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YIL: ao-a 
..... , : 7ıoa. tt•• tSTANBUL - AAPr9 Caddeat 

Posta kutUIU: 48 (fıtat1bul) 
... [~I ... 

Dost Yunan Başvekili 
General Metaksas 

Dün geldi ve Ankaraya gitti 
Aziz misafirimiz gazetenıiıe 

beyanatında diyor ki: 
'rUrk- Yunan dost
llğundan daha ya
J<ın bağ olamaz,, 

............... "'""''"""'""'""""' .__.11,,. \ Doat Ye müttefik Yu~~~tallJllM At muhterem BatYekili ,.,........ r 
~ 8 t Ü r k taluaı " refikalı dün Yanan ~ 

..... 1 nanmamun "Averof,, sırblıa ıle 
:_uıos~av E"çlsınr ıehrimiae ıelmittir. b 

An bul eU :er Muhterem milafiri ptirell a'f 
ili 'I kara. 18 (Telefonla) Ye- b, "Zafer,, ft "Tmaatepe,, tarP~ 
· . "aoelav elçiai Cumhurrei _ lanmınn refakatinde oldala 
~ ~tatürlı: tarafından ka _ de, aat on altı 111larmtla Adalar 
....... ~lnıit ve bqün itimatna . anünde ıörüldii. • --.ııu takdim e · · Bu urada lıtanı.I ..&. " Nle 

tmiftir. diye reiai B. Mahi41dla Oitladaf, 
Emni:ret dinktörii .. Salih Kılıç, 
Hariciye lnuatt kalem direktörü 

Profeso·· ril B. Refik Amir, amiral Şükür O-
kan l•.-bal merkez kumandam 

...... ..... ··-· y_.._.. . . . . ~ ll.-
Ji#;V..liıJ~liW-.li~ .. w.~ 
men w Y .. oala• -.dlffan, 
Yunanistan koMOl•lak erk&nı 
şehrimizdeki Yuan psetecilerf 
Tophane nhtmundaa ......., hil' 

(Saaa: s.. ıo s;;. ı J 

Seyit Rıza 
• • • ve a'llenesının 

muhakemesi de
. vam ediyor 

reııraı a!relS: Kurun • ı.tanwı 
retef. 21413 (Yazı), 24370 (ldan) 

Bugün 12 sayıfa 
Yarın 12 sayıta 

Sayısı heryerde 
100 ~,. 

.,,,... ,, J 

' 

Kudüs Müftüsü 
ltalyaya gidiyor! 

Musolini ile görüşüp ingiltereye 
karşı yardım istiyecekmiş 

) Londra 18 {A. A.) -Deyli He• 
rald gazetesi Kudüs muhabirinden 
aldığı bir habere atfen halen Suriye 
ye iltica etmİf olan Kudüs müftÜ8Ü 
nün, Filiıtindeki lngiliE makamlarma 
kartı yardım aramak üzere ltalyaya 
gitmek niyetinde olduğunu yazmak .. 
tadır. 

Muhabir, müftünOn Mulolini ile 
görü§mek arzuıunda bulutıduğuni'ı 
arkada,lanna söylediğini ilive et " 
mekteclir. • 

Çarpqm.lar oluyor . ı. 

Kudüa 18 (A. A) --Bu~ 
Kudüs civarında arap itçilerinden 
mürekkep bir gurubun üzerine atq 
a~ılmrıtıt. Bir arap yaflllanmqbr. it 
çılcr Yahudi mahallesi civannclaki ev, 
)erden ateı edildiğini söy)emiflerdiı:. 

Vuiyetçokpisin 
Kudüa 18 ( A. A.) ..,... Harfa ile 

S.fd arumda yüzlerce Filiatinli bir· 
birlerine gim:ıiftir. 
Müca~le iki saat devam etmittir • 
Telavıvcle ve Yafada vaziyet ger • 

gindir. Zabıta ve a;keri kıtaat, inti 
zarnı temin için mesailerini tanzim 
etmişlerdir. 

Otomobillere, kamyonlara taar • 
ruz etmekle maznun olanlara ~ 
zeqi tedbirler ittihaz edi\mittir . 
N~ lngilizlere ihtarda bulunuyor 
-,çıe 18 (Mu.Uli) - Parit Soir 
~m Fililtin muhabiri Kudüs 
mühiıi ile bir mül&kat yapmlftır. 

Mühü demiftir ki : 
Arap milleti, Filiatinin İngiltere 

tarafmduı teklif edilen taksimine b 
I~ (Sonu: Sa 4 Si 5) 



;;;:;:,~:;::T::~;;lar. anlaşılsın 1 Hopa ve Pazar Tü~klerr 
Gobelse açık hır ders Bir okuyucumuzun bu mıntakada oturan 6ı 
Dünya önünde Tür~i- vatandaşlarımız hakl<ında Qönderdiği şayanı 
yenin vaziyeti sarihtir dikkat bir mektup 

1 
Kurtulu! hareketi Nasyonal Sosyalizmin değil Kamalizmin bay 1 
rağı al'.md:ı tahakkuk etmi~ bulunuyor. -------... ----

Ba! muharririmiz Asını Uswı (Ka} lür: ( Gürcii, Tatar, Çerkes, Abaza) 
radeniz mektuplan) başlığı altında lisanlnrm<lan alınmış kelin.eler ki: 
yazmakta bulunduğu seyahat intiba- Bu unsurların da kuvvetli delillerle 
)arı arasında Hopa ve Pazar mmtaka Ti.irk olduklarına şi.iphe etmiyoruz. 
sındaki "Lazlık,, meselesine de le - Farzımuhal, bu insan kitleleri bu 
mas eden bir yazı netredilmi§tİ. O - ralara yakın yerlerde bulunduklnnn . 

ret ettim. Fakat yanılmışım: ~it' 
takada konuşulan diller birbİf111 ~f 
rışabilir. • i 

Fransa, ne kacl"1r uzak oidoğll 
de türkçeleştirdiğimiz kelimel

1
:r i 

~fü•) unal ,,o ·yalizıııin propahaıııla 
naz.ırr D klor Gcihels lıir nutkunda 
fa~i:.t cnterııa~yonaliııılcn h:ılı"' eder -
ken Türkiyeyi ele Fiilırn"in arka-.ın· 
<lan ı:;iden gruplar annıHla .:ayıyor. 

Yazan : SADRı ERTEM 

ı·0~-ar~uıl,ın. tabiattan. zaruretlerden kuyuculamnızdan (Rahmi Akad) İs dan, ticari münasebat ve münakalat 
cl ıı~'.ln ııı~iııa·f'hctlf'rtlf' iki tledet ara · minde bir genç bu mevzu ile alakadar tarikile bir takım kelimeler birbirine 
.. ,nıh kı,.ıı ii ıı:wı :-ılı'' lıi11ılc lıir i~\ıir olarak gazetemize dikkate değer geçebilir. 

h~ il 
dır. Maalesef bu vaziyet a 
vam ediyor. 

Bundan daha 
meramımız amp 
edilmiyor muydu ? 

