ledir. 

. ~ıkre '"~ his"e kayıt ız oldukları 
gıhı, keJHlı nıt>nfaatlerin. idraki' de 
c·e:haletl('rİ penlı • çeker .. 

(1) 9 - 10 - 937 ı"rilıli I\.l ıa 'ı\ 
ilrirr!.~i. 
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Avrupa ir adım ileri 
atfl a A ya nereye 

gidiyor 
Korsanların sığındıhlaı ı yerlerden çıknıa

larına meydan vermiyeliın 
Eski İngiliz Nazırlarından Vins 

ton Churchill Paris · Soir ga~ete · 
sinde neşredilen bir m:ıkale~;nde 
"Çinde cereyan eden müthiş hadi· 
sel ere rağmen son ay zarf :nda 
dünya vaziyetinin iyileştiğini i; :.-ı 
ret ediyor ve buııun seh!'bi olarak 
da Hitlerle Mt~:>olininin grfril~mc· 
lerini, 1•.alyanın Akdenizdeki kor 
sanlıklara karşı mücadele anlaş· 
masına girmesini gösteriyor. 

Akdenizde bir zamanlar çok 
endişeli vaziyet alan korsanlık 
hadiselerinin İngiltere, Fransa ve 
İtalya arasında yapılan son de
niz anlasması üzerine ortadan 
kaJktığmı~ kaydeden muharrir, şöy 
le de·rnm ediyor: 

"Bu tarzda bir iş birliği diğer 
Akdeniz devletleri arasında da 
memnuniyetle kabul edilecek•ı:ir. 
Mesela. eski kavgaları artık kal
mamış olan Türkiye ile Yunanista 
nm korsanlık hadiselerine bir son 
vermekte menfaatleri vardır .. Yu 
goslavya ve Muıır için de öyle .. 
Birleşmiş olarak kalalım, korsan
lar sığındıkları yerlerinde kalacak 
lardır: onların oradan çıkmaları
na mevdan vermiyelim.,, 

V. Churchill Avrupacla v<:.zivc
tin biraz iyileşmesine sebep ola
rak gösterdiği hadiseler arasında 
Musolini - Hitler mülakatında bu 
iki "diktatörün,, hakikaten büyük 
bir iş. yapmamış olmalarına tees
süf ediyor ve diyor ki: 

"Ellerinde dünyayı kuı'ı:armak 
için bir da.ha belki hiç gelmiyecek 
olan bir fırsat vardı. Di.isünün bir 
kere: Hitlerle Musolini ~dahiyane 
bir şekilde ufku gözden geçirdik
ten sonra İspanyadaki ve Çindeki 
katliamların bir nihayet bulması 
lazım. geldiğine ka!'ar verselerdi 
bütün insanlık nasıl bir ışık ve gü
neşe kavuşacaktı! Daha iki sene 
evvel Hitlerıhavadan, sivil halkın 
bombardıman edilmesinin aley
hinde bı~lunmuştu. Hitlerle Muso-

lini, ikisi de Japonyayı eline ge
çirmiş olan gizli cemiyete karşı 
protesto etmişlerdi. Eğer bugün, 
demokra•~ devletleri bu Asya har
bine b1r son vermek için toplan
maya d:ıvet etmi~ olsalardı herkes 
kim bilir nasıl ko~ardı ! 

"Scnra, Cinde menfaatleri o!an 
Amerika var. Du devlet zannedil
diği gibi her zam<:ı.n öyle sıkılgan 
da değildir. 

"Şüphesiz ki, büyük Avrupa 
devletlerjnin Uzak Şarkta beraber 
bir sİy<"set tutmaforı yalntz Çinde
ki katliama bir nihayet vermelcle 
kalmayacak, aym zamanda, Av
rupanm bugün h~r zamankinden 
fazla muhtaç olduğu şeyi temin 
edecektir: Birlik zihniyeti ve kar
şılıklı yardım.,, 

Beynelmilel ticaret 
kamaraları ı eisi 

Balkan memleketle
rini dolaşıyor 

Sofya (Hususi muhabirimizden ) 
- Amerikanın meşhur iş adamların 
dan, ve beynelmilel ticuret kamara -
lan yeni reisi T omas Notson Sofya -
ya gelmiştir. Belgrada uğrayan meş· 
hur Amerikalıyı Kral naibi prens 
Pal misafir olarak alakoymuştur. 

Kral Boris ve ba~vekil Köse lva • 
nof tarafından kabul edilen misafir 
buradan tayyare ile Bükreşe gitmiş
tir. Gazetecilere vaki olan beyana • 
tında: Balkan memleketleri arasın -
da "iyi komşuluk siyasetine,, daya • 
nan ticari münasebat Avrupa sulhu 
ve hatta bütün dünya ve hepimiz i
çin büyük ehemmiyeti haiz olacak -
tır.,. demiştir. 

T omas ile birlikte lntemasyonal 
Rezines direktörü Sote, Deyvis ve 
Kromu namlarında iki muavinleri 
bulunmaktadır. 

Mussolininin oğfo stiidyodu Cel<i 
Kağanın nİ§rınlısr ile beraber 

Cehi Kağan, nişanlısı 
ve 

Mussolini'nin 
oğlu 

Sinemanın eski küçüğü Çeki Ko
ğanm bugün koca. bir delikanlı ol • 
duğunu ve Betty Grable isminde bir 
artistle evleneceğini yazmıştık. 

r akat Holivud dedi kodulu bir yer 
dir. Çeki ile Betty arasında bu nişan 
!ılık devresinde bazı geçimsizlik çık
tığı haberi veriliyor. 

An1atılan hadise şudur: 
Bir gün iki nişanlı bir baloya. git· 

mişler. Bu be.loda çok güzel eğlence
ler tertip olunmuş. Bu sırada, Çeki 
Kuğanın nişanlısı da ğelencelere işti 
rak etmiş. 

Betti, güzel bir raks oynadıktan 
sonra yanına. nişanlısını da çağır • 
mış. Fakat onun herkesi eğlendiği 
bir mevzula alakadar olmasına kızmış 
ve yanma gitmemiş. 

Bundan sonra aralarında ikinci 
bir hadise geçiyor: 

Balodan ayrılıp otomobillerine bin 
dikleri zaman nişanlısı Çeki Kuğana 
kendi~ini evine götürmesini istemiş. 
Halbuki, o gece için Çekinin evinde 
misafir kalacağını evvelce vadetmiş
ti. 

Küçüklüğünden'beri inadcı bir 
çocuk olan Çeki Kuğan derhal oto • 
mobilinin volanınr eline alıyor ve 
kızın evine doğruluyor. 

İşte o ayrılış bu ayrılış. 
Bundan sonra iki nişanlmm, bir 

daha görüşmedikleri, Fakat birbir le • 
rine mektup yazarak muhabere ettik 
leri bildiriliyor. 

Bu mektuplarda birbirlerine yaz -
dıklarr nedir? 

Snnu 10 ncnda 

1*--------------------~ Yeni bir dans 

Lindi-Hop 
Rumba, Kukaraca<lan ısonra bir de 

Lincli - Hop aclr 'erilen bir dans 
çıktığım biliyorsunuz. 

Lincli - Hop clan:,T, modern dans-
. 1 ar arar.ın<la en J ı ızlı ve en karı§1k o -
lan danstır. Nevyorktaki zenciler, keıı 
eli malıallelerind<'ki <lano:in~lcrde hu 
u;;ııl üzere her akşam oynarlar. 

Zenci erkeklerden ço~u, dan" ede
cekleri kızları herahcrlerindc getirir
ler Eğer, dans edecek kadın arkada
şmı:ı: yoksa. orada bizim paramızla 25 
kum~a mukahiJ hiı- daus kızı anga.iP. 
ed<.'hilir, 'e onun.ln oynayabilirsiniz. 

Fakat <>ger oynayahilirseııiz. Zira. 
~u resimlere hir hakm ız... Nasıl? ... 
Cesaret edebilir miı:ıiniz?. 

Hayattan hakiki bir hikaye 
. 1 
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O akşam yazrhunesnden çıkmış, 
her zamanki gibi evine gidiyordu. 

Şirketin ka~ısının önünde tram -
yolunun üstündedir. Fakat arkadaş
vay durdu. Gideceği yerde tramvay 
Iarı onun kış yaz yürüye yürüye git 
tiğini görürlerdi. 

O, bunun adına idman derdi: 
- Yol yürümek iyidir .. Ben çok 

yaşamağa niyet ettim 1 diyede alay 
eder, işi şakaya boğmak isterdi. 

Arkadaşbrı bu kaçamaklı ceva · 
hın arkasında bir sırrın gizli olduğu
nu anlarlar, fakat ısrar etmezlerdi: 
Esasen kendilerine ait olmayan bir 
işti bu. 

Çok yaşamağa niyeti olduğunu 
söylerken haksız da değildi. Altmış 
yaşını geçmiş olmasına rağmen, çok 
zinde bir adamdı. 

Fakat onda vi.icut tazeleğine rağ -
men fikren büyiik bir çökrr.e görü • 
lüyordu. Bununla sirkctin idaresin -
de en mühim islerden birini deruhte 
etmiş ve hu iş( gençliğindeki gibi 
mükemmelen yapyYordu .ı 
Yalnız işinden dışarı onu çok hül 

yalı ve düşi.inceli görürlerdi. Sazan 
kendi kendine söylenir, bazan da 
arkadaşla.ına bunakça süz!er söyler
di. 

O akşanı da ev:ne her ak~amki gi 
hi gidiyordu. 

Çünkü o, akşam belki her zaman
kinden ziyade, bir tahayyül arzusu 
duyuyordu. Belki havadan... Belki 
ogün, pek fozla iş olmadığı icin, bo~ 
kalıp siga"a içerek tahayyülata dal -
mış olmasından ... 

Şöyle başını önün eğip yava~ ya -
vaş gitmek istiyordu. 

Fakat önüne çıkan bir adama yol 
vermek için başını birden kaldırdığı 
zaman başka bir şeyle karşılaştı: 

Yaya kaldırımın kenarındaki elek 
trik direğinin altında - Yan~ tram -
vay duragında - bir kadın duruyor
du. 

Bu kadını tanır gibi oldu; kadın 
o sırada gelmiş olan tramvaya bin • 
mek için yaya. kaldımndan indiği za 
man tamamen tanıdr ve arkasından 
o da tramvaya bindi. 

Bundan otuz sene evveldi. Çalış
tığı müessesede; kendi dairesinde bir 
muhasip genç kız vardı. Kendisi bu 
dairenin ~efi bulunuyor, kız da mües 
sesede staj görüyordu. 

Pek az süren bu staj devresinde 
ikisi de birbirlerile pek çabuk anlaş • 
mrş1ar ve derhal sevişmişlerdi. 

Staj devresi bittiği zaman genç kız 
müesseseden ayrılacaktı. O zaman 
onun1F1 evle:ımek ve bu suretle sa
a~etini devam ettirmek niyetindey _ 
dı. 

Fakat, aksi bir tesadüf, 0 sırada 
n:ıüessese müdi.irünün Avrupada tah 
sılde olan kızı gelmiş, ve bu gene 
daire şefinin karşısına yeni bir aşk 
olarak çıkmıştr. 

Müdürün kızı gi.izel bir kız değil
di. Hatta o zaman on sekiz yirmi ya
şında ancak bulunan muhasip genç 
kıza nazaran pek yaşlı idı. Fakat, 

zengin bir babanın kızı olf11f 
kendisine karşı büyük bir se"~ 
termesi genç adamı onunla e'J 
ğe sevketti. J 

Bu arada, stajı bitip mü#j 
ayrılan genç muhasip kız pek 
ce ortadan kayboldu gitti. , 

İşte ~imdi tramvayda gördilt 
dm mazideki o genç kızdı ve ~ 
vaya bir.mek adeti olmayan ,,1. 

daire şefi onun için yaya kald~ 
ki hülyalı seyahatini terketnıı~tı 

Fakat şimdi yanrbaşında oh~ 
rinin kahramanı bütün madde' 
ğı ile bulunuyordu: TramvaY~ 
rada iki kişilik bir yer boştı.J. 011 

pıdan girer girmez ikisi de orB)rS 
ruvermişlerdi. 

Bu altmış yasındaki ihtiyar ş; 
kırk sekiz, ellilik bayan karı k 
malan pek muhtemeldi. Ontlll 
kimse bakmadr bile. 

Fakat konuşmuyorlardı. f-{8~ 
ihtiyar aşık, yanındaki eski se' 
ile konuşmayı ne kadar isti1 
Şüphesiz ki kadın onu tanıfl'l 
Başını yanına döndürüp bakfll~ 
du bile. Baksa gülümseyecek \e 
nusacabı. 