Propı!ganrla nazırı Tiirkiye~ i ne ı 
için ciimlclcri ara,ma oku~tlırnıu~ • 
tur? ' 

li~ini inıka"'t~ kılar. Ciinkii: .;iizıle mektup göndenni,tir Asını Usun yazı işte böyle biiyük tesirler kar~ısın
kon•iiıı:7.'lı a'cvlıine nıınlan elıli~alip lanm Karadenizli bir genç ağzından da kalan halis türk \'atandr.şları, ana 
lrnrrkı•tlrri lıİı' lıir zaman hir fikir teyid eden bu mektubu, maksadı ay- dillerine bir çok yabancı kelimeler 
nıiir ı),.Jc ... 1 , ııc:rıııı krza•ıınann .. tır. dmlatmağa hizmet eder mütaleası ile karıştırırken, cı ha valide hiiküm sü • 

Bn lw. ahı lıiilii•1 ıJiinn hilir. Bii· olduğu gibi dercediyoruz: ren Pontus Rumlarından da rumca 

Çok şükür onlardan 
kurtuluyoruz. Bizi uçuruı1l 
kurtaran "Nur., u Allah baş 

1 
eksik etmesin ve şuurlarımızı 'k 
aydınlatsın ki her şeyin hak• 
öğrenelim. 

TürkiyPnin <liinya politika:;ı üniin
deki vaziyeti vazıh c.le~il mi<lir ki nas· 
yonal so ) ali t şefin propagan<lacısr 
lıir ciiınle ile fikirleri çelecek: insan
ları ikna e<le .. ektir. Y ahml Türkive· 
<leki ~o,yal lıareketlf!t na!'yonal s~s
yalizm f aaliyctine pek hmziyor <la na
zır ona acl mı koyuyor? 

Dünya iiniinde Tiirkiyenin vaziyeti 
sarlıitir. Tiu ~arahati. Ti.irkiyenin sos· 
yal falkmmac::ın<.Jaki ~iarlar tamam
lamaktadır. 

''Yıml<la sulli cihanda sulh". cliis· 
tıını ile Lozan 'clanbP.rİ Türkiye 6lıl· 
J1iin ~füıiill Ü bekc_:iliğini yapmakta<lrr. 

''Cihanda lıarp, yurdcla harp,, diye· 
lıilecek lıir tar7.da hareket eden grup· 
Jarla Tiirkiye araı:ında nasıl bir miinn· 
ebet ta-.a'' ıır eclilellilir. 
Bunları hir tarafa lıırak~nk bile 

Tiir',iv~dc tehcJJür cclen içe ,.e dış 
politika harck"etleri. so·pıl inki -
liiblar tamamen mü takil \'e kcn • 
di ~artlarm'n .nctiresidir. Kcma -
liznı namı ııltmcla anılnn hu hareke· 
tin lıc,J<'fi: 

\ - 1'lilli k'urtuluşlarm muv:ıff a· 
ki} eti teminidir· Tiirkiye harp sonra-
ı ılcYlctln1 ara,..mtln '·koloni zihniye· 

lı"'' kar~ı ıuiicadcle etmi~ ve muvaffak 
olınn~ lıir tl 'lctti"r. Keneli. i koloni 
olıııaya knr .. ı ne kaılar cesaretle, lı..ud· 
retle ıniic11<lcle etti ise, kolonilerin 
ılii:ıya "zcriıHlc ~eni~leme"ini de o 
kadar. tce-.:.iirlc kar ılaımştır. Nete -
kim Büyiik Hıırhin Jıe,anlannr ta five 
eden muahedelerde hiçhir koloni lıiik 
ıniinii krmlinılPn uzakta kaJan salıa· 
Iar iı; iıı hile kahul ctmcmi~tir. 

Bu ~aralıatla anti emperyalist ce· 
reyanı, koloni h:ısretiyle yanan nasyo· 
nal so yalizmin peyki saymak kendi 
Jie anla:-ma menfi pronagancla, Ye ters 
politika y:.pmuktır. Bizim h"esahımı
za bunun mana ı ananevi politika ce· 
haletini bir kere daha izhar etmektir. 

fama fi hunun hayrete değer tarafı 

<ıa yoktur. 
Kurtuluş liare~eti tarihin seyri i· 

çinde nasyonal sosyalizmin değil Ke· 
malizınin bayrağı altmc1a tahakkuk et
miştir. Kemalizm da,·asmı tahakkuk 
ettirdiği zaman hizim sahık müttefik· 
]erimizin bugünkü rnuliaclderatı rü· 
şeym l1alinde bile ta awur edilmiş 
degilıli. llirihirine lıiç henzemiyen hu 
liareketlerclcn birine mutlaka a~ıl 
<lcmek liiıımgcJirse sonraclan tabak· 
k'nka ~alı~anm peyk olmrı tabii olur. 

2 - Kemıılizın, rejimleri 1mclml1ar 
içinde ınütalea etmi~tir. Ve her clevl~ 
tin kendi i~in lıc~cnıJiği rejimi kabul 
etmesini Yicılan hürriyetinin tabii Ye 
zaruri netice,,i :tynn,lır· Halbuki na·· 
yonal so yalizın hüyle hir toleran 
asla clü1iinmcıni,ş, hıma yana~mamış 
liencline henzemivcnltr hakkında mii 
tea-·ıbanc taarruz imkanları ihda" 
etmi tir. Bu hakmıdan Kemalizmi nn:ı 
yonal ~osy:ılizın ile bir cephede fay -
mak lıataılım hiiyiik bir şey olur. 

Na1'Yonal so~valizın in.anlar: 
.. . J" . l d" " - • r.,.ı,t o sun ıyor. 

Kemalizm: 
u-1n arılar mukadıleratlarım. re

jimlerini kendileri tayin et in eliyor. 
1 

Runun iı;in rejimlere dü.,ınan ılı·ğil -1 
tlir. 

Bu iki ~inrda benzerlik değil: zıd· I 
di~et \ardır. Bunu hiiliin Mi<füelcr 1 
Jier saniye i::-hat etmektedir. 

1 

. 

.Biri i 'ırk ela\' asına hiri i kültiir. hi· 
rl sağ hirisi ol e a·n dayanan iki Eo_ • 1 

'ete arasında nazarh·c hakımın<lan 1 
;lng•ntı~ olan bn nykı~ılıklar yanında 

tiin diinvanm hilıli~i hu. hadiseler ii· Muhterem bayım: kelimeler dahi karıştırmışlardır. 
zerimle yfrııle ,·iiz idcoloii çe~nisi ele 1 O. 1 O. 93 7 tarihli saymızdaki "lştiha, oreksi; ipek, Metaksi; 
vurul a huna kim inanır? "Karadeniz mektupları,, serisinde akıl, nosi ~ iş, dulya., kelimelerinin 

İnı:anm aklına clerlıal ~eliyor· Aca- ''Lazlık yok, Tiirklük var,. serlevha- ve bundan başka da bir takım kelimele 
Tabii ı Lamanla her şey ola 

yeter ki milli duygularımız 
hi!>le çarpsın . ha GheFin 914 .le yaptrğı cınrİ\·a - sı altındaki makalenizi okudum. rin rumca olduğunu anlayınc:ı hay-

kiler zamannnmla s<iı.Jerle mi tekrar Beni çok alakadar etti; hatta size 
tecriihe e<lilınt>k i teniyor. Bu son<la • bit mektup yazarak rahatsız e~mek-
jın mana~ı nedir? ten bri türlü kendimi alaınadrm. 

Hali Kayzerin ı101itikasında israr Üçüncü umumi müfeuişimiz Bay 
edenler irin hu hir icleal olahilir. Fa· Tahsin Uzerin "Karadenizdeki bir 
kat hiz, Ka ·zer clenindenheri çok kısım vatandaşlara Laz demek ben -
~ey ö~rendik. ce hamiyetsizliktir,. demesindeki ma 

Onların ()~renıncdiklcri tek ~ey es· nayı ben pek anlayamadığımı bu -
ki müttefiklerinin orijinal ,.e ıniistakil gün hala o mmtakaya "L~zistan .. ve 
hü\'İyetlrriılir. halis Türk olan ahalisine de sıkılma 

dan "Laz .. denilmektedir. 

Seyit Riza Bir halitadan teşekkül eden devlet 
ler bir milliyet ve bir isim altında 

(Ü5tyanı 1 ncidc) anıldıkları halde, biz aslı, nesli olma 
Einlenenler arasında şahit olarak dan kendimizi bizzat kendimiz tefrik 

iki nahiye müdürü ve bir de şahit etmemiz acı bir hakikat olsa gerektir 
Seyyit Hüseyin vardır. Makalenizle açılan bu milli dava 

Şahitler, şehadetlerini yaparlar - cidden çok mühimdir. 
ken Haydaran aşireti reisi Kamer, Karadenizin "Hopa ve Pazar., ha 
Demanan aşireti reisi Cebrail, Yusu riç, hiçbir mıntakasında, biraz şiyve 
fan aşireti reisi Kamer, azılı şaki Ka farkiyle türkçeden başka bir dil 
mer oğlu Fındığın, Seyit Rızanın is konuşulmaz; ve herhangi bir köylü
yan hareketlerini idare ettiklerini ve süne sorsanız göğüsünü kabartıp if
bunların Manzur suyu kenarında hü tiharla, .. Türküm .. der; ve şühesiz 
kum~t NrlfıNV~ h~rcr~et ctF.ek üzere öyledir. • 

' ant ictik1erim bildirdiklerini maz - '.'Ho~ ve Paza. r_,, mtnla'kalarına _ .• . .. n .. u r ~imd_c. değerli Ha~ı·CJ;il di{n 
pJprı ı .ı •• ı}\laJ ı 1~' ' • •• l dil J B b ı 1 ~· r:. 

nunların yuz erme ~arşı soy e er. ge ınce: en u ıkı kazanın tam or. ı•ent mı lwr~ıfoyrmlrır aramıdu ı;urul mel.t••drr. 

Öğleden sonraki cels~de Seyit Rı tası?a tesadüf eden Viçe.n. ahiyeain - Üniversite meselesi 1· 
za ve diğer aşiret reislerinden Ka - denım. Vakıa buralarda Lazca,, di- ---=-=- ro-=- ziyade tabasbus manası ga ıP 
mer, Cebtniçde Scdu Huso ile 49 ye bir dil konuşulmaktadır. Fakat, etrafmda dUnkU Ha- me ve tabirler §Üphe yok ki., 

k aba h 1 d h ı Yet ve t:erefin yerini \•e del avenesinin muhakemesine geç va • ac ura ar a ir az. miUeti var berde 8. Nizamettln :ı-
k d d d 'ld. mıdı k ) d} takdir edenler 1°çin zaten a~slı te a ar evam e ı ı. r, ve onuşu an ı ona ait bir----------- • 
Bu celsede bir çok şahitlerin maz. dil midir? Nazif yazıyor: kaleme alınmayacak gülünç f 

but ifadelerinin okunmasına devam işte çoc~kluğumdanhcri l:>eni meş di. 
edilmit ve bir kısım şahitlerin de ifa gul eden hır mefhum ki, bugün bir Hey üniversiteli! Hey l~seli ~ Fakat !İmdi de öyle ukal' 
deleri alınmıştır. hiçten ibaret olduğunu anlamak ve Hey genç arkadaşım .. ' Dünya de tesadüf ediyoruz ki sinirlenrl1t 

Şahitler arasında köy muhtarları anlatmakta güçlük çekmiyeceğime e ği~i. Milletlerin istiklali ve refahı kabil değil.. 
da bulunmaktadır. minim . yeni yetişen nesillerin mektep sıra ş·· 

D 1 d k. hdle · f f k" Pa•a tabiri Jcalkmııı.tır. ~-hitlerden Çörekkö)·lü Hasan og~ edigı''"niz gibi, b"u mmtakada sa- arın a ı ce rı ve muva a 1 :t :s-
'ı?ft 1 ·1 I ··ı·· M"ll 1 · ··ı .'yok ki kanunların makabliı>e lu Hıdır, ifadesinde Sicikte bulunan yısı yüz bine çıkmayan bir "}az mil- yet erı e Ö çu uyor. ı et erın ° 1 

Matul Bahtiyar a§ireti reislerinden Jeti .. yoktur ve olamaz. memeleri, ancak yetiştirdikleri ye rnulü olmayışı gibi böyle keliıd 
Ç nı. es"ll · mektep J .. rında dil ı"nkıla"plarının da du""ne ait Şahine Seyit Rızanın haber göndere -Ünkü: bir milletin mevcudiyeti n ı erın sıra .. 

Sanı. e k betmemel · ·ıe k b·ı ve hatıralarla ala.kası ola--aı· rek Kisi ile Deliktaıta karakolumu - mazisi, dili edebiyatı ve yazısı ile Y ay erı 1 a 1 •• ... 
D h ·ı · · d k •· ı· · hukı" ara sıra gaz'"'' .. elerde o··]Uıt' zu basmasını ve orada kuvvetl~rimi . kaimdir. a a ı erıye gı ere soy ıyeyım: .... 

zi geri sürmeyi emrettiğini söyle - Burada h"alkm kendine 'has bir mn 937 yılının su günlerinde mektep düğün ilanları göze çarP 
miştir. 1 zi ve hiç bir efsanesi yoktur. Bilakis sıraları, nesillerin milli istiklal sa "ölü general falanın torunu, 

Suçlular inkarda devam etmekte- vaziyetleri daima Türklüklf"rİni is • va§t yap'lıkları birer barikat olmuş komutan general falanın oğlıJ•• 
dirler. patede r. Ve her vatandaş Türklüğü tur. Bu barikatta üzerine düıen hi. Bu ölüler zamanlarında · .11 

Diğer ıahitler de isyanın ilkbaşla ile iftihar eder. Edebiyat ve yazıları vazifeyi yap! Ağabeyin olan nesil ve kumandan imi,Ier, on Isı;;· 
ma yeri olan Mazgirdin Pan nahiyesi da voktur. ve baban olan nesil, bu vaı.ifeyi bahsederken bugünün lakııplıı 
ni basan ve oradaki karakollara bas- Konu~ulan dil meselesine ~elin • serefle ba~armış olan iki nesildir. ku11amakta ne mana var? 