Nihayet, kendici başını ona d 
çevirdi ve israiyle seslendi: 

Kadın, tramvayda diğer kortıl 
lar arasında, bu hitabm kendisiıı' 
duğunu pek zannetmedi ve 
duymamıştı bile: 

İhtiyar adam, şimdi tekrar bil 
ğu gençliği ile kendisinde dahli 
yük bir canlıl~T~ hissetti. Haki~ 
büyü~ bi~ saadet İçinde bulurıtJ!J 
du: Şımdı artık gençli<Yinde ~· 
ve servete tama ederek kaybetta1 
km~ tekrar kavuşmu~tu. Genci~ 
dekı bu hatayı şimdi tamir etJl'ı 
kaI?sından boşanmağı, Suzanlı 
lenıp asude ve mesut bir hayat) 
mayı düşünüyordu. Bu mesut M 
içinde, gençiliğinin aşkım haJ 
yaşayacak ve nihayet rn<:sut o'6! 
ölecekti, 

Bir daha seslendi : 
-Suzan?!.. 

Kadın, bu sefer yanıbaşmdafl 
len ve kulağının dibindeki bı.ı s 
başmı çevirdi ve karşısında al~ 
hk adamın kendisine tatlı ba]<ıŞ 
gülümsediğini gördü .. 

Kaşlarını çattı: 

- Affedersiniz, beyefendi, ' 
şmrz olacak .. 
Adamın yüzündeki sevinç ve 

adet heyecanı birdenbire ka) 
ve yerini l:orkunc bir sarı1rk "' 
Gözleri döndü, ö;;üne baktı ve: 

- Affeders!niz, dedi, riiytı 
düm .. 

Bu, onun gördüğü son rü)''1 
Biraz sonra kapısının önünde t 
vaydan onun iki büklüm olarak 

1 

ğini gördüler. Ertesi günden iti~ 
de artık trar.ıvayla gidip geliyor 

Birdenbire ihtiyarlamı~tı. .. p. 
yaya kaldırımlarında evine yıı''Bf 
vaş giderek kuracak ne hayal '. 
ne de diişi.inecek bir eski sevgilı 

Anlatan 11" 

Diin gece bir b'rsf1 
nede birisi vuruıdıt 

"'fıl Dun gece saat onda Beyog ·~ 
Çağlayan birahanesinde bir hadi 
muştur: 

Birahanedekiler birdenbire bit 
banca sesi işitmişler, ve derhcıl 
geldiği tarafa koşmuşlardır. 

Biraz sonra tuvalet kabinesjtd 
lığında bir şahsın yatmal::ta o 
görülmüştür. 

Derhal po1is çağrılmı~ ve Y': 
muayenede hüviyeti heni..iz teS 
dilemeyen bu ~ahsın bir taba.not' 

·ı l ~ et: sunu ı e vuru muş ve agır sı.ır 
rai ı nidtl'~u anlaş• lmıştn. Y c::.ralı 
hal hcstahc:ncve ka1dmlmıştıı-. 

7 '1hıta tahkikata devem etJll 



• 1 
RejisiJrler şimdi de siyaset diinyasına 

yüz çevirdiler 

Habeş imparatorunun 
hayati filme ahnıyor 

Arn e rikadan verilen bir habere 
9öre Hitlerin de hay~tı filme 

ı-ı alınacak 
l\İrı a.b~ imparatoru Haile Selasiye gülündüğünü kaybetm~~rcek. , 
ileti ıs~i bir memleketin felaketiyle Hitlerin de fıbni çe~eha.ı,;re gö-
ll'ıüte enen hakiki bir "haile,. nin Amerikadan gelen bır . H·t1 · 
ber. er~dif.i olmuştur. Bununla bera - re büyük bir sinema ~irketı 1 ~ntır~ 

11 • Yırm · f b • f 1 · · • "" karar vermış itİhüi .. 
1 

ı~cı asrın, bütün top tü ek ir i mını çevırmegeb. . eroa mü_ 
kah tu erıne karşı ne~esini ve kah - Bundan bahseden ır sın 
l-'ettbrnı .. muhafaza eden alaycı :zihni nekkidi diyor ki: . Hit • 
tıka u hai!e,, den de, bir komedi "Bir Amerikalı sınenıaCIJ1lllak · ı 
· N l1nağa çalıştı: leri sinema kahramanı ~~~ Ü 

1~r~ 
kurı ad~eş i_m_paratoru neşeli ve .coş - mesi beni pek hayrete duşiirlll __ Yun·· ... . ı laah on uç .. 
taı-n'!1 ns ıçınde geçen bir filme kah Evvelce eski spanya 1 de 

1 ~ olarak alındı 1 cü Alfonsoyu ve daha . geçen er • 
Ae.., ngı~t.erede revrilen bu film "'Her Habef İmparatorunu Holıvvuda ça 

rt ı J se .,. dil • • studyoya 
dır v b~ olamaz,, ismini taşımakta ğlrarak bizzat ken ennı • 

fjt ır zenci dansı filmidir. çıkarıp film çevinneyi dü~\inlllenıı§ • 
~etıc' ende Tap, Tip ve T o isminde üç ler miydi? ., 
İttı~ vardır. Bunlardan biri Habeş Fakat bizzat kendilerini ça~ • 
leti1/:ı~o~unun o siyah pelerini ve pe ğa ne lüzum var? Şüphesiz ki er 
la.htı~n .~Çındeki be) az entarisiyle, bir böyle bir daveti dünyada ka?ul;~ 

} ia· ' ıze.,.;l'lde oturmuştur. mez. Esasen o Amerikalı sıne ., 
.. ıle sel- · · t ·1 ed b da Fu""hreri hız" zat Aınerikaya çagır· 
<-en~· asıyeyı emsı en u 
İtıiv~· bu arahk birdenbire tahtından mavı hiç dütünmüş değildir.. • 
dl·~ r Ve tacın d b. t k Sinema perdesinde bir ldınsenm ~~r 'k• ı a ır yana a ara , k t o'Yrı<ty1 1 zenci ile birleşiyor, başlıyor etiyle kemiğiyle kendisini görse .• e 

B\.t ıp sıçramağa. , bir, onun layafetinde bir ba§~J'ıı:15 
l'rıitı .ı·~qhne bu kadar kalcyor ve fil- ni görsek te, bilhusa B. 1!1 ~nn 
h ~ıger h 1 · d N · b" da ,.,..hresi o kadar tanrnımtbr ki böyle 
il !)(:i,.·· ı ~a ne erın e ecaşı ır ......,. ı~•-~ •U tnuyor bir kahramanın üzerinde a D.&cıyı top 

l'rıı~t~ f#tn çok. evvelden hazırlan_ lamak için ikinci bir ~ye hiç lüzum 
~~· akat, Habeş imparatoru Lon yoktur. . 
01~tq~ heni.iz "kıymetli bir misafir,, Bu~ makyajın ortaya çıkardığı 
ltııll ır bulunduğu müddetce bu fil- harikalar o kadar büyüktür ki haki
kat b.~s~.erilmesinden çekinilmişti. Fa kat bile bunların kal'§ısmda sönük 
d "gun H b L kalmaktadır. a İt'b a e' imparatoru ondra 
.. ll~tı adrını kaybetmiş bulunuyor. Bundan batka, Hitlerin hayab da 

8u . an ba k f·ı 1 ·ı· o kad"'r alaka vericidir ki, bunu kim 
t. ttind ş a, ı m ngı ız san - ... • d hi 
'ltt en ger · h h. temsil ederse etsin loyınetin en ç b Şek·ı ;rmış ve o sa ne, ıç 
ı~°-kıl 1 de mahzurlu görülmiyerek bir şey kaybetınez. 
~h ... ,,. ~ıştır. Hatta, sansürün bu Filmin mP.vzuu henüz _ taın. amı. 'yle 
1 '''-V! b' ~ dİr k ıtea"c~ ..... 1raz daha az güzel olsaydı bilin""ivor Fakat ~ÜJ> P-sıı 1 

esa 
f.'ak gını söylüyorlar. sm• Hitlerln havab teskiJ ~decP.ktir. 

lıuı-
0 

at, filmde Habeş i:ınparatoru - Filmin cevrilme~inde hır çok Al -
1Csbit >'1)11 oynaması o kadar güzel m"'n sine~aıcıları bufonac~. 
~b~Ylereo Unrnuştur, ki bir çok fena Bu filrn Alman\fada çevnlen pro-
ır ll'ıa sanat cercevesi içinde yüksek p:ıı~an..J"' ilmlerind""n ,..dlm~~l~~a bEe

tClk gü~~1 ":rildiii_i gibi, bu sahnede raber Hitl,.rin ,. levl-;n ,. em ;r, -

lııre.. e bır şekıl alnwı ve bütün H"tl gı'bi bir adam hakkın -_--. :s sasen, ı e~ 

Cenup denizlerin<le çevrilen. yeni 

daki filmin herkese alaka vermemesi 
ne imkan yoktur. Yalnız Hitler değil 
Musolini de, Stalin de öyledir. Çün
kü kendisini mecburen kabul etti • 
re~ ve bir memlekette sıkı bir idare 
kuran bu adam, taraftar1an tarafin -
dan ne kadar büyük bir sevgi ile sevi 
lirse aleyhtarlan tarafından da o ~
dar büyük nefretle kar!ılanır · lkisı-
nin ortası yoktur. . 

Şüphesiz ki bu film .büyük bır ?b 
jektiflik taşıyacaktır. S?'ema e? hı -
rinci bitaraf sanat olabılecek hır şey 
dir. l~ harp h k 

Bununla beraber mes<' a ~ 
kmdaki filınler bize anc;ık ve harbın 
bir lcsmmı gösterebiliyorlar. A • 

Bundan başka ani olan hadıseler 
fi1'11e alınamıyor. ... . ,. 

E 
bu kadar çok hadise aran1 ,... 

sasen b" Ji? 
-' " • birini fi)role tes ıt etme . 
oa anP"ı . b" b' . d 
Bütün bu hadiselen ır ınn en ayıra 

calc zamandır.,, . d 
Fakat bugün yaşayan hır a amm 

filmini çevirmek için kaqımıza çı. : 
kacak en büyük mütküll~r~en hırı 
vesikaları bulınak m.esel~sıdir • • 

Mesela, bugün Hıtle~ hayatı b~ 
t k kordela içinde geçmıyor. Berlm 
d:ki ha~atı hatka, sayfiyesindeki ha-

yalt başka. • . w• • 

Fakat bir filınm bıze verecegı şey 
asıl bu değildir. B~ d~törün .mace 
rası famanıiyle ruhı hır şeyd"n ıbaret 
tir. Birisiıin hayatını nakleden ada • 
r·n ruhi havayı yaratması da bekle-

nır. 

Hitlerin hareket eden hayali onun 
hindeki ıztıraolarmdan hi.. birini 
rröstenniyecektir. Vaziyet ile tabii 
hal arasındaki farkı gözetmek la -
zımdrr. Bir adamın muhtelif yerlerde 
mutelif şerait içinde aldığı vaziyet 
f!.Özönünde bulundnru1mayınca tabii 
hali ele meydana cıkam.az. 

Bir kitapta birisinin hayab anlatı· 
hrken bu nıhi 1'ava uzun uzun i~~e 
ne ... ~k. verilebilir. 

Fakat. sinemada öyle değild; .. : 
Her şevi r"buk ve ani teshil etmek 
liizımdır. Sinemayı yapanlar bizim is 
tndi~iz ve ,-ıv:r.u Jı.._J,.'kınclaki ken 
di "örü§ü ve fikri demidir. 

Biz ondan eJe ıılchih kahramam ol 
nu ~h ~ibi ve işleriyle göstermesini is 
tiyoruz. 

. 
bir filmcle g'üzel yıldı: !tf aİlm<J%el Duna bir a§1c neşidesini 'dinliyor •• · 

Fakat tarih istediğimiz yerde bize böyle bir filmi çevirmek çok zor -ı 
roman veriline bütün alakamız kay- dur. Hakikaten öyle. Fakat Amerika 
bolur. da bu filmin çevrilmesi için uzun za 

Bir şeye hayran olmamız için da manlardanberi uğraşıldığı ve dıilia 
ha fazla gayret laznndır, bir feyden da uğraşılacağı söylenmektedir. 
nefret etmemiz için de daha fazla· Hitler rolünü kim alacak?Bu mü 
şiddet, methetmekle hücum etmek him rolün kime verileceği de karar .. 
arasında sinema için hiç bir şey yok laştmldı, diyorlar. Fakat kim oldu .. 
tur. ikisinin arasını arıyorsa karika- ğu gizli henüz tutuluyor. Şüphesizki 
tür olur.,, böyle bir şahsiyeti temsil etm-;k," o .. 

Münekkidin bu fikirlerine göre, nun üzerind1.: çevrilecek filmin mev; 

Giizl'l .rrlt!ı:: lle.'li Vamita 
filmlerinden biri.sinde 

zuu ve dekorlarını hazırlamakta da
ha zordur. 

Artist Hitleri belki bir kere Hakın 
dan görmemiş, onu ancak resimlerin 
dPn veya bir merasim esnasında 
alman filmlerinden tanımaktadır. 

Bu halde, temsil edeceğ: adam 
tabiatiyle kendi hayalind~ canlandır
mak istediği şahsiyet olacaktır. 

Artık tamamen 'ricaret oda:ıının muraka.. 
besinde bulunan csna.ı: cemiyetlerinin kUçtik 
sanat erbabına aıt olanlara yeni sanat kamı .. 
r.u çıkınca birer birlik haline girecek ve mUs 
takll olarak çalışacııklardır. Bundan sonra, 
Ticaret odaınnın esnaf şubesi 111.ğvedilecektir. 