11 kın yapan a<11İretler arasında bilhassa ce: Bıı k"onusulan d.ilı"n yansın'dan fa... Senin neslin vatan vazifesinde on 1.1 11rr 
:t I d • k l Ankaraya gitmek için nş'e ) 

Demenan aşiıetinin ve bu a•iretin lası türk'ce kelimelerdir. Geriye k .... la.. ar an gerı a amaz. k l el1 
:ı " Ok ' D d k ' E f k paşaya mı geçme azım g t'" reisi Cebrail ile oO.lu Kekcmun oyna nm da ekserisi herhangi bir tı""ıtkre u · urma an ° u · n u a " " h l k ki ... ... d k f Haydara mı? Cerrah paşa b"' ,1 dığı rolleri anlattılar. kökten tt".sekkül ·den kelimel~rdı"r. aya ırı ıgına u~rama an o u. e• 

- ,_ - S f k • • d w•1 .. ... k nesinden bahsederken ' 'Ge11• , " Mahkeme ayın yirmi ikisini! hıra· dr ~•ır~uli. rıhı. T anuri .. v. s... ını gecme ıçın egı , ogrenme j ff' 
ı·ç· ku f Cerrahın hastahanesi mi,, 01d /. kılmı§tır. Pek az da yabancı kelimeler görü ın ° · " 

Saka şey d~ğil arkada§! ğiz? Beylerbeyinde oturan '~ 

O!omobildeki kadın - T auuğu nuzu ~iğnediğinı i~in çoh mutecs5irim. 
Fakr.ı ben ~i:r onu aratnumı· •. • 

Köylii /;adın - Pc/;i ama, .~i= gii.tırlc koç yumurta yumurtlarsınıı?. 

Size, tarihi. hazineleri. şerefi ve Baylarbavında mı olurmuf ol• ~ 
her şeyile koskoca bir millet ve bir Dostum ErcÜmend EkremİJ1 / 
devlet devredilecek. fıkrasında bahsettiği gibi zerı' ~ 

Burada bir ağabev nasihati ver çıdan Ayşekadın fasu)yaıı_ıı• ıf" 'll 

meme de müsaade buyrulsun: yan Ane fasulyası diye mı • 
"Hocaya kalkan el kurur!,, ğız? ·I 

Sinire dokunan Kim ne derse desin hu uk111' 

ukalAhklar lar insanın sinirine dokunp 

yo~:urhan Cahid Son Postada yazı Geçmiş /{urun/~ 

Saltanat devrinin ham ve taslak J<J. 'l'. EVVEL 
10 

şatafatlarından kurtulmak için dü Makdonald3 ziyafet 
1 

r 
ne ait bazı tabirleri terketmek pek t 

tabii idi. Dünkü cemiyetin diline Şehrimizde bulunan :lnı;iliz ıı~ 
ve ruhuna işlemi§ biraz da dalka parti i reisi Makdonald'in ~et;ı 
vukluk ifade eden birçok kelime tliin ger.I' İngiliz komiser \•ekih ~ (1 

ler vardı ki bunları dilimizden sö Hinder~on tarafından bir ziyafet 
küp çıkarmak elbeUe lazımdı. rilmi§tir. .;/ · 

"Allah ömürler versin,, "devlet Ziyafette nli Haydar Be)'• Ş 1ıl 
ve ikbal ile,, "bendeniz,, "hakipa Naili Pa~a YC mnthnnt erkanı b•

1 

yınız,, "efendimiz,, gibi tevazudan \makta idi. 
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aige kurslarında dersler başladı ~- -

itfaiyeciler terfi ŞEHiR HABERLERi 
edilecek 

fiazırıanan 
Cumhuriyet Bay · ilk, orta ve Hs~ıerde Gedikpaşada 

rtzmı hazzriıklan Sım~ mevcudu taş kavgası 
ilkmrkteplerde ders- normal vaziyete iki takım çocuk bir-

tfaj makamı 
projeyi Reislik 
tasvip etti ler bu mevzu ctra- 1 f ndi birine g irdi; camlar 

. Ye rtıekt b' . 
1Satına d ·· e ının ikinci devre 

i .ektept b~ . ~aş~anmıştır. Rakı ziyafetin
den sonra 

fında verilecek kırıldı 
Bütün okullarda Cumhuriyet bay 

ramı hazırlıklarına önümüzdeki haf
ta sonunda başlanacaktır. 

Şehr:mizıl.·!.:i ilk. o i·t:ı 'e liselerin Gedikpaşada T erkos idaresi soka
ğında dün akşam çocuklar arasında 
geçen bir vako bir hadise ile n etice • 
lenmiştir: Oyun oynarken araların
da çıkan bir ihtilaf üzerine ayni ma

l ı çin 'k: ırı amırler, diğeri ef . 
ar ay' 1 

.. kurs vardır. Bu kurslar 

'•.tziyeti yPnİ aı:ıl:m ~ube!cr~c normal 
h:r ~a~h:::ya g'rnıi~ l.nılunmakt:::<lır. Bu 
ı:;iin il';o~rnl/arıtt smıf nıewm.llurı 40 ı 
- 1:) ara•mdaclır. 

tanb lsurecektir. 
• u dak' alllir v 1 guruplardan ayrılan 

h <la 2 .e efrattan mada Anadolu-
"ck~le~· t.ale~e gelecektir. Dahili-
~lediy \ ıt!aıye teşkilatı olan taş 

ler· ': :rıne birer talebe gön • 
~tta b 1 lıçın bir müddet evvel teb 
t b· u undu v d 1 b l b iter l gun an ta e e eı i . 
iınd· &e rnektedir. 

l}'e k d 
~ellllisf a ar sekiz yerden tale -

•1 bUtün1
r: ls_tan~uldaki ve taşra· 

lllekt b· ıtfaıyecıler İstanbul itfa
r. e ındeu mezun olacaklar -

.lltıdan b 
Yecj] . aşka itfaiye müdürlüğü 
letltıeerdın. ne şekilde terfi edile ~ 

aı b' 'Yer . {~. ır proje hazırlayarak 
~ ı da. t eıs ~gıne vermiş, reislik mr 
. ıı Pro ~svıp _etmiştir. 
devr~e. ş:hır meclisinin öniimÜ7 
~ tasrkçtı~aında tetkik edilecek 
etineı .~dılmek Üzere dahiliye 

tfaiy . Ronderilecektir. 
il ecıler . . b 
t~lacak ıçın ir teavün sandı -
tdccek t~r. Buna belediye de yar 
bil 8 .dıtfaiyeciler bareme tabi 

t. an ıktan tekaüdiye alacak-

ıı ı:>ro. 
de iht~e daha bazı esaslı hi.1küm

l\1a etmektedir. 

ı.-.ı 
~~c 1 · 

lıh. ~Q. r için ~·a ı 
-pl:tı il latl!nll P lan tuva!et ve makyaj. 

k tııı ~~· teıörgu ~n netıce elde edllemlyN. 
4 il 1 late?ı J e benziyor değili mi' 
lt"ı;llı en zı tı'ıanzaralardan kaçınab;lmek 

e Yade kr 
tt 1l tengı . em kullanıyorlar. 

<: , sıyah v 1 
bt tl!nkte b 

1 
e <oyu mavi olma!< 

"ııt1tı r fıtç8 u u unan bu "kirpik kremi 
ıı.. e rı Zerın " 
~~<:.. r:.? Uzerıne . e bir mlKtar sıkıyor ve 

Sarhoşl&r birbirine 
girdi 

E, ' elk i "'e<:f' iki ,,·erde ı;arl ıo~l ıık 
... J 1. •• 

yüzünden ,·akalar olımı~. sekiz oıı ~ ·~1 

yara lannı r..,tır: 

Sultanalımedde C;nkurtaran ma • 
h al l eı-iııde karakol @ok a~ınd a 2 ntt • 

maralı e\·d,. o turan ' 'atman İ~111a il aı
kada~larmdan araharı Ya~ar. Hüseyin 
H ali]. Yaln·ayr e ' ine ~ağırmı~, rak ı 
içmeye ba~laım,_ fard ır. 

Saat yirmi ikiye doğru Ya;arla Yalı 
ya araı;mda k:n·j?;a rıkmr,, Yaşar hıcak· 
1a Yavlıayı ba~mdan varalanııştır. E,· 
salı ihi fl'nıil ararn ri r in rf' ı;arhoş olan 

Y a~ar h ir l11~ak da f smai lin Eol kolu· 
na saplanw•tır. Ya~ar rnka l annu~. ya· 
ra l ılar h astalıanf'yr kaJdırılmışlardrr .. 

Diğ<>r ,·ak'a da Kumkapıda Arap • 
zarJp soka~rnda olmu~tur· 

Hu sokakta Yazmacı Kaı-niğin 
kıvnm nişan mera,.imi yapılırken <la· 
vetlilnden Art;n. Ki~kor. Ni~an. A
~op, Kirkor. Nuri, Kapril arasında 
kr;;kançlık vüzünden kavl!a ~ıkmıŞ• hi· 
rihirlerini bu;akla ellerinclen ve kolJa 
rınclan yara1anuşlarc1ır. 

Y azmac1 Karnik vak'a hakkında 
şunları sr;v l emişt ir: 

'' - K rznnm ni .. ~n mera;; inı i dük
kanımda yanıbwı~du. Duracla daYet • 
lilere rakı. hirıı ikranı ett ik. Artin ''e 
arkaılaslar1 ~arhos 0 Jn rıra k PTldilerini 
nezn1<et'e dr.,.,rr rıka .. <Jrk. Fakat yarım 
p:ıt sonra hnnlrr daha fazla sarhoş 
ol:ırak kanrv:ı h iirıu~ r •t ;J..,r. C:amlan 
k'1rrhlar. Artin dP "1iN1° (ncakla rla • 
Vl'tlilne M1d•rıvonh. B•1 H'".fl'l n h ir -
kn·' k.i ~ i PllPrin•1f':l varabT'ılı." 

Perşem 1>P Slt>Cesl 
kandll 

/ .,tembul JI iif tiiliiiiiindm: 
Ririncite,rinin virııı i nri ~(inii ~a · 

l)an)n 

'

.: ı ·:.,,. nlİİ"acl i f o'ınak fo ii· 
on<orcıı . <. • 

niimiizdeki çanaınha J!iinii ak~ı:ırnı 
( per~eınhe ~ece~i) Le}" lei bnat o ldnğu 
ilan ol unur. 

0 hayatın hiçbir şe_ 
,.ıni beğenmiyordu. 1n. 
aanı bir k!lnat farzedl 
yor ve insanın yUkeek 
Juyuşlarını hayatta hiç 
oır §eyiD tatmin etme_ 
iiği.nl jddia ediyordu. 
_ null. diyordu. ôy•e 

·ılr {eydlr, ki dalma ve 
jaıma en gUzelle, en 
guzel ve en yUkaek bir 
varlık olarak ebediyen 

1 
rnetbedeceksinlz? 

yaşamalıdır. Mehtabı m ken coşuyoruz. Rtre 
Fakat biz onu seyreder ssilr değil mi? De
ne kalıyor? Yalnız tah& 

nlz mi güzel? il kaplayan dentzln 
OUnyanm dörtte UçU~uzu ıslatıyor. Deniz 

bir avuç kadarı vucudu atılan bir lnsanm 
bl 1 " oenıze z anlıyor mu · 1 u.vunabilir' Her 

1 ııe nası . 
ruhu birkaç da ga karşısında bir hiçtir 
şey ve her şey nıbun 

\'e o tatmin edııemlY0~;;r "bir tek şeye lna.. 

Okullar Cumhuriyet bayramı için 
haf talık bir faaliyet programı ' ücu · 
da getireceklerdir. 

llk okullar bayramdan bir kaç gün 
evvel bütün smıflanm ve okulları, 
defne dallariyle ve kırmızılarl.:ı süs
leyeceklerdir. 

Öğretmenler bir haftalık ders üni 
teleri Cumhuriyet bayramı ve kur · 
tuluş savaşı mevzuu etrafında top • 
layacaklardır. Cumhuriyetten once • 
ki Türkiye, Kurtuluş savaşı ve sava 
şın neticeleri ile büyük devrim etra· 
fmda talebelerin seviyelerine uygun 
kon feranslar vereceklerdir. 

Bundan ba~ka her okul hafta içeri 
sinde birer müsamere verecek, bu 
müsamerede istiklal savaşma ve inki 
!aba ait piyesler temsil edilecektir . 

Yeni 
ııası l 

İstanbul 
olacak? 

islanbuldan Beyoğ/11-
na iki yol açılıyor 
İlkbahardanberi şehrimizde bulu -

nan şehir mütehassısı Prost evvelki 
akşam Parise gitmiştir. Prost ~ubat 
sonlarında tekıar gelecektir. 

Prostun şehirde yaptığı tetkikat 
tamamiyle bitmiştir. 

Prost, Pariste planın ernsını hazır 
layacktır. Bununla beraber plana o
it projeyi vali ve belediye reisine 
vermiştir. Belediye reisi bu projeyi 
teşrinisani ayr içinde Ankdray~ gön
derecektir. 

Evvelce de yazdığımız gibi proje
de stadyom yeri için Yenibahçe, kon 
servatuvar için Şehzadebaşt, daimi 
sergi binası i- in de Taksim stedyo -
mu gösterilmiştir. 