• Hatay anlaşması mucibince Hatayda ku_ 
rulacak serbest kUçUk mıntakanm yer ve va_ 
zlyetinl tctkık ve yapılacak tesisatın mahL 
yetini tcsbit için önUmUzdekl hafta Hataya 
bir h~cvt gldcccl{Ur. 

• Son Uç glln zarfında adliyeye 13 eroin 
ltaçııl<çtsı yakalanarak teslim edilmiştir. 

• Profesör avukat İbrahim Aml Erbcrl.e, 
verem di11panscrliğincı 130 kllo fasulye, 120 
ıuıo şel<cr, 100 kilo merclmelt teberru cL 
ıni<ıUr. 

ııuıınınııııın 11uıııııııı!1111 : 1111ııı;11ııııı1111ıtınııııııı1ıııınttıııınıı1nn 

Ulus 
Ulus gazete&i 29 birinciteş 

rin Cumhuriyet bayrammd::m 
itibaren yeni makinesinde ve 
biiyiik hacimde basılacaktır. 

ller Ailn 12 sayfa 

Ulu::ı yeni ş~kil 'e kadrosu 
ile yalmz Ankaranm değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir 
gazctc$İ olacaktır. 

H11ıı111mı1111ııııtt1111111ırnııııuıu111111ııınııı1111111uııııınııu1111111111111 
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Büyük polis lıaf iyelerin den birincisi: Ecnebi Profesörler meselesi 

Pinkertonun Maceraları Operatör M. Kema 
e " Tefrika nunıurası: t

4 ateş püskürüyor! 
Sonu gelmez hır Kavalkad,,!? Tıp Fakültesine ecnebi Prof 

Yazan: VoHpnı H•rnrlh 

Ortalıtı kasıp kavuran Renolarıo tallbl, Plnkertoolar harekete sörler ne maksatla getirilmiştl 
geçergeçmez, tersine dllnUverdl ••••• 

1868 ~cne$inirı b<J§langıcırıda, Frank Reno, ayrılırken makiniste ra, baba oğul, gene karı:; karşıya! 
bQftan a,ağı ıilalılı birçok /cifi, ıealencli: Baba, oğlunun ne yapmnyı düşün -
yağı~ atlara binmif olarolc, mij· - Şimdi hiç çekinmeden imdat düğünü arattırıyor: 
teheyyiç bir halde, lndiyana - düdüiünü çalınız. Böyleliltle arka - - Bu vaziyet kaIJısında ne yap -
lllinoyıu ıoaeıi iUerinde uru mızdan ba,ka bir katar yola çıkıın mak gerektir, fikrindeıin? 
«idi~lc aı koııuruyordu. Lavra da, onuda durduralım! Biz demiryo Vilyem, bu huıusta kati bir fikir 
Reno isminde bir kadın da, bu 1u üzerinden gidiyoruz. Eğer daha edinmİflİ : 
atlıların ar~ındaydı. On.un yani bir kaç katar durdurabilmek için fır· - Çetenin elebaıılarını her neye 
llrada, 5 kiıi. Ren.o lcardeıler aat düterıe, ıevineceğiz 1 mal olursa olsun, mutlaka yakala -
vardı. Snnra, yirmiden /ula da, Maınolyada Ziraat bankasını ba· mak gerektir! 
ciiroıkiir göriinÜ§lü do~ılan: aarak, 15,000 dolar ııaıbettikleri oibi - Onları, silahlı tevabii arasın -

Reno ailesi b--larıncla olarak ilerli K f • k k ., avncil Blo ı:le de 11 bin dolar ele re dan çekip çı arına "nasıl mümkün-
yen atlı haydutlar, bu yolda gide gi- çirdiler. Renolar, pervasızca aylarca dür, sanıyorıun} 
de, lllinoysiıe vardılar. Şehrin aa -
kinlerinden pek azının ıokakta bu _ ıüren akınlar yaptılar, Misaurinin kü Oğlu, durukıadı. Tccrübelı bahası 

rük ıehirlerini, kaıabalarını soyup ıo fU çareyi ileri sürdü: 
lunduklan bir ıır6cla, mahmuz §Uır- ~ 
datarak ıehr~ ıirenlerin "Kavalkad,, iana çevirerek, ilerlediler, ilerlediler. -Ben, tek çare görüyorum. Yal 

1
, _ ''yürüyüı .. ü _ ıokakta bulu- Bu yürüyüı o hükumetin hududları nız bir çıkar yol vardır, ki bu yol 

nanlar tarafından aptal aptal eeyre. içeriıinde aayııız kimseler adamalc.ıl da tehlikelidir. Tehlikeli oluşunda 
diliyordu. JJlinoyıiıte hiç kianae, te- 1ı ıoyulup da alikadarların iıtimdat- hiç bir veçhile aldanmıyorum. Onlar 
peden tımaia kadar ıilahlı bir hay _ ları, - ortalıjın umumiyetle karıtık .kurbanları o!an adamların eliyle im
dud çeteıinin, ıüpcgündüz tehri ba- olmuına raimen - hük\imetin ku - ha edilmelidirler. Sen, Vilyem, onla - . 
sacak ve yaima edecek kadar cüreti lajlna ıidinciye kadar devam etti. rın ıerrine uiray"n her ıehire en iyi Bay M. Kemal 
artırdığını hiHetmiyordu. Faliat, hükumet, acayip bir pfkın detektiflerimizden ikiıini yollarsın ve Son günlerin en mühim lıidisele -

Con Reno, yolun kenarında duran lığa uiradı, bocaladı. Çünkü, Reno- bunlar vaaıtaaiyle oralardaki ellerin • rinden hiri de, Tıh fakültesinde ders 
akıncıla:·a mUteceuiı nazarlarla ba • ların her taraftan uüfuzlu, kuvvetli den it gelir İtimaeleri teıkilatlandı - veren yahancı :profescirlerin hariçte 
kan bir delikanlıya eordu: doıtları vardı ve bunlar kendilerine rının. Bu organize etmek. işi tekmil- konsültasyon ve , ·iz ite yapmaları işi

- Bugün ıehir neden böyle ıea • himaye vadetmiılercli. Üzerlerine aı- lenince de, harekete geçilir. Bilhassa, dir. Bu mesele etrafında gazetelerde 
siz} kert kuvvet ıöndermek de aöz aldı çete reiıi olan Frank Reno yakayı ele doktorlarımzm fikirleri yazıldığı gi-

Kendiıine bu ıual sorulan, ıu ce- nlamadı. Zira, memleketteki ahalinin verdi mi, çete artık elimizde, avucu bi başmakaleler .le netredilmektedir. 
vabı vereli: · büyük bir kıımı, onların taraflıııydı. muzun içinde, deme1ctir ! Biz, hayati bir mahiyeti haiz olan bu 

_ Bugün lllinoyıiı hükumetinin Bu Renolan yetiıtirenler, onların me,•zu etrafında alakadar doktorların 
muharebeden eonrald ilk bnunlan· bairmdan fırlayan bu aileyi koru • Renolann talihi, birdenbire öyle fikirlerini almayı faydalı bulduk. Bu 
nm kabul ve ilan edilmekte olduiu • yor ve bu aile tarafından da korunu bir terıine dönüvennifti kir. Vuru§ arada .kendisi ile konuştug~·•:mz ta • 
nu bilmiyor muıunuz) Hlkimler, yorlarclı.41-tem de açıktan açıjal Do vuruı üıtünel nınmıt operatörlerimizden Bay l\IM
memurlar ve clifer tehirlilerden ek • layıaiyle de, - hele ıimcli - mem)e Görünüıte en zor it olan çete rei Kemal bir muharririmize demiştir ki: 
serisi, belediye daireainde fevkalade kette yeni bir iht,ilil kopmaama veıi ıi Frank Renonun tevkifi, bilakis -Eski f<ikiilrenin. yıkılarak, yerine 

l k · b 1 le olabileceL bı'r ten,_!l har~1·etı'ne yepveni bir Oniver11iıenin kurulması top antrya İ§tira etmıf u unuyor - K ıu eA en ziyade kolaylıkla mümkün oldu. J 

lar ı ııiritmekten çekinildi ! Çetenin bqhca makam olan Sey ~ içirı yapılan biitiin f edakôrlıklar mem 

Con Reno. ou"'ldu'" ·. . .. .....ı_ Mi t /'\+. . . ..J_ b" . • lel:f't#e kn!!i/ ymi§tirmek gayesini de~ 
e l m~ ı er '"'"'I' ıamınae ınsı, ye 

- Ala, bir biz elcliğiz, demek J §te pu mü,kül vaziyette, Pinker - ni hirGeyhane açtı. Y arrlokanta- bir ğil. iyi hrkiıtt ~·eti~tinnek gayemri ir 
'Al da lara ı.... I t B h ııhdaf ediyordu. 
tt tı vetaiz misafirin, l\pansız el . UGfVUru mut u. u teveccü üze meyhane! Kendisi takacı, hoşsdh - -

lerinde rovelverler bulunduğu halde nne ~e, vaziyeti gözden geçiren Al bet, csnerlerken, Ots, F ranka bir tek 'Rtlnun içindir ki, sırf bu dü§iinü • 
toplantt salonuna ayale buıp, :· lan P~nkerton: en büyük oğluna, ro- lifte bulundu: §İİn rPnlizf! edilme.,i kin, o sıralarda 

-Eller yukan ! mantik bulcluau bu itle m"•gul olma mf!mlek<'timden r,ılianlmq bazı pro/e-
L.:. .. - -s - Ne dersin, Frank, istasyona gi- ·· l · d d'l · f k - ··z Emrini vermelen· k•1'tlısmda, az yı, .naUebneği teklifle, kenclisı"ne Re- sor f'nn at•et " ı ml?!ı mıwa ı goru 

-y dip de .. saat 2 treni,, nin giri•ini d"" B lk' b d h''kA · • · hayrete dütülmedi! nolar dosyumı vermitti. :.' il. r. ı u atıPt il umetımızm 

C R 
seyret.ek mi? Cansıkmtunızı gide - dii~ündiiğii gibi çıksa·wiı hakikaten Ü· 

on eno, kibarca iza1ı etti: Oğlu Vilyem dosyayı iyice ve ge rir, biraz gönül eğlendirirdik! · · h k ı 
- Uzun boylu rahatsıiz edecek ne süratle gözden geçirdikten son - nıverJıtc er e!fin a k4la ·ar.ağı ı-e is-

Cieğiliz. Dostlamnız tehirde ufak te-
1 

_____ ..,.. __ ........ __ ..,.,._._, ___ .... __ ... ...;.( .. A•r•kas-.ıı111v .. ·ar_.> ____ ,,~·1.ad1111,._i('•in_h .. ü
1111
' · .. ii•k•i•im•ı .. ·ıı•e•r•h•"•!fl•e~'·."r.e~ği 

bir mües.,e.•e olurdu. Gerçi 
IPrin it,:inde aldıkları t:~ifeyS 
hın if n <'Jt•cf•!,· l.·adar /eragnt 
11rofl'sör'er ı·lrraırialuıt ba=ıl 
TP.sel nP b11. f rral{ati t•e ne JP. 
len rw.ıiceyi t14!'ivibilecek "Vd 
ği/dirlrr. 

Belki, benim hu /ikirl'-'rİ"' 
''P.timdrrı .~iiplıe Pdenler icin. 
fi 111/ôf.-kilere ml a<;acaktır. 

Belki bdn.a bunları sö,·ler 
nbı menfaatin muhtel ~ldu JI 
dan dt>ları bu fikri mütlafaa 
s••n tlil·enler olacaktır. Ben 
şiinerı "'""'l'-'kPtlerini t:e ~ 
ı·en bir hl'kim ı-atanda.~ sı/atİ).fl 
yorum ki; ecnebilerin bu mrıral 
sanat icrasına mezun olmamlllllfl 
dar tabii bir hakikat yoktur. re:~ 
sında memleketi ir.in /edakôfP!" 
mn<IP bulunan Türk hekimiJit· 
Türk hekimi Fransada Alman) • 
maksatla bulwıur.,a b11l11n.,11n 
sanat luıkkına malik değildir. . 

Brırarn fletir:/nıiş ol'ln Pcneb' 

kimlrrinirt im hakkı çiğnfrrrek 
te uy~rm olmıwın bir ~l'kilde 
icra Ptmrleri kim ne dl'rse dl'Jİ' 
ru <IPiildir. Ru ı•aziyet ortadtı 
,.,Jilmrk i.ıttenen maksadı yıkn·ot· 
.'4Pn b•ınlar hPm milfotin ° İ!~tilJI 
mPsi hem tfo f nkiilted" heki",,. 
tirm.eleri /lİbi iki mühim 1·e 
an•ı makıcatlı hirle~tirnwli arzusİ 
ıirilmi.ç driildirlrr. Yabancı p 
ler fakültede .,·alnı~ hoc.alıli pbi 
miihim o1'ın hir i.<ıin btqarıl~ 
getirilmi§lt>rdir. Y oli$0 maksat 
'" ı•izite wmmak. bu ıureıle SfJ 
larının ,,;;;him bir TCumını fa· 
ricinde RP.Cirmek .•ureıivle rJOJ 
f eleri,·le b"klendiii "Jert>c~tı 
dar olmanuılan değildir. 

fek bazı itlerini halledinceye kadar 
biz burada sükunet ve intizam te : Edebi Roman : ıa 

Tiirk hocalann.ın ve Tiirk 
IP.rinin kifnrntJizliiini iddia 
kadar nankör ve hodbin ol~ 
melidirler ki. Tiirk hekimleri • 
ye kadar liendisine emnfretle ~_,,, 
olmı medeki ideri muvalfaki)'P;._. 
~armı1lnrdır. H ulma, ben, ,. '. 
rilmis Ünfrer~itenin muı•a/I 

luyor! nin daha iyi olabilmm i(in bu 
Baba, oğul Hohenhaglar, Kurtun iti- profesörlerden .beklenilen v 

zar mektubu üzerine pek 1&1ırdılar. dalıa muva/faki_vetle başarıl'ffflll' 
min ehnekle iktifa edeceğiz! 

Bu sırada haydutlamı reisi Frank 
Reno, bankayı baamlf ve veznedara 
kocaman, bombot bir ot çuvalı uzat 
mI§b: 

- Bunu ağzına k'a'dar Cloldur 1 
iki yanından elinden tuttuğu çu -

va], paraya bir türlü doymak bilmi -
yordu. Çuval, bankada mevcut bü • 
tün para, içinde gözden kaybolunca 
ya kadar fitti. kabudır 

Ondan aonra, Frank Reno, güldü 
ve fU aözleri eöyliyerek, vezne daire 
sini ter ketti: 

- Sizden memnunuz! "Badema,, 
bütün iılerimize ait muameleleri ai
ze yaptmnz! 

Haydudlar, tekrar atlamıa bindi -
ler, eğer üstünde tehirden çılc.amağa 
hazırlandılar. F alcat bu aralık ıehirli 
lerden bir kaçı gayrete gelerek, birer 
ailih kapıp, bağıra bağıra haydudla
nn PC§i ııra koımağa batladdar. A
lelade haydudlar, mutad üzere, atla
rını mahmuzlar, kaçarlardı. Renolar, 
böyle yapmadılar. Lahzadc kurtun 
yağdırarak tehrin içinden geriain ge 
ri geçtiler; en sonuncu takipçi de, 
kendisini koruyan duvarlann arka -
ıında gözden kayboluncaya kadar! 
Sonra, kahkahalar atarak, atlannı is 
tasyon istikametinde dört nala sür
Clüler ! 

1stasyonda, bir yolcu treni hareke 
te hazır duruyordu. Hayducllar, tre
ne bindikleri gibi, lokomotifi idare e 
den makinisti zincire vurdular ve 
treni, iatasy~ndan yanın mil Ökye 
aevkettirdikten sonra, bütün yolcu -
lan aoydular, lokomotifi tahrip etti· 
Jer. 

- Korkma, anneciğim, d~·. Dr. 
Kelt.er, tehlikeli bir 191 oJr .WJlmı 
86ylUJor Bir k&burp kemill biraz 
llfldelenmlf. Şimdi 1UtJk getln:cefiz. 
toı:ra da, icap eden ihtisaa tedaviaiııin 
,apdmam için aeni bir otomobille tehre 
g6tUnceflz. 

İhtiyar kadın, fısıldadı: 
- Demek gene de vaziyetim nuilt? 

mtsnme öyle batıyor ki! 
- Konuıma, anne. KonUflllak, aana 

rahataısJık veriyor. Korkma. böyle ~ 
delenen bir bburp. kemJil kvlayea 
dllaelir! 

- C>halde ne diye beni phre götür. 
mek latlyonunuaf, 

- Doktor ö7le lltiyor da! 
Jiuta, BUltu. Kurt, iatl8JODdttn geJ') 

d&ıen doktora brwr gitti. 
- Klfhllbı huta naklfie m•bau o

tomoblll iç 1aat llOlll'a bw-.m oJa. .. ak ! 
Kurt, hayretle IOl'du: 
- Oç aat IOlll'I. mı! Bpbu Jd. bu

radan fehre tadar otan meaate. 90 ki
lometreden fula değil. Ben bu melafe· 
yf blT dostumla bir buçuk 1aatte geç. 
tlm! 

- Hut&hane o+omobill. hU8Uef bir 
otomobil kadar atlratll atırUlemes! 

Bu mukate!e .ıe bulunen doktor. tek-

rar hutasmın yanına yaklaştı. Ona 
ağnyı dindiren bir enjeksiyon yaptı, 
kardeşlere kendisini hastayla yalnız 
bırakmalarını söyledi. Otomobile nakil 
itini de bizzat idare edeceğini ili ve et
ti. 

Gitta ile Kurt, karşı taraftaki yemek 
odasına çekildiler. 

- MUthit! 
Bayle diyen Gitta bir sandalyeye 

çöktü. 

- Zavallı, zavallı annemiz! Herhal~ 
de ölmlyecek, ya! 

Kurt, kardeşini tesclliYE; çalıştı: 
- Her 3eyden hemen en fenayı dü

şllnmcmelidir ! Fellkette bile gene saa
de•ten, .. talihimiz varmış!" diye bah
sedilebilir. Kiler, dört metre derinlik
tedir, Aıınemiz, anide daha vahim bir 
ikibete ufrayabilirdi. Bununla bera
ber, vaziyet gene ciddidir. Tedavi, bay-
1i uzun sUrec:?ktir. İhtimal bir operas
yon yapılması da lbımgelecek. Tabii 
annemiz klinikte h~usi bir odada yat
malı, yalnız kendisine bakacak bir has 
tabakıcı da temin olunmalıdır. Sen şe
hirde annemin yanında kalacak, kendi
ne kliniğe yakın bir oda tutacaksın!. 

-Ya sen? 
- Annemizin sıhhi vaziyeti dmelin 

rive kadar yanınızda kalacağırt . 

dan sonra, her halde buraya dönmem 
lazım! Holıenhaglara tabit itizar be • 
yan etleceğim. Eve davet meselesi, bu 
suret~l! ke:ıdiliği!lden suya d~Ut O· 

Hana Georg: gPtirildikelri mabıt dahilinde 
- Ben, dedi, batıl denilen itikatla- malarının ıurP.ti knı'iyede ıemİI' 

rm zebunu değilim; fakat, işte haki •
1
_men __ ·ne_ıar_a.:..f1mı __ m._,. ____ _ 

kat! Randolflerhl bfle m!ldlt Olacak· 
1anm dtlfUnerek o b4U aevinlyordum 
~! Evet, Kurt'Qll decUfi gfbl ''Bir teY 
olacak, diye sevinilirken, çok defa a • 
raya ne gtrecell, ula blllnemez!" Bir 
eeyin olacafmı tallantll ederek, aevin
mek yeter; muhakkak araya bir teY 
giriyor! 

Kurtun korktu#u batma geldi. Has
taya bir operuyon yapmak icap etti. 
Gerçi cerrahi müdahale, muvaffaldyet
li neUce verdi: ilkin cljerdekl iltihap, 
bir ttlrltı tam manasiyle iyilepıiye yüz 
tutmadı. 

Huta, iki haftadır lrliııikte yatıyor
du. Gltta, bütiln gUn anneelnln yanında 
kalıyor ve ona cesaret verlel eöder 
aöylUyordu. 

Annesi, içini çekerek: 

- Ah, çocuğum! diyordu, bir evime -----------
döaıebilaeydlm ! Burada lyiletemlyece. 
ğim! 

- Sabırlı oı, benim cici -.mtfm! 
Handeyte lyilqlp eve dönebllecebm ! · 
Fakat daha evvel ihtimali bir tedaYlfe 
lhtiyacm olduğunu kabul et! 

- Kadimi o kadar ayıt hl11ediyo
rum ki, Gitta ! boyuna yatakta kalmak, 
bana lyt gelmiyor. Bqkaca lzilnttıle
rim de rahatımı kaçmyor. Doktorla • 

rm ve buradald tedavinin murafmı ---------9' 
IWll Mlıeceil& ! Biz Heldnl1 

- Bu huauata liic bir UsUntüye w.. Dı. _Q 1111..- brl 
pdmamalımı! Cidden! Y TU 

Gitt&, aorakl bir tebelllJmle: CalaJollu Nunaı wnt,.-'" 
( Arluıaı iW.) (Clıatolhl Baawl 

T.Woa. azşea 
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L ispanya harbinin 

1 I>aııvo} • 
.t~ \ıt S arıstokratlarmm lideri 

t Cle'1 • • 
~f 1ııı1 •. onun, ruınlmrıyetçıler 

( r1Qıı1·~ ~nJ . oldürülmesiyle haşluyan 
ı .. ·" 1 ıt ı~r h ıı'l ıleh t ~ 1• ir buçuk yıldanheri 
~1936 l I etıyle de,·anı ediyor .. 
,nfllatd 1 1

1 
~uhatı aymcla yapıJaıı in

~ l<ııııaa,_ spanvollar, sağ ve sol ola-
tt ını).1 "k· ·ular p •C ı ıye ayrılmışlardı .. 
11 ınr·a ' arlaınentoda ekseriyeti ka-

f ~ l ·ı · cuınt · ·ı ıı ~h ıurıyetçı er. sosyalistler, 
~ ara ko .. . 1 J d"k . "llar · 

1 
ınunıst er e, sen ı alıst 

rıJıe 'k~lt· eriu de i~tirak ettiği milli 
'·t· >ına ·ı ikt"d ki' ı. "' ı ar mev ıne geç-

~
f, S,11 cu 1.· 

tı • , ti. • • .. • • 
. Wtljı 

1 
ah.ıne, ılk I§ olarak, llU ~ 

la f nkir"' .erı zenginlerin elinden ala
bı 11 •ııı lı Çıftı;:ilcre dağıtmak üzere bir 

tl11lıaıerllıırladı. Zen~nler bu kanuna 
ıtl et . 

Si> a ~aııt ettıler. Fakirler, çiftlikleri 
"t' et "' k Lırı '~"' ~ ın.cge alktılar. Bunun 

, 'e i;rıtıi ~~- ~ ha~ladr· İki taraf, ~iri
•tu ıldutın ~lal hazırlamakla itlıaba 
Uk~ta httge koyuldular .. Zenginler 

jttı~ktıırıet na<] ediyorlardı. Çiinkü, 
aıJiv} ordn!Jtın gumrunu ltırmak 

llıı ~ 1 . • k' b 
l tı la .. 

1
• ıoşa gıtm1yece azı 

fl~· rl lal li , lltı. 1 hıı1 1 l arı azırlamıştı ... Menfa 
1 ~1 ·.~İne ed~ at" olan zabitler hiikumel 

nı ·~ h ·ı . Uı~d~ lıUk _ 1 eyerek Hoze Kastilo 
~ 1 il~irtıi iild~~m~~ tar~f~an. genç h!r 

1 ııyaıı 'h . t~rduler .. Artık yanmaga 
k ~ır·rarn1 tılal atesinin ilk ltıvılcı -
• 1 .. rştr B "1.. 1 
1 11.tkQ • u o uıne ceYap o a -
t f>h' llıPf,.i] d • ] • }" 
~ • ınde ,.'- er e. zengın erın ı-

. hıt ,, 1~kl\ah-a Sotelo~yu öldürdü-
,... ""' . ,.. -. k "Plll't l · ı;;ıt. orduvu ayakJandır-
ktınıla~ Franco ihtilal banıtuna 

''l' ''I k ı '·· e ııo lu ve ısyanm başına 
. şı,. 1 . 
ııır.'.lır},'1 k .. ... . 
1 'lıllp 1 ..... "U yıl once ugursuz lnr 
Ilı 1 -{ lırı h 1 . ~ ı:ı~r ı- n ateş. m~ııre bir mil-
~ YU~~h~ ~· tiinde lıala yanıyor .. 
811ttıtt i'kın_,1rısam i)]düren. binlerce 
' ;ı ) Sllz \' k d . 'ıı llaları ... · e genç a m1an koca-
l ııt .ş 0~11 lsuz bırakan bu rneş'
~ti ' ne vak k d f' ~. .. te a ar devam ede-
, .. Utıfl • 
d"ll . en ~ü 1( • . ~ı· Av.... ne arı,:;ık hir rıkınaza 

~ ı ,... • '-''Panrn h .. k'' k k. 
l'Illt~ r;Ozi)u.. ugun u or unç 
;;,ııı en, hl u_ndc h~itiin clelişetiyle du-

'0,..1 1 '-Hale k •& h" ~ 11., hi . . at ı ır ceYap ,·ere -
llk·li· l ~ kım . l d "''Jd' ~~ , şnau . en_ın. ıarcı. eıı;ı ır .. 

t~. tıyol rı I ."ad akı kanlı dram, bir 
I~ 11l ll}" ' • · · 

•h. 1)\ ,.e , . 1 1~1 olmaktan .;:ıkarak:, 
''ilt • Kom" • · fi aJı 1ttir1 llnızmle. clemokrasi ve 
,tıe ı' 1· Çarpıştr;;ı fe • b' ··ı .. A ı al· ,., cı ır o um 
"' ıne ,., ı· ·1 • • ~.ı tnaıı ,..e ırı mıştır. 