Söylenidiğine göre, lstJnbUI cilıe 
tini Beyoğluna bağlamak üzere iki 
bulvar açılacaktır. Azapkapıd~n baş 
]ayacak bulvar Perapalas uteli c:ırka
sından Taksime çıkacaktır. 

Diğeri de Karaköy börekçi fırını 

VEDi 
YAZAN: 

Heniiz ~uhl'leri aı:ı lımyaıı okuJla • hallenin iki takım çocuğu birbirleri -
rm .' az'yr tlcri de> tetkik eıl ilmektedir. ne taş atmağa başlamışlar bu arada 

~ehrin mııht,,.rf """ıtlerirnl :.!;~i hazı 1 13 yaşlarındaki lsmailin attığı taş su 
i lko',ull:mh ri~t tedr ':>at usul:i tatbik !ar idaresinin camına isabe t ederek ca 
cdifınt>\tcdi ı·.' mı kırmış, ve içeriye biiyük bir hızla 
• Çi ;l t<'<lrirn:rn sabah erken lı:ı.~ J ama girmiştir. 
saatleri üzerinde yapılan şikayetler Bununla beraber bir kaza olma -
dikkate alınmıştır. Bu şikayetler Ba· mış, sadece taş atan çocuk polis tara 
kanlı~a JıayaJe edikrektir· Bakanlık fmdan derhal yakalanarak cbe\'eyni 
çift tedrisat j~in yeni bir ders prog- hakkında takibata başlanmıştır. 
rann \ikudP. µ;et irrni~ t ir. Proµ;ram gel· 
diği giirıden itibaren dört dcr::in kırk 
hc~er dakikalık programı talhik edi • 
lrcck Ye im suretle <;İfte tedrisat beş 
clerl'ten di;rt derse inmiı:ı olacaktır. 

Di~P.r taraftan sınıf ,.;ziyetleri tes -
hit edildikten t:.onr:ı (j~retmen durtmı
larr da kat"i şeklini almış bulunacak· 
trr. 

ORTı\OKULL \R 
Ortaokullara ~ı>]inct>: Yeni a~ılan 

ortco' ullarLan Cağa!oğlu ortaokulu 
da t<'drİ!i\ala ha§lanuştır. OrtaokulJa -
1'1'1 ff}l i :-:n. r \ nz :y~ t!ı• ri lıa!,km<la bir 
İ~tati~tik vikucfo ~eti rilerek Hakan -
Jı~a gönderilecektir. Bn iı;tatistikte bü 
tün sınıf mevcudları \'e okulun umu
mi talebe ade<li ele yazılacaktır. 

Ortaokullara aid öğretmen Ye yar
drınrr iiğrctmen durumu da sona er
m i>ı buhmnın': t:ıclrr. 

nu okullarda açık ii~rc:menlik kal· 

~nmtM1ZDE 
KiiJti;,. B ··l, n nl r~t ı::it•il ıl i rektüri.i B. 

fla:;im ı' ib ı\nka ··a ':ı··1 ~.-lıritnizc ~el· 
mi:;tir. I:::v l::·--im ce!ırinıiz.de bazı kili 
tiir i~l<>rİ ~tra f ınıla 'inc:clC'meler yapa • 
cah. b ir hafta s9nra Ankaraya döne· 
cektir. 

yanındaki dirseği ve karşısına gelen 
binaların olduğu yerden geçip yük -
sek kaldırımı solda bırakarak Taksi
me çıkacaktır. 

Buralarda istimlak yapılacaktır. 
İstimlak paralarının ne suretle temin 
edileceği Muhittin Ostündağın An -
karadaki temaslarından sonra anlaşr 
lacaktır. 

Mudanyada kayalara dü
ten gemi kurlarlldı 

Beş gün evvel Mudanyada kaya -
lar üzerine düşen ve baş tarafından 
yaralanan Tiirk bandıralı (Türkan) 
vapuru Türk gemi kurtarma şirketi 
nin Pora kurtarma. gemisi tarafın -
dan kurtarılmıştır. Türkan vapuru -
nun çok kuvvetli esen rüzgar ve fır 
tmadan, denizlere tamamen acık 
bir yerde kayalar üzerine çarpıp ~ -
turması Türk gemi kurtarma şirketi 
nin sekiz senelik faaliyeti zarfında 
yaptığı kurtarma işlerinin en tehli -
kelisi ve en muvaffakıyetlisini teş -
kil etmiştir. 

Istanbulda bir köy 
ebe okulu açılıyor 

İstanbulda hir ''Ki.)y Ehe'' okulu -

mm nçıiması iôn hazırlıklara lıaşl:ın· 
mı:tır. lotanbuldaki (Köy Ehe) oku
lundan enci Balıkc ·ircle de aynı ~e
k.ilde hir köy ebe okulu açıl acaktır. 

Bu okula aid lernzmıın te tlariki 
için l~tanbn] sdıliat i~lcri dir<>ktiirlii
ği.i memur edilmi;tir. Sılı)ı:ıt işleri ıli
rektörlüğü liizınıgclen ders ,.c e~y:ı le 

vazrmım alarali Balıkcsirc giin<lcr
miştir. İstanbul kiiy ehe okulunun Ya· 
ziyetinc aicl emirler de yakmda ~ı>hri
nıizc gönderilecektir. 

RURUNa a bone olu
nuz ve abone ediniz 

KIZ ROMANI 
HCIRREM CANDAN 

Yedi gene; kız ba.zan geceleri, baZan gf!n Genç kız fazla bir §ey söylemedi yalnız: 
dUzleri hep bir arada hep aşktan babseıll. - Git arkadaşlarımı bul, onlar sana anla.. 

Kemikleri c;:1ltmıştı ve en gUzcl arkadaşımız 
çirkinleşmişti . Anlattı: 

yorlardı. 0 kadar aazniml idiler ki.. Duyuşla. tlTlar .. dedi. 
n bir, arzuları bir dertleri birdi. Onlar için Muharrir boynunu bUkerek diğerlerini ara_ 
hayatta bir tek kaygu vardı: Arkada§ ve maga ba§ladı Kızlardan biri ölmil§tU. Arka.. 

d8§lannı hep blr arada. buldu ve ölen kızm 
sevgili .. 

Muharrir hayatta yeni bir insanlık ~pi ya.. hastalığım sordu: 
ratıyordu. ÇUnkU yedi genç kıza kendısl ruh - A§k.. dediler. 
vermişti. Deği§ınez bir ruh. Yalnrz a.,k için Muharririn yüzU gUldU. 

k ve a.şlun atevleri içinde hayatla. - Oh .. diye derin bir nefes aldı ve ilAve 
yaşaya.ca ı etti: 
rım bitirecek bir ruh. Başka yo a sapmaya.. 