ıı ~· Ya, ftaJ F ~... 1 ce l ya. ransa ,.e Rus -
··~akı P ıane fah .,_. 1 ).l arın rıKaları spanvol 
• "ı-J l lav)· · ~h " cl 011 ' are, top ve zehirli 

~J 1• !!l hir ı' urnıu~lardır. Orası müs-
ıı •atp • • 

~tılıı.e g.,tirilın· :<:ın tecrübe t;ılıtası 
•i).h. l'ın ifl 1. ı~tır. Almanlarla ftal -
t •• , ,. < ıası t 11 tııl\ e anar . , ı:ıpanvo arı komü-
'~ııv 1>.lar]a ll~ıclen (kurtarmaktır). 
1~1\~ 01 trıillPt' t~sların iddiası ise İs-
l lıı... k ıuı r . l .., 

l 
tı :••a tır) aşıznt ıastalııı;mdan 

'i Rılizt •·• 
l ha 1 . er, t·vv l 1 
~ı-.. l<' ıtrllıa b e ce !'Jlanvolları kcn 

}l ~ n.. akat • ırakmak taraftarı idi -
"'"rh ' 1~ ı;ar ?, ~n • ltt o]U 

1 
Pa sarınca, mü<la11ale-

~ijl\ ~ıte1'iyl" ular Ye Af!emi Müdal1a
tt11 tll] '°1'\tna\· ' ~Panya ihtilalinin hü-
~ • t t l ., a Hra ... · t' . l 

h" r ::ır \ J e ınc manı o ma·ı 'IJtt ... t d . ~ 
}eni .. .~mı Hlüdalıale komi-

ı;ontıllü ve yardmı gön-

. g - KURUN 'J 8 BIRlNCITEŞRTN ·1937 
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Çalışkan kasabalarımızdan 
biri daha 

Darende 
- Ben se>ıi h~ aldattım mı' 
- Hayır, falcat birçok defa aldalma-

ğa çıılı-§tııı .• 
Kasabada büyük bir Elektrik 

santıralı kurulacak 

derilmiyece:;ine dair aldığı kararlar 
latbik cdilc~edlı Akdenizdc ortaya 

b"tün ~ıkan korsan talıtelbalıirlcr u, 
planları alt, UM etti. .. Bunun fü.:erıne 
Nyon konferansı toplandı .. 

••• 
KENDiNiZE iYi BAKIYOR 

MUSUNUZ? 

Darende, (Hu
sususi) - Daren· 
d e Malatyaya 
bağlı, köşe ve bu
cağı meyva ağaç-

"t ile çevrili çok 
güzel bir kasaba
dır. Darendenin 
bu güzelliği ara
sında oldukça es
ki ve tarihi bil' 

Darende Belecliyt kıymeti de var-
reisi B. Taha dır. 

Kasaba bugünkü haliyle 10.000 
nüfusu besliyor. Fakat halkın mü 
him bir kısmı içerde oturmaya
rak ticaret ve diğer işlerle muhte
lif kaza ve köylerde seyyar olarak 
dolaşır. 
Kasabanın sahası: 2305, kilo 

metre murabbaıdır. 16 mahallede 
1356 hanesi vardır. Darendenin 
mahalleleri içerisinde bir iki saat 
meıaf ede bulunanları da mev -
cu•,;tur. 220 kadar da dükkan kasa
bada yer alır.:Darende halkı çalış 
masını ve kazancını bilir insanlar 
dır. Darende belediyesinin çalış
masını öğrenmek ve (KURUN) na 
mina izahat almak üzere Darende-
nin çalışan belediye reisini oda
sında ziyaret ettim; bana fU izaha 
tı verdi: 

Belediyenin bugünkü, bütcesi 
13 hin liradır. Bununla kasaba~ ih
tiyaçlarını, önlemeye çalışıyoruz. 
Eskiden mah.:ılle aralarına gitmek 
kin çok müşkülatla kartılaşmak 
lazımgelirdi. Lakin bugün, onları 
düzene koyduk •.• Şimdi mükem -
melen mahalle aralarına, araba, 
ile hatta otomobil ile gitmek müm 
kündür. Bir bc.'~on, 8 ahşap, (bü
yük köprü) 13 kuçuk, köprü yap
tırıldı. 

Bugün üzerinde uğraştığımız iş 

ler arasında fenni mezbaha, su, 
elektrik, hamam vardır. Beş yıllık 
çalışma programına göre ilk sene'" 
lerde su tesisatı vücude getirile
cek, sonraları fenni mezbeha, ele'K 
trik ve kaldırım yol işlerine bakr 
lacaktır. 

Gördüğünüz gibi kasabaya bir 
saat mesafede bulunan Aşıdo !e
lalesi çok kuvvetli, bir elektrik 
san'Lralinin kurulmasına müsaid 
bir haldedir ... Halbuki bugün 25 
metre irtifadan dökülen sular boş 
yere akıp gitmektedir. Burada ku 
rulacak elektrik sa:ıtrali ile yakın 
kasabalar ve köyler ışığa kavuş • 
muş olacaklardır. 

Dumanlıoğlu 

Hazımsız

lıktan do
ğan tehlf· 
keler! 

İspanyo topraklarında bugün lOOOO 
Alman, 50·000 İtalyan, 20 bin Fran -
sız, 30 hin Rus gönü11il askeri ,·~r.d~r. 
Bu gönüllülerin geri çekilmesı ıçın 
İtalyaya yapılan tekliflere, sudan se
hebler h11hınıırak, menfi cevaolar ~e
rilmektedir. Şuhatin 19 unda Londra· 
daki Ademi l\lüdahale komitesinin ver 
dif,i kararla, İspanyaya gönüJlü ~ön • 
derilmesine nihayet verilecektı._ 19 
nisanda da İspanya li11CJ11dlarına kon· 
trol 'konulmuştu. Fa:'kat, İtalvanlar .Ka llazım giiçlülclerini ev ilô.çlariyle 
dik"se Almanlar 'da Sen Sebastiyana d , -"- ,_ 

d 
te avi etmeı' U<Zima güçtür. Bununw 

''ardım ve aönüllü göndermekte e -
J ,., k beraber. midesinden sil~ayet edenlerin 

F 

izmitte şiddetli yağmurlar 
yağıyor 

vam ettiler. '.Alman tayyareleri ço • ,~ çoğu lcendilerini bu tarztla iyi etmeğe 
vülCsekler<len vcarsılC Franco topraK- l l 

d ça 1şıyor ar. 
larma indiler .. Cumliuriyetçilere e ö- •tid _ı. - l kl he · " e rwwtsız ı · arıt r :zaman a:r 

Sular demirqolunu 
teki hükumetler yardan ettiler.. . nı mahiyette '§eyler değildir ki, aynı 

Asi ıreneral Franco tarafmda bu - perh.izlerle kendimizi iyi edebilelim. 
ıriin, 250.000 fsnarıyol nske~i· .. 1 ~.bin Perhize başlamadan evvel, midesinden 
~lrnan ve 50.000 İtalya~ .~ı::~lla~t:: şikayet eden adamlar kendi ı.•e hazım-

... , $ __ d tahrip etti 
kni vard•r· Franconun m &ızlığın şekli göze alınmak lazımdır. 
daki rnemleketlı>r fmanyanm en zen· Mesela, ağzınızda dişleriniz yoksa, 
. 1 'd. Münhit topraklar bu gın yer erı ır. .., k"f yahud mevcud olanlar çürümii§se,, ~ 

orcluvu senelerce beslemege 
1 

ayet bii bir hazım f aaliyetinfa olamaz.· .'A~-

Bu yüzden trenler 
saatlerce gecikti 

edehilecektir. . - za alınan lolcnıanın illı: hazım ışının lzmit 17 (Telefonla) - 3 gündür 
Alman ve İtalyan hankalarkt Fdr?- tamamlarım.ası için ~ğızdaki ıükrükle geceli gündüzlü yağan yağmurlar lz-

k
. . d arayı ''erme te ır.. .... . . ak da b" .. k t h "b t ·ap oya ıcap e en P 

1 
• • kanşmak iizere iyice çıgnenmcsı ıcap mit mınt asın uyu· a :-ı a Y 

Too ve mitralvözleri cuınhu :;vetçı • eder. . mıştır. Geyveyi su basmış şe~r i~e 
1erinkinden d~ıa çoktu~Jci t ay(ar~ Lo1'maları çabuk çabuk yuvarla • Geyve arasındaki mu 'lfasala kesılmış 
kuvvetleri itibariyle he

1
r ı h~ra mu mak da, müzmin 1uı:;ımsızlığı doğuran tir. 

.d. B .. k dar ıep ucum e- B da b b k san ır ugune a · sebcblerden biridir. unun se e- Geyve ovasının büyük ir ısmı 
den ta~af Franco, tedafü! v~ı21};~te bi lokmanın evvela tiikriifde karışma su altında bulunmaktadır. 
bulunanlar ise cuınbu~~yetçı e~ .~r.. m:ısından ve h,a..,"711ın ili' ·safha.sının Derbend ile Sapanca arasında da 
Fakat, cumliuriyetçiler gud~ 

1 
geç~ çe Myıkiyle yapılamamasından ileri ge • bir kilometrelik demiryolu sahasını 

daha "Ok ku·"·etlerınıekte ır el~· • u - lı')·or. . . b d . k d berı' tren .,. .. • su asmış ve un a şarn an 
harehe uzadığı takdird.e, cun:_eıucerkıylet: ~ynı ~amanda yemekle bırlıkte bol ler işleyememiştir. 

·ı · h.. 'yeııne ge~ en b k l kmaları o tarzda A f ~ı erm ucum vazı l l ·· "11" ol su içme ten t'e 0 lzmitte iki, Sapancada bir, ri i-
mnlıakkaktır. Beynelın! e k~:-n~w:ı;s- yıwarlamakt~ da .z~rarlar:. /{<'le?ilir. yede bir, Bilecikte iki yolcu treni bek 
kcrlerden 20 - 30.,bın •1 !sı1eri talin- Yemek ıJıususu ıçın §U uç ~aıd~ye lemekteclir. 
riyetçiler tarafın~aki (Jın~eydana g~ 'dikkat ctmP.k l~rndır: Diş erimze fzmitteki yolcular Vali Hamit Os
ettirerek biiyük bır or u '"nden gü bakınız. Yava~ ''ava§ yefni ~v~ ye • kayın alakası ile lzmitteki otellere 
t~rmişlerdir. Bu .ordn fs~nya mi~l~ mek esna.unda f a::la su ıçmeyınız. yerleştirilmiş, vali bütün yolcuların 
kuwetlenmektedır ve p ı · · ----------------- serefine belediye bahçe"ı'nde bir zi -. 

1 
da cıun ıurıvetçı- . 1.:_ ~ . 

bankasının altın arı k dır· Cum1ıuri- 500.000 kişi1ik hir orduyu çok yaıun yafet vermiştir. 
lerin elinde bulunınafl ta aralarındaki bir ıamanda asilerin karşısına çıkar- Sapanca ile Arifiyedek~ yolcular 

t ·1 · f tara arı, k J ki d R .. ye çı erın zavı B anlaşamamaz- m3ga muvaffa o aC'a ar ır. ugun· da ayni şekilde vali tarafından izaz 
anlaşamamazlıktır. kut jçinde zayıf kü vazivelte iEe. ne Fr~ncocuların, ne ve lütuf görmüşlerdir. 
hklar onları memle eh. riyetçi ordu de cumhuriyetçilerin kat'i bir zafer ------------------
d.. .. k d' Cum u ' · ' 1 n· u~unne te ır. .ı ld "'u 'h' elde •dehı')prcklerıne ınanı amaz. ı-

k 
. ] S Rusyaoa o ug gl ı. " va lıy e ovyet • . de kuYvetlenip naenalevli. İsoanya l1arh1ni kim ka -

miicadele ye lıarl) .~çınkt dir. zanacıtlC sua1ine ,·erilecek cevap şu -
. I "vumc e yetışmekte Ye .>U. t kaynaklan ise dur: Hiç kimse.; . 
:J!ranconun ıhura eayet yar<lrrn Çiinkü. bir huçuk senedir devam 

~ok azdır. fta~yanl~r.d'ye 1'adar ~ön- eden bu lıaro, fspanyava nek çok in-
~önd • rek ,·e ııırrı 1 

• k san zayi ettinrıiş, zen~inlikler mah -

1 d ~kJrmıye50 bin kiı;iyi gerı ce ecek f k' 1 k I 
< er ı erı k da mağlup ol- volmnş, memleket. a ır e~ip, üçü -
olurlarsa. asilerin yalil~n Bunun i"in- rnföıtür. 

1 t nıe ır. :.. ' ) k 1 { mal arı <la mu 1 e .: i' 1]ül"ri ı?eri çek- Franco cu ar ·azamr arsa. a -
dir. ki İtalyanlar ~on 1k İngiltere ile şiı0tlerle. ortaça~ devri kafası ta,rvan 
mcmekte ısrar e<l~r~zere g~r,en lıaf- .:CenJ?1n taraftarları mücadeleye başla-
Fransanın uzla~rna menfi cevap yacaktrr. . . 
ta gönderdikleri notaya Cumli11riyetçiler kazanırlarsa. ko· 
vermişlerdir. ~ 

10 
Madridi zah- münistlerle anarııİ!ltler arasında kan· 

ltalyanlar Fran onııı;eccrek mnvaf- 1r çarpışmalar olsıralc. ··e orta n~r<le. 
<letmesini "'e Jıücnrna ktedfrler. Fran- demokrasi cziler."k6r. 1oıry;p-ıya Hıtila
fak olmasını h~k:;~: urnurni bir lıü. li bir faciaıhr. Ve bu facia devam edip 
cocular, bu )'Jl ır d "di alma~a mu - durmaktadır. 
cuma geçerek l\fa rı cumhuriyetçiler M. Necmcddin Deliorman 
vaff ak olamazlarsa 

- Hayvanl.an öldilrürTccn hiç izli. 
rap duymuyor musımuz1. 

- Bilmiyorum. Hiç ba-§'lnuz. gelmedi.. 

Sel tahribatının olduğu sahada 1 00, 
120 metre kadar kısım sel tarafından 
sökülüp atılmıştır. 

Ankara - lstanbul -- lz..tnit ve 
Adapazarmdan tahrik edilen imdad 
katarları bin kadar amele ile derhal 
vaka yerine gelmişler, ve gece yağ • 
murun şiddetli yağmasına rağmen 
sabaha kadar ve bugün saat on beşe 
kadar yolun yapılması içia ,azami 
gayret göstermişlerdir . 

Hadise yerine vali Hamit Oskay· 
da gitmiş ve Haydarpaşa işletme mü 
dürü, baş mühendisle fen memurları 
da gelmişlerdir. Trenler saat 1 7 de 
seyri sefer yapmağa ba.şlamışlardır. 

lzmitte hala şidJetli yağmur yağ -
makta ve mülhakatın her tarafında 
da ayni şekilde yağmurlar devam et
mektedir. 

Geyvede Kış 
Geyve (Hususi) -- Ruhsatiyesiz 

olarak ağaç katiyati yasağr karşısın
da odun fiyatları haddinden fazla 
yükselmiştir. Bu derdin çaresini düşü 
nürken birdenbire yağmağa basla -
yan şiddc li yağmurlar harareti d,eğiş 
tirmiş tir. 

Hatta ani olarak hararetin düş -
mesi yüziinden Geyvenin doğu isti 
kametinde ve iki saat mesafesindeki 
Ortaköy sırtlarına hafifce kar yağ • 
mıştır. 

Erzuruma kar yağdı! 
Erzincan 17 (Hususi) - Fasılalı 

ynğmurlardan sonra civardaki yük • 
sek dağlara kar yağdı. Hava soğudu. 

Aksarayd:ı da dört beş gündenberi 
yağan yağmurlardan sonra hava kı .. 
şt andırır surette serinlemiş tir .. 
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Dost Yunan Başve
kili şehrimizde 

( Omara/ı 1 ncidc) melerden Türk - Elen ittifakı 

Eminönü 
meydanı 

Dükkanlaıı yıkılacak 
olanlarla pazarlık 

edilecek mizde karıılandıktan sonra bu ak- f için yeni bir kuvvet ve bu ittifaka 
f&ID hususi trenle Ankaraya gide- karıı yabancıların yeni bir itimadı Eminönü meydanının genitletil. 
ceklerdir. doğacaktır.,, mesi işini tetkik eden komisyona be 

General Metaksaı ve refikası Hcllinikon Mellon diyor ki: lediyc muhasebesinden de bir mü -
nı kartılamak üzere dün Ankara- "Baıvekil Metaksas, yalnız Elen I messil alınmıştır. 
dan sureti husuıiyede gelen heyet, ır.iJletinin temennilerini değil fakat Şimdi istimlak planı hazırlanmak
Perapalas otelinde bulunmakta- aynı zamanda, Türkiye tarafından tadır. Komisyoıı azaları meydandaki 
dır. Sayın misafirlerimizi Perapa- Elen hükume'&: reisine gösterile- her dükkan sahibi ile pazarlık ede -
laı oteline indirdikten sonra, ken- cek hüsnü kabule kartı minnettar- ceklerdir. Bunda anlaşılamazsa istim 
dilerile birlikte Ankaraya gidecek lık hislerini de beraberinde götür- lak kanununa göre muamc:e yapıla-
lerdir. mektedir. Ba$vekil Metakau, her caktır. 

General Metaksaıı karıılamak şeyden evvel, Elen milletinin, Diin bir gazete Eminönü tramvay 
üzere dün Ankaradan Yunan sefr Türk milletine, onun ıefine ve hü- durağın ela yakında kaldırılacağını 
ri B. Rafael de ıelmiıtir. kWrıetine kartı duyduğu her za· yazmışsa da bu haber doğru değil -
YUNAN GAZETELERiNiN mankinden fazla derin ve sarsıl· dir. 

HARAREnt y AZILARI maz dostluk hislerini hamildir.,, Ancak istimlak yapılıp meydan ta 
Atina t 7 (A.A.) - Atina ajan- Gaze•4eJer, aynı zamanda, Bat- mamen a.çıld:ktan sonra bu iş düşü-

sı bildiriyor: vekil Metaksasın, Türkiyeye hare- nülecektir. 
Bu sabahki ıazeteler, Ba,vekil kelinden evvel. kral tarafından ------------

Me'.;aksaıın Ankara seyahatine he- kabul e~ildiğini de tebarüz ettir- Ademi müdah a
yecanh baımakaleler tahsis etmek mektedır. 
tedir. -M-u-5- 0-l-in_i_n-in-- le komitesinde 

Katimerini diyor ki: 
Elen amiral ıemisi. bugün Ege- Qgv 1 U (Üıttarafı 1 ncide) 

yi Yunaniıtanın ateıli aelimlarını Murahhaslar, B. Von Ribentro· 
hamil olarak geçmektedir. (Altıncı sayı/adan devam) bun müdahalesini, Fransa ile lngil 

Katimerini, bundan sonra, Ave- Birbirinden af dileyip barışmak mı terenin itidal dairesinde ve diplo-
rofun eski devirdeki harp faaliyet- istiyorlar; yoksa kavga mektuplan masi sahasında kuullanmaları 
lerini hatırlatıyor ve sözlerine fÖY mı yazıyorlar'? muhtemel olan hareket serbestile· 
le devam ediyor: .Şimdiki halde bu mesele meçhul. rini istirda'.: etmelerine mani olına-

"Türk topraklarından atılan se- Fakat, herkese ilan olunan bir ıey ğa ve aynı !amanda icabında Al-
varsa o da §U ki, Çeki !<uğanla ni§Cln- 1 

lam '&:oplarile mukabele görecek hsmm 28 kanunuevvel o!nak tesbit manya ile talyaya İspanyada çok 
olan Averofun bU'giinkü selam edilen evlenme tarihleri tehir olun _ genit mikyasta bir askeri hareket 
topları. ıillh çahrdılarının, top muı:ıtur. icrası için vesile vermeğe matuf 
seslerinin ve askerlerimizin heye- ~ b. t hd.t • ki. d .. ·· ·· ı 

Bundan bEl§ka. geııç kızın esasen ır e 1 ~e ın e gonıtnıuı er-
canlannın bundan böyle Türk to~ C k . . 

1 
b 'h 

1 
~· . b'l dir. 

raklannda ikiz kardetleri bulun- e ı ı e u tan te ev enecegını ı -
dutunu ıöıterecektir. dirmedi~i söyleniyor. . .. VE iT AL YANIN MANEVRASI 

"Batvekil Metakau, hükUmetin Ceki Kuğan bu tarihi kendiliğin - Populaire ıazetesinde Leroux 
'-tına ıeçtiii zaman, kuvvetli au- den ilan etmiş 1 diyor ki: 
rette teıiı edilmit bir Türk - Elen Bu, Çeki Kuğanla ni§8nlısı hak- "B. Grandinin manevr.aıı,. aıi-
do,.duiu bulmuttur. Fakat Metak- kmdaki hadi3enin birinci safhası. 1 - kardır. Bu manevra, ltalyanın eaa
aaıın yaratıcı zihniyeti. Yunania- kincisi daha başka: ıı kabulden "imtina,,ını 8rtmeğe 
tanın kara, deniz ve hava kuvvet- Musolininin oğlu Amerikayo. sine :matuftur. Fakat lngil'.:ere, hakiki 
lerinin takviyesi ile bu dostluğa macılık hakkında tetebbüda bulun - cidalin menfaatler sahasında oldu 
yeni bir reaanet vermittir. mağa gitmişti. Vittorio Musolini o- ğunu anlamağa baılamııtır ve bu 

"Büyük adamlann huauıiyetini radaki yüksek muhitte çok büyük hal Roma gazetelerini ·ıon dere
tetkil eden bir samimiyet ile, Ka- bir alaka pyandırmıştır: ce hayrete dütürmüttür. Çünkü 
mil Atatürk, Yunania\an ve Tür- Vttoronun yrnı dördüncü ya§ dö- İngiltere prensipleri de§tikten ıon 
kiye arasında artık hudut bulun- Vittoronun yirmi dördüncü ya§ dö - ra "menfaatler,, den bahıetmeğe 
madığını ilin eylemitti. Türkiye büyük bir sineme.: şirketi müdürü - batlayacak olursa, 8. Muıolininin 
ile Yunaniıta~ın bir tek orduya nün kansı ile dans etmesi bir hadise ,imdiye kadar çok uygun ve fay 
malik bclunduklannı söylemekle oldu. Hatta ,babasının, bunu haber dalı olan oyunu bundan böyle Cle
Baıvekil Metakau, evvelki gün, alır almaz oğlunu geri çağırdığı da vam edip gidemiyecektir. 
bu sözü ikmal etmitlir. söylenmiıti. 

"Bu vaziytte, imzalanacak yeni Bugün, Çeki Kuğanın ni§anlısı Maarif Vekilinin 
anlatmalar mevzuubahis olamaz. ile Vittorionun tanııması da yine 
Fakat çok daha iyi bir ih'dmal bir hadise olmuştur. famimi 
mevcuttur. Türk - Elen dostluğu- Sinema müesseselerinde, tetkikat i-
nu ıeniıletmek. Zira, ufuklar dai· çin dolaşan Yittorio, bir gün Betty (Üsıtarafı 1 ncide) 
ma açık ve ölçülemiyecek derece- Grablein film çevirmekte olduğu Bir sınavda talebenin çoğunu dön-
de viaidir.,, stüdyoya geliyor. Bu esnada artiste dürmek bir muvaffakıyet değil, mu 

Meıa..'\rer d'athenes gazetesi. hir makyaj yapılmaktadır. Si9lema sana- vaffakryetsizliktir. Bir derse çalışma 
çok zaman dütman kalmıt olan tının gayet mühim bir şubesi olan yan talebeyi o derse karıı ilgilendir -
iki millet ara11ndaki iyi münase- makyaj işini <le gönnek için Vittorie mek, zayıf noktaları kuvvetlendir -
betlerin doiufu tarihçesini yaptık genç artistin yanına giriyor. mek bir öğretmenin ba§lıca vazifesi-
tan sonra, diyor ki: Şuphesiz bu hadiae ile Çeki Kuğa dir. 

"Türk ve Elen milletleri arasın- nm nitanlısmm danlması arasında "Bazı öğretmenlerin talebeye ken-
daki yeni dos•ı:luk, ıulhten doğdu- bir münasebet yoktur. Fakat, Ame- dilerini sınıftş. bırakacaklarmı söyle
iu ve sulh için mevcut olduğu ıe- rika bu 1 dikleri vakidir. Bv halin rnesle~e ya 
beple sağlamdır. Yedi ıenedenbe- insan bir kere dedi koducuların di krımayacc:.ğmı onlara ihtar ederim. 
ri, iki devlet arasında mevcut olup line dütmeain ! Velev bu talebeyi çalışmağa teıvik 
bütün medeniyet dünyasının gıpta F y J arzusu ile bile olsa, doğru de~IClir 
ımı çeken her sahadaki kartılıklı r:.nsızt - 'u"'os av Öğretmenlik mürebbilik demektir: 
yardım, ıerek bu iki devlet ve ge- c~re an.atması Terbiye etme)< korkutmakla olmaz, 
rek diler müttefikleri için genit . mzalanmadı ana baba şefkati göstermekle olur 
amette iyilik ftl'İcİ fikir beraberli· Pans 17 (A. A.) - Düı_ı iyi ma- Maarif vekilimiz öğretmenlerimi~in 
tini tam ıurel'&:e tebarüz ettirmek· itimat ~lnı~kta olan mahafilde Bay azami derecede ciddi olmalannı liiiiba 
ted' Stoyadınovıç, B. Delbos ve B. Chap liliğe meydan vermemelerini s.. l 

EJ;fteron Vima diyor ki: ~l~n bir Fr~ı~ - Yug~slav tiaıret ilnekle beraber sempatik bir hav7 ~j~ 
"Buifinkü teraitte Baıvekil Me- ıtilafnameaını ınıza etmıı oldulclan- de talebevi yetittinnelerini zaru .. b 

tabasm Ankarayı ziyareti, her na dair deveran eden haber hilafına luyorum demekte talebelerle b• n l< q 
teYden eTYel, Türk • Elen münase- ola'!'k timdi öğrenildi~ne göre ~· dat olarak y&fa~ayı, onlann ~fuı;; t~ 
betlerinin •nılmaz ve yorulmaz malı teferruat muallakıyet halinde fek kusurlannı görmemclerin · ·ıa. 
mahiyetini iabat eylemektedir. ?~~:= D.ı mukavele henüz ederek bütün öğretmenlere ~u~aff: 
Türk • Elen dostluiu o de~e mm y la ~ kir B S kıyet temenni etmektedir.,,. 
laktır ki iki devletin, orduları ve ugoe vya e 1 

• toylMlj. ~ ..... -----------
siyasetleri ile taksim kabul etmez noviç ve Yugoılavyanm Paria elçili 1 .. --• Dr. lbHn Sami •••• 
l>ir l>irlik tetkil etmekte olduğu dün Naı'b prenı Polun biraderi prena 
llylenelrilir. Bu iki devlet, s·ıyaıl, Araen Karagorgiyeviç tarafmdan ka· 

bul edilmi,Jerdir. 
ukert ve ticari temaalarmı temin p · 17 (A. A ) B 
için karada Ye denizde mü•'.:erek anı · - · Stoyadi -
1) h d :ır noviç, saat 22.1 S te Belpacla hare ~ 
ır uu ut m~hafaza etmek azmin ket ebniftir. 