Çü 
kU yalnız gecelerde onlara hep - Demek aşkın yakan alevleri arasında 

cakl:ırdr. n • f 1 · d" "? 
t d beP böyle düııUndUrdU. son ne es nı ver ı . .-e iyi, ne sa:ıdet.. 

böyle konu~ ur u, 
' dl enr ıuzr bu şekilde yarat. Ölen kızın arkada§lannın gözlerinden iki 

Muharrir ye g " 
h tın içine bıraktı ve onlar. damlayrş yuvarlandı. IlıCıkırmak, hrçkıra l:'ıç 

tıktan sonra aya . 
Ö le dedi: kıra. ağlamak istedikleri belll ldı. 

dan ayrılırken ş Y . 
. . olmadığı bir anda karşı. - Ne var, dedi muharrir söyleyin, yalan 

- Hiç haberınız: 

.. 

- Beni aylarca aldatmış. Başkalannı da 
benim gibi sc,1yormuş. Benden ayrı zaman. 
!arını on~arm kollarında gec;:irlyormuş. Takip 
ettim. Her şeyi gördüm. O da itiraf elti ve 
bana: 

- Artık buluşmayalım, ayrılalım, dedi. 
Muharrir dinliyordu. Genç kız aözUnU bi. 

Urdl: 
- Arkadaşımız kollarımızın arıısmda can 

verdi. Son sözü şu oldu: 

- Çocuğum nerede .. O ağlamasın. Ona iyi 
bakın, Sıcaklara sarın üşUyor, hı.ıkın sesi ge. 
Jfyor, ağlıyor galiba yavrucuğum .. 

onun çocuğu o?mamıııtt. Bu arltadıışımı_ 
zın taUı bir hayali idi. 

Böyle eöyllyen rı:ıuha 

rııyordu : Aşka. k tatmin edl 
}..nC&k q . 

k ğ m ve gcçirdJğinlz hayatı bana mı söylediniz .. 
nıza çı aca r H lnlzl dinledikten sonra - Hayır, doğru söyledik. Fakat ll§km 
anlatacaksınız. ep · be 

l rnış olacak. alevleri arasında. değil, yeısin çem ri ara.. 

Başka bir ııey söyllyemedl . O günd<"n son. 
ra biz artık aşkı aramamağ:ı başlndılc. 

- Ruhu, diyordu. Un ı;Uze:llkler bir hiç. 
ı•or. Ondan başka blıt 
tir. yazına~a karar ver. 

~fuharrir bir rom~:dl genç kı:z: yarattT. 
'11. Muhayyilesinde ) lll< genc;lik ateşi ile 
Yedi genç kız ki. bepııl k 8evllmtk lstıvor. 

romanım tamam an . 
• • • ıımda can verdi. Seviyordu. Çılgın glbı ııevL 

Aradan seneler geçti. 
Muharrir kahramanlannı aramağa çıktı 

illt önce karşılaştığı ~enç kız nl'~eslzrll. 
YUzünün ı;•1.gileri 0 kadar derindi. ki hay. 

yordu. Mesuttu. Bizi sık sık görüyor ve sa.. 
adetini anlatıyordu. Hepiıfılz memnunduk. 
Onun saadeti ile hepimiz me11ut oiuyordtı![, 

Genç kızların derinliklerinde birer kor par 

Şimdi muharrirln gözl<"rinde derin bir hUz 
nün ve yeisin işareUcri dolaşmağıı başla_ 
mıştı. 

- Çolc Yııztk, dedi. Çok fena. 
Kızlar hep bir ağızdan : 

~ı tl tıı öyıece, ki/ Ukarıya doğru silrilyor. 
~ lltıı.~ Uzerırıde ~ikler hirblrlne karrşma_ 

ı 9evıne · • 
tutu~uyor ve hep!! klZ: kapalı bir ndanm 

!ayan gözlerinden ikişer damla alev gibi iki. 
retle sordıı: 

_ Nasıl. ~·cıksa ruhunun istediği a,kı bu- şer damla göz yıı.şr do.ha yuvarlandık. 

- Siz de acıdınız değil mi ? dediler . 
- Ona mr, dedi, hayır, ona acımadım .. Si. 

·~~I itler de remden mUte,ekkll kil. 
~ • tant~- olmuyor. 

Yalnız bu yedi ırenÇ baJuyortar. Sokaklar 
içindedir. Pencerelerden örUyortar. Gece her 
da kaynaşan ınsanıa:~!or. Dışarda ses ve 
tarafa bir ıssızlık çö azan karanlılt bazan 
nefes yok. Gök yUzil !efa ınııana başka dl. 
:vıldızh. Bu1utı sr çok dUsUndUrccelt kadar 

lama.dm mı?? 
tan sonra bir tanesi anlatmağa devam ettJ: 

- Aylar geçti. onu göremedik. Acaba ev. 
lendi mt '! diye merak ettik. 

:z:e, size acıdım. 

Beş kız ~şırmrııtı. Muharrir aözllnU bL 
tirdi: 

Alemleri , 

. ~Un -nızcıa k 1 
b ku Uf k o aylıkla taşıyabiliyor. 
~~1 ı. ~ bir tüp içerisindedir. 
'<il 'l8dın • • 
• ı ~b ların .. 

llıı 1 töliln goıgeıı. daha dntrusu ı1J 
• h en ha yarlar, ba~l<a 

• ~11 er ~ın Yalpcrest gözleri var 
ha.ıü arı için l l'k - c: sanevt.. bll yedi genç kızı mu. 

it. ~it: e, Sl zı:ı sırrı ı ı aö~in eııerl değll Genç muharrir. ı~te d ,.a yerle§tlrdlktt'n 
,:"-ŞJa. nı s ylemek H\zım ıı o il, Lq:j l'ıtı 12 hayyileslnden Jtapıı.. tta ıneııut olmaları için 
il ~~lll ~ kuııaııd 15; sonra bunların hıtJ'&. al< romanmı yaz. 
,,ıı h .. l h<'ıll"n 

1
1 ını:z kalemle, alt kir. . 1 yorar 

,, --ı.• ııı. " n tın gene muhsyyilesın 

Genç kız: acı acı gUldU ve mırıldandı: 

Katıl .. 
_ Muharrir çrl~ına dönmilştU : 

- Ne .. Katil mi? 
_ Ev!!t. 11en katilsin .. Beni öldUrdUn. 

- Niçin? 
_ J-Ia:l'l. arıyorunı. Bana öyle bir limit \'er-

din ki. Seneler bu Unıldlmi öldilrcmedf. Fa.. 
kat bulamadım. Sımin söylediğin a~k ya 
yoktur yahut kalmamı~ .. 

Bir giln hasta olduğunuu duyduk. Hepimiz 
etrafına toplandık. 

- Veremlm .. dedi. 
- Sevgilfn? diye ııorduk. GöğsUnU sarsan 

parçalayan bir ök!!Urükle: 
- Altr aydır onsuzum .. dedi. 
- Altı aydır onsuzum, dedi. 
7.ayıtıamıştı. Gözlerinin içi çukurlaşmıştr. 

- O ıztırabın değil aşkın hayatın başka 
hiçl:lr gıeyinde bulunmayan tatır, zevkli ı.ılcv 
lerl arasmda can vermııı. !ııte aşk odur. Sev_ 
mi§, sevilml§ ve ölmüş. J{eşk!, kc~k! siz de 
sevse idiniz. l{eşki s iz de. 