UksUrUk şurubu 
UksUrük ve nefes darlığı batmaca 
ve kızarmk öksürükleri fçln 0tk te-
1irlt iltçrır. Her eczanede \le •eza 

- dtp0lannda bulunur. -dedirler ve cfer askeri kuvvetle
rini fazlalqbnrlarsa, bu sırf. di- --------------------
ler milletleri kendilerine karsı Utak Beledlyeslndenı 
'--ne pl&nlar lmnnalan endi- Beledlyemisln fen memurJutu açık ur. ,Aylık ücreti (165) liradır. Musad 
fllfnclea aad eylemek ieindir. dak tehir plbı 1/2000 mikyumda lae de 1/ 500 mikyasında büylllterck. tev. 

"Ankara alriipnelerinin cere- ziat paftaları yapılacaktır. Gerek tehir plApmı tatbik gerek paftaları ,y:ı.pmak 
yan edeceli hava, itte bu derece iktidarmda olan isteklilerin (15) gUn zarfında &lediyemir.e yapacakları mil 
mükemmel bir havadır. Bu görüı- racaatlara evrakı mllabltelerlnill c1e eklemeleri lazımdır. 

Bu hafta 
(Üıtyanı ikincide.) 

ri nnla§ma yapmak Dzere faaliyete 
ge~miıztir. Bu cümleden olarak Ruaya 
ile \'eni bir ticaret mukavelesi imza -
lan;nıı, İtalya ile bir anlaşma yapıl -
nıak iizere müzakereler hatl11ru1tır.· 

Rus ya ile yapılmıe olan anllflll•• 
piyasndn derhal tetıirini p;östermiı. De 
ri '"e tiftik pivasaeı ço~almıı ve hara
retli 8&t,ışlar haşlamıflır .. İtalya anlat 
masmm hu hafta içinde imzalanması 
km" et 1 i bir ihtimal dahilindedir. 

l\RARACILAR TOPLANTISI 
H aftanm dikkate değer mevsalarm· 

dar. biri de arabacılar idare heyeti in· 
tiluıbı olmu,tur. Bu mtlnuebetle yap
mı~ olduRumuz bir tetkikte arabacı fll 
nafının çok ~avanı dikkat tiklJetlerine 
tesndilf ettik. İstanbul Belediyai ara· 
hacılara yapmıt old11ju bir tamimle 
arahact1an hamallara anhalumı kira 
ile ,·entıeğe mecbur etmiftir. Ba ytb· 
den aııl sermaye aahibi olan arabacı, 
yalınz.4,5 liraya kiraya verdiii arabr 
mn knaneile kalmakta. sermayem ite 
giren lıamal yevmiye vuad bir hesap· 
la 40 • 50 lita kuanmaktadır. Burada 
lıaınaba kazancına clivecek bir le)' yok 
tur. Y alna her ~ iki çift beygir ve 
hir de ıftrüc& bealenıek mecbml,etin· 
ele bulunan araban nftha harnalm ar 
zusuna tahi brraktlmıt olmn? 

Arahıu·ılar; arabanın her seferinde 
hamallar hiae 50 kuruş veninler, his 
razn·ız cliyorlqr. A~aba belediye bu iti 
tetkik ediyor mu?· 

SEBZE VE l\IEYVAJİYATI..ARI 
Haftn arasındıı yaıamadığımn bir 

noktnyr tla sırası ~elmiı iken kayde
delim : Sırt Ye :nrık hmıallığmm kalk
ınasınd:m ıonra hamaliye Gcretleri te
beddüllere uiramıı, bu ymden birçok 
mud,lelcrin fiyatları birdenbire ynk· 
.selmiştir. Patlıcan biber, domatea ve 
di~er bütün sebze ve meyvalarda 15 
- 20 kuruı kadar çok haris bir fiyat 
Jcj;i)ikliği olmuştur. Burulan yalnm 
halk cle~il~ ııatıcı clahi ıikiyet etmekte· 
dir. 

Pazar yerlerinde hile. alıt verit et· 
tiğimiz bir satıcı ıizin ''fazla pahalı" 
sözünüze ~öyle cevap ,·eriyor: 

.,_Ne yapalım biı de bu malı bu
raya getirindyedek ne kadar araba 
parnı:ı vcrılik. Biliyor musunuz?. 

Araba ~le iş gören hamallar. vap· 
tığımız talıkikata göre; eekidel} 25 ka 
rn~a götiirdükleri bir mal için timdi 
75 - 100 lıatta 150 kunıı istemekte
dir. Mesela BPlıkpazarından bir tene· 
ke zevtinyaiı almak İ8teyen bir kimae 
6 - 7 liralık bir malt taıımak için 
ll. lira lıamalh·e ,·ermektedir. Bu nıi
~·et hi;yle ~ttii!i takdirde e\•e öteberi 
almak istiv~n bir baba muhakak 11u
rctte bir el arahası satın alarak hu iti 
k"'nclisi yapacaktır ... Belediye hunun 
j~in acaba bir nark koyamaz mı?·. 

s. c. 
Balıkçılar 

( Osıyeı s ncül& J 
Yapılan b:m taluninle:e göre; hü 

ldimet ilk İf olarak. bıılılt-:ıJara kredi 
temini için bir .. Bahkçdar bankan ,, 
ncacaktır. 
~ Bundan sonra ller yd fazla tutu· 

lan bahldann -.ıılandan gayrisinin 
denize dökülmesinin önüne seçmek 
icin balık konserve fabrikalan da a· 
r~cakfir. Fabrikalan itletmek için ica 
hettiii t8kclirde Avnıpadan tanmm19 
bazı bahk mütehaııııılan memleketi
JDize Retirilecektir. 

Şahkcılar hük6metin projainden 
bilhassa birinciısinin biran evvel ta • 
hakkuk etmesini beklemektedir. Çün 
kü; ekseriyeti fakir olan t.kkc;ılar 
se!lelerdenberi deiipneii ve yenı1en· 
mesi icabettiği halde bir türlij allan 

Haf talan haflı 
(Üıtyatıı 

man, tramvayın idare1ioi 
mıt. eski bir vatmannı 
albnda itini rörüyor. bisi 
yor .• 

Etki vatman "sağa bak" 
sırada biz Galataaaraay 
duk. Orada yeni vatmana 
ka bir sala, bir de sola 
tavsiye ediliyor. Sonra 
emri veriliyor. Yeni va~ 
emri alınca derhal önünd_, 
leli çeviriyor. Bir teJİ 
"Var!,. emri verildi mi. 
çana! Vuru1or, ha bre 
Ve itte sidiyonma. 

Nereye? .. Sormayın 1 
• • • 

Bir tarih Uzerlndakl 

Çocukluiumda yazıld 
taplanm okuduium 
" milelliflerin, sonraları 
rial tle ainnek merakı 
8Ja111Dlfb. 

Guetecilik hayatına 
IODl'a hunlardan bir m..-. 
cLm. Hatta bazılarile iyi 
oldum. Uldn buılarllll 

--~oram. • arada pzetelere daifl 
lip aiden bir \anınmıt kal,-
olmuına rajmen kendisi~ 
mak fır•bnı bulamadıfull ~ 
harrir de, Tlirk irfan ilelll

0 

çenlerde kaybettiii tarihçi 
Refiktir ... Buna çok müt • 

Fakat dikkat ettiniz mi 
Bu muhterem zabn öl .. 
sonra tercümei halini y~ 
harrirler bir kantıklıia cliir., 
met Refiiin dolum tarihioİ 
ri bir ba,ka türlü ıöateı:i .. _ .... 

Bis JUdık 1882.. Bir bN,"! 
:Hte 1881 dedi. Diler 1'İ" 
1880 olarak kaydetti •• arta* 
hakkak ve kad olan bir p1 
o da Ahmet Refitin t93'1 
tetrinienelinin onuncu 
Y&ltd, dünyaya pzlerini 
olmuıdır. 

Hi:znii hlll babralDI 
ıimdilik bU nokta üzerinde 
J'Okl . 

fehrlm'zd•ld en k 
koıonı 

Jaııhalda fU kadar 
ba ~dar Fransa, Alman,.~ 
YU&ue nr. Aeaba Arjantı""' 
kadar var deninlz. 

Bunu hiç merak etm 
Fakat pçen ,Un bir mün 
&frendim. 1"8.nbulda ktf 
jantinli olclufunu tahmin 1 
nis. Sinni mi. bet mi, on rJJ" 
flf··· 3 tane! 

Bir ilri hafta evnl J' 
misafir olarak bir Arjantİll 
tep ıemiainin ıeldifini ~~1 naz. Gemi liivariıi, lıtanDW 
tecilerine bir ziyafet verlllİf 
ziyafette Arjantin bqk 
B. Linarea de bulunmuıta· • 
da. diler &ir ziyafet me 
oldu. Zi~fete 1U veya b1I 
lerden b&ıka tehrimizdekİ .-» 
tinlilerin de davet edilmetİP" 
bil oldupna iıaret ettik. 

Arjantin hatkonsoloıu ı 
"- latanhuldaki ~jall 

derken lrutettifiniz neditf 
1.tanlMıldaJd Arjantinlilerlt. 
benim evimde oturuyor, 
ben. bnm Ye lnzımdan İ 

Daha İJ.İtİ "" •lb ..... 
HIDtETM 

nt deği§tirememekte. mütemadiyen (( URUN 
tan,ir ederek kullanmaktadırlar.. ı.----

Bu i§e bir çok defal&i, 'küDiyet' 
babk partilerinin çürük ve delı'k al · 
la.rdan kamıasm:ı sebeb olmakt.dır. 

Polis enatlt881 
Ankara (Huaut .... irbob

den) - Cumhllliyet baytammda 
açılma tllreni yapılacak pof11 enr 
ı·~süne girecek olan taletiel• An 
karaya tamamen ıelmlt \aJun. 
mU-.:a ve her türlü iqe Te IMtr 
leri mektep tarafmdan temin edll· 
mek',edir .. Mektmin ~ 1mmr 
na 2:;, orta kıamına lOI, ilk kıimr 

••• b .. 

~ 
Alllll • ..... -.... ,,. 
'ftllııfl .. 

~ Banraa tılrlfCI ldll 
,_.,. dlltDJtlr. IWta lılıtfllD9 ,....a,.la,........., _, ... 

na da 52 olmak &zere ceman tl2~, .... A.*-.... dltl_lftl•rme-·t1cırett-.... •-
talebe kabul olummııtur. 
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li&,.ici Askeri Kıta- ısıanbul Komutanhğı lllnları 
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ı - Şartname, lfoşüname ve plan larmn tevfikan Muğla müstakil müdür
lüğünde yaptırılacak kara barut deposu ınşnatı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 2943,39 lira \'e muvakkat teminat 220.80 liradır. 
III - Eksiltme, 2 - XI - 937 tarihi ne rastlayan sah günü saat l5 de l{a

bata ta Levazım ve mübayaat şubesin deki alım Komiı;yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 15 kuruş muka bilinde hergün !nhisıırl:ır Umum Müdür

lüğı.: inşaat şubesiyle ~fuğla müstakil ~lüuürlüğündcn alınabılir. 
V - Eksiltmeye i~tirak edeceklerin, bu gibi işlc.ri yapmış oldukl:ırına aid 

olan verıikalarını inşaat şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası alma 

ları lazımdır. 
VI - 1stcklılerin eksiltme için tayin olunan gün \'C saatte Münakasaya 

iştirak vesikası ve o/r 7.5 güvenme p:ıra lariyle birlıkte yukarıda adı geçen Ko -
misyona gelmeleri ilan olunur . (B.) ( 7061) 

. Askeri Tıbbiye 
Okulun 1a • • 

1 

Askeri Tıbbiye Okulunda mevcut 18 kalem Talebe ve efrat Fotini ile Bi
siklet ve sair köhne eşya 1 - 11 - 937 pazartesi günü saat 11 de Beyazıtta As
keri Tıbbiy~ Okulunda pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin belli ~aatte Okula 
gelmeleri. (7084) 

Devlet Demlryolları 9 uncu işletme 
lll rek törJUğünden: 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 5000 m3. oksijen acık eksiltme usulile 

27 T. Evvcl/937 cumartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9. işletme eksiltme 

komisyonunda satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlcrin 37 S lira muvakkat teminatla kanunun tayin et

tiği vesikalarla birlikte komisyon Reisli ğinc müracaatları lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon Reisliğinden verilmektedir (6936) 

Devlet Demırgo/ları ve Limanları işit-tine .... · .-'-
.. . ~ . . ' " 

~ . . Umum idaresi ilanları · · . : . ' .. :· ·. 

Muhammen bedeli 42000 lira. olan 4 adel su tasfiye lC'sisatı 26 11 937 
cuma günü saat 15,30 dn kapalı ?.arf usulü ile An:karada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 3150 li rıılık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 

14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 210 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(6919) 

a f l i /an /ar l Ordu sıhhi ihtiyacı için satm alma caklarm cin.si ve mikdarlariyle muham· 
'. men tutarlan ilk teminatları ile ihale günleri ve ıhale saatleri aşağıda göstc· 

Eskişehil', İzmir cer atölyeleriyle muhtelü depolar için birinci sınıf kazan

cı \"(: tesviyeci almacaktll'. 
Taliplerin Ankarada cer reisliğine, Eskişehirde cer Atölyesi Mtidürliiği.ıne, 

Haydarpaşa.da. birinci ve Sirkecide doku zuncu işletme Milliurlüklcrinc istida He 

'ılııct g - 1937 günü kapalı zarfla ihale rilmiştir 
Çı,k_olan 740 bin kilo oduna talip Cinsi Mikdarı ıyuh:ımmcn ilk te- ihale günü 
~% Igtndan pazarlıkla eksiltmeye tutarı minatı 
lJ( t U§tur.Tahmin bedeli 16650 liradır EtaJ'er 325 tane 4950 372 27-ıo-937 

tnı· 

ihale saati münakasa 
şekli 

J 4,30 açık eksiltme 

.. .. 
PQ'r ınatı 1284 lira 7 S kuru§tur. İlk Masa ve san 27.ıo-937 16,30 

~t 
1
1

5
1k 2S • 10 - 937 pazartesi günü,dalya 5 çeşit .. 

34.~~l d n 
25

e
5
l Komisyonda görülebilir İsteklile.rinin 

~ d l:'_ 1 her gun og e e evv O~· e ~zincan Tümen Satınalma Şartname er k 1 · 1 beraber ihale g•:.inü vakti muayyeninde 
t&y0 n . kbuz veya me tup arıy c 

tııı 1 . unda yapıla•.:aktır. Şartname - ilk temınat ma 1 a k · yonuna gelmeleri. (6867) 
&ör • k mutanlık satına m omıs 

}' lllek ıstcyenl:r her gün Komis- Fmdıklıda 0 
0% ... 1 b'l' 

t llluzd k. k ···ı d 1 komiswında goru e ı ır. 
•tt'- . an parasız alıp görebilirler. üstahkeın mev ı omut og e en cvve J - • 

ıı:lılc . Çatalcada m . . 6400 k"l t 1.1 . 27 ı· 1 k ilk temınat mak-
c:ırı. r ıhale günü tecim ve endüstri anlı~ ma bağlı kıtat cr.1·.ı ısın. ı o stck ı erın ıra ı . . 
r~11da k g ksiı•me ıle ıhalesi t-uzu veya mcktuplarıyle beraber ıhale 
1ıtil ib ayıtlı bulunmalarına dair ve- kuru soğanın açık c • . .. .. . "n<le Fındıklıda 

raz edeceklerdir .,
5 

b" . . . 937 pazartesı gunu sa· günü vaktı muayyenı . • 
· ~ ırıncıteşrın 1 a komısyonuna gel 
(532) (70S1) . ılacakt:r. Muhammen tu komutanlık satın a m (G866) 

at 14,30 da yap . h .. 1 . 
l ;ı: • ~ tarı 352 liradır. şartnamesı er gun me erı. 

8690 k"l 
tııiıı~ 1 o Dural ve 6310 kilo Alo -

'lanı.in lllnlzemesile 100 kilo tll'tıllı 
~l'll kYurn saç ve 20000 adet alomin • 
L"rı.... apsu·· 1 'l"-""ı kapalı 7.arfla eksiltme.ye 

toa ~tur. 'fahmin edilen bedeli 

!ita~, lira olup ilk teminatı 6700 
~tee r. İhalesi 4- lkincitesrin- 937 
I}) ttıbe gün" -
~ai ~ u saat 15 dedir. Şartna-

~i.leti S5 kuruş mukabilinde M. M. Ve
ila.bilir atınalma komisyonundan alı-
r·ı '~Uh b l eltte a ere ile §artname gönde-

lla~ılı ~ li!ksiltrneye gireceklerin 2490 

~nııe:nunun 2, 3 üncU maddelerinde 

~I( belgelerle birlikte teminat ve 
~e' b lllcktuptarın 'h 1 .. .. d • lr ı ı a e gunun en en 
~ ~ saat evveline kadar Ankarada 
tıa, Vekİll t' 

\>errn , e 1 Satınalma Komisyonu-
'-.... e,e:. 

_llıııııı....~------~_<4_1_1):__~(~62~3~5) 

levazım amit /iği 
ilanlaı ı :-..--\'" e 11 it k.. -

~~11 l> OYde Yap~ınlacak Ahşap Han-

ttr. "- .. 
1
azal"hkla eksiltmesi vapılacak-

ll ~~ .. es· · 
-t 8-tat 

1 21 - 10 - 937 pergembe gü-

· l!~i ~14 de Tophanede Levaum a-1 
~•t;ı~il.ı·t ·<lhnalma Komisyonunda ya-· 

1\ ıt I · . 
.ı11ı~t · 'e~ıf hed~li 16494 lira 25 

"l • ı:-. J ı ı t • 
~ltır ~ · .{ .e:-ıu'lıı.tı 12~7 lira 7 ku

t\ıt!,\• • ~aı·;n· n 
:.,· t-biıı t ' ıe ve keşfi Koı~ıisyonda 
'~on,., r. rtekli!crin be!!i saatte :-\0-

S"ltnel"rİ. \ _ ( 

.(!:00). (7083)_ 

T.M. ~K auvu 

müracaat etmeleri. (3766) (6$57) 

• 

U OlANTSl OANr ONi v. 
KARAKOY PALAS ALAL~MCi l-IAN 

Ekonomi Bakanlığından: 
ı _ Vekalet kalöriferleri için alınacak olan (2i5) ton Sömikok "Türk An. 

lı asit,, kömürü kapalı zarf usulile eksilt meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (7975) lir.1 dır. 
3 _ istekliler bu işe ait şartnar·"yı Vekalet Levazım Mudi.ırlüğündcn ala. 

bilu·lcr. 
4 - Eksıltme 20 • 10 • 037 tarilıir.e rastlıyan Çarşamba günü snat (10) da 

Ankarnda İktisat Vekaleti binasında toplanacak olnn komisyonda yapılacak. 

tır. 
5 - Muvakkat teminat bedeli (598,25) beş yüz doksan sekiz !ıra yirmi be'J 

kuru§tur. 
6 - Eksiltme (2•190) numaralı kınuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona kadar makbuz mu_ 

ksbilinde komisyon reisliğine verecek lerdır. Posta ile gönderilecek tckl ıf 
mektuplarmm iadeli taahhütlü olma~. \'{' nihııyet bu snnte kadar komisyon'l 

gelmiş bulunması lfı.zım<lır . 

İhale saatinden sonra gelecek lif zarfları kabul edilmiyeceği gibi po~-
tada vaki olacak gecikmelerde kabul 

g - Bu İ§ hakkıncht fazla izahat almak ıstcycıılerin \'ekillel Levazım 

Müdürlüğüne müracaat etmderi. (3722>~ (6771) 
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TCRK ANONiM 

ELEKTRiK Şirketi 
-MCDCRLCGCNDEN: 

Os'R:an[b)uD EDektırDk şnırlketı 

Cumhuriyet 
Bayramı 

esnasında umumi ve hususi donanma te
sisatına lazım olan elektriği vermek için 
miişteri saatinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkur 
tesisat hakkında bir ihbarname ver;ımesi icap ettiğini 

tekmil aUlkadarlara arzeylcr. 

Bu ihbarname en geç 

25 i;kteşrin 937 tarihine kadar 
Şirkete gelmelidir. 

TAKI ZAFERLERiN 
ve t:ekmil mühim donanma 1 esisc -
tının rabıt: imkanları evvelce şrrket: 
t:arafından tet;kik edilecek ve bun
lar ruhsatll tesisat: müteahhitıeri
ne v-o ırılacaktır. 

f u ahk 'lma riayet etıilmemes1 
ya . nız bu .a sebeb olan t:esrsata 

G.ic:::;i. r..>üt:ün bir mahallenin 
llonanma tertibatına zarar verebllir. 

Orınan Koruma Oenei Koınutanlığı Sa
ltna!ma Komisyonundan: 

1 - Orman Koruma Ge!ıel !\omu tanlık kıt'nlnrı ıhtiyacı için :-i530 adet 
battaniye He 6500 çift erat fotini kapalı zarf usuliylc 7000 çift yUn c·orap açık 
eksiltme i'c ihalesi 1- 2. Tc'irin- 937 paza.!'tesi günü Battaniyenin saat 10 da, 
Yün çortıbın saat 11 de, Fotının saat 1'1 dr Anlmrada Ycnişehirdc Kornulanlığa 
merbut S:ı.tınalmn Komisyonu binasında yapılacak .. ·~. 

2 - Battaniyenin muhammen bedeli 315QO liı:: muvaklmt te:r.inntı 2352 li
ra 5n kuruştur. 

1 
1 
! 

21R 

Saç tuvaletinizin en rnıf. 
him bir malzemcsidil' 
Kepekleri izaledeki nıu

vaf fakıyeti her bir iddiS-
nın fevkindedir 

r- Birinci sınıf Operat6t
1 

ıor. CAFER TA ffl' 
Umumi cerrahi Vtı sinir, dfoııl 

CEırrahisi mUtehassıSJ 

Paris Tıp Fakültesi S. 
Erkek kadın ameliyatları, 

estetik - .. Yüz, meme, karıJI 
ruşuklukları., Nisaiye ve d 

mütehassısı~ 

Muayene: Sabahıarı MHC "il 
8 den 10 a kadar il 

öğleden sonra Ucretıidit 
Beyoğlu, Parnın.kkapı, Rumeli 

- No. 1 Telefon: 44086 

~aws sı••-:::::::::n •• ::.m:ı::::=sr· 
!i DOKTOR 
ı. 

ii Kemal özsaO 
ı: u n roloğ • Operatör I! Bevliye mlltehassı•• 
d Karaköy - Ekselsiyor ma 
:i yu.nında. Her gün öğleden 
ı. 
:: 2 den 8 e kadar: 'l'el: 
!!.. ................ ·-·············-·-·· ...... - • ................. _ ........................ . 

.. 
l 

3- F .. tınin m uhammcn bedeli 30550 lira. Muvakkat teminatı 2231 lira 25 d 

ıturu13tur. eöz te~imı il Darphane ve Damga Matbaası MUd" 
4 - Yiln çôrc.!bın muhammen bedeli 2520 lira muvakkat tcmiıı~tı 189 li 

rnaır. /Jı. Muı al RırmiA11<iın lüğünden: 
5 - E~.tnniyenın ı;a.rtnnmesı 158 kuruş, Fotinın 153 kuruş mı..knbilindr M h .. r k · T r 1 _ İhalesi tehir edilmiş oln.n 60 ton tiivenan '-'erli maden konıUı-011 Yü::ı rc1 b· ı c· . b d 1 her gih! Komicyon:lan .ıhn'lbilir. ..:aycnc ancsını a sım. a ımane .J 

6 _ t~+ ';'.!erin r~r·namede ynzrh vc~ikabr!n berab"r te!clif mektupları. 3 Tarl:ıba5 1 Cad. URFA Apt. nına '}ık eksiltmesi Müdüriyetimizdc 5 - 11 - ü3i cuma günü saat 1'1 de yıır 
nı ih:.-!:cl n b'r "a!. c·r. l'·l,,l' ka 'ur I~ .. misycn:ı "ermeleri ilim olunur. 1 nakletmiştir. Tel: 4155:.> t:r. 

(69C9) O l 1 2 - Bu i~e aid !)::ırtıuı.mc hcr!!iin snat 15 den sonra UuhascbcdC11
' ı-'nzard::ın mnndn hergün: ğ eden ~ 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ l 3-~~krin~lıu~y3~ıg~ vcc~t~5!lirat~~~ını~ 
S:!'. ihi. \SJ\l LTS 'Ncşriy:ı.t direktörü: R ... rnc A. ı::"vergll l ııonr::ı sant ikiden nltıyn kadar I c1l 

™ ıle birlikte mürac::ııı.tları ilan olWlur. ! 