- Ölseydik değil mi? 
- Elbet.. Şimdi aşkm ne ol duğunu bilme.. 

den öleceksiniz. 
•ı.' ~lıa ıs•tıız takct· 3. , bir çizgi çekl.nlz ... 

• lı. t:- l":ı ı:tıı, . trtle gözleriniz daha bU... l,_m•a~~.a11ııbııı.a~'.la•d•ı._.,,._.,,,....-... -------------------------------------------~-------------.! ' r tazı b P akı!llı gözükecek. 



Vilayet intihabatında 1 Hariciye 

k i Veklll Fra nsada 1son8 ya- Hatag lıomlagonunıı 
• • l d • ') lıabul etil Si vazıye ne ır. 1 Ankara.ı~~eıefonıa>-:-ınti· 

habat meleleli ıçm Hataya pmekte 

Başvekil bir beyanatta bulundu bu'-8:-!1f, ~==~ 
raya gelmit ve lataayonda hariciye 

Parit 18 ( A. A.) - Kanton intihr mit olduğu aiyaaete pervamca devua müstepn Bay Numan Menemencioi 
hatmm neticeleri, gazetelerin muta • edilmesini istemekte ve hunu bekle • lu lcarplaımftır. 
laJarma semin teıkil etmektediT: mektedir· Bundan eonra komiayon azuı A.ı 

Le Joanal, diyor ki: lComilnit& Humıu:te ~teai di • kanda küçük hir pzinti yçm.p.r--
B. Cmıille Chautampe, ~ yamı yor ki: chr. öileden IOl\ra Anarapaluta 

pzetecilere aıağıdaki beyanatta bulun Milletin düımaulan tefrila manev- 8. Numan Meııenıencioilu tarafın • 
mapr: ra'a-ınt arttırdılar. fakat l'melderi her elan kenclilerine ziyafet 'ftrilmit ve 

.. Balotajda elde edilen neticeler, ıa ~·ui. Halkcılar cephesi. intilaabat eaat 16 da ç.n&ayaya çıkarak Jıuau. 
ilk turun tevlid etmit olduiu. intı1taı ıt11nmldlt1'f baernda munffer çıktı .. · ai defteri imnl.!Dlflar ve otomobille 
terid etmektedir. Memleket. halkçılar Fnma. ha'kedar eephetl demektiP" Baraja kadar bir ıezinti yapm111ar. 
eeplleei Jsükmeti tarafmL~aned,.i1da~i öylK,. ~a111~aktırta-~-n -=- .:0---1... dır. 
nclikal olmak Gsere, taa-ıp ı en f!r • .. m nn us ..... ~.... r" ~ Bunclan 80Dra Hatay komiqonu 
yuete olan itimadım iz hır etmietir . ., va.,.tvnr: hariciye vekili Dr. Rüttü Ana tara • 

Petit Pariı:en yazıyor: · f.,tihaha•m ikinci dnreai, Nlıte nik Emdan ka&ul ediJmitleıdir. 
*Kouı6nistler. bJZ1larm911 haber binlere ft intihabatnt heyeti ftH!dllar Aqam yemejjni Anbrapal.ata yi-

vermİf olduktan ileri hareketi tabak- ımm iki mvbilt fnbmn lmldleriwte Ten komisyon azalan akıam)d T aroe 
bk euirmit olmakran çok uuk bulup ""1ta1nk ~amaııma r.-lmm, hirbtei dtapresiyle Hataya hareket etnaif, 
Dlllkiadlrt.r. Bilikia 101yali&ller. fazla de,nımde'I daha fenadfl'. iıtaayonda AnkaradeJrj Hatayblar ve 
re, .Jm111ardır. Radikal f nbama v SON NETiCELER bir çok zevat tarafından uğurlan • 
liacıe ilk meclialerde olduiu ~bi yeni Pari11. 18 ( . A. l - Meclitl 11111u· mqlardır. 
IMClialerde m (ula aüktarda mimer ıni azalığı intihabatiyle birlikte Aror -----:-:--------
iM malik fırka olacakın. disman rnecUıleri •alıiı intihabatı Van «ilinde ikinci 
Fipıe paeteünde d'OrmellOD di· da yapılmakta idi. Bu sonuncu intihr Vapur 

JOr ki: bnı da mecliö wnumt intilıabatmm Van, l8 (A. A.) _Van pltucle it· 
~ intibahatm hakiki manuı. cere0a'lmı takip etm~tir • JetiJmek tızere lktnat Veklleti fal>rib 

1936 ilkbahann.daki ihtilil hareketi - 1865 azalık için vapılan intihaba • ve bavuılamıda tamamea Türk iısi· 
niu yalnız tnakkutu deiil aynı za • tın neticrleri ıunlanlır: d .!&I! • ı 
_.ı_ • "d" Komun" 1• .. ıter 1t.1t. •••JıL, L-zınç: 43. leri taraf'rrı an yapdan Biuiı ~ 

m111111& ncatı ır. • uv -- .. IUI butn• monte edilctikta eonn mera· 
Oeuvn gueteaindm: Solyaliıtler 309 aabk .. kuanç: k ıimle denize indiriJmiıtir. 

1935 de teıekküJ etmit Ye 1936 Cumhurivetci •01T1U.tler ittihadı 31 '1Jitliı" gemjei, bu vesaitle yapılan 
da teeyyild etuıit oldulu şekilde halk· azchk. kavıp 7. Müttakil 101yaliıtler •e göle indirilen gemilerin ikinclaidit. 
eılar tecemımm. meniWrini mulıafm 15 azalık, kavın 18. RadikaDer 5 ua· 
etmekle.lir. 1tat1i haa1-ı tania •ilt Irk. kazanç 2. ,.CamilJe Pelletan ~ .zehirli gaz lrullandrklanna dair mi' 
etmiıtir. Memleket, vermi~ oldu~u rey pu'' radikal sosyalial~r 544 ualık, b· emare elde edibnemit o1duiuııu •e 
Jerle Ja.lialar .,...... ........ merbut ol- yıp 37. Mü11taki1 radikaDer 114 ua • hiç bir Japon askerinin zehirli pz • 
daiunu ft fakat halihmmla ancak bu lık.. kayıp 33. Halkcı demokratlar 54 den ölmediiini iJhe etınittir· 
prop-ama ıadık olap ban acelecilerin a-..lık. kazanç 9. Sol cenah cumhuri- Japaalana huelrib 
tmaTftl'lm ~rak etıwekte ol • r.et"ilf"r 237 azalık. kam> 78. SaJ ce· Tokyo 18 (A. A.) _ ,ı.pon kıta .. • •--ittir· ~ cunllı~d~er m ... ,.., ~. . lan ..... ,_..J l t..J ____ e·-•-tm• e 

~OIJa}İll PnJMt'•h~ pzetetinden : iane; 10. Fransız ıo&valitt partisi 29 qg...,ıen evve ~ ~a-
Franem milleti, hükıimetinden l 936 uahk, kazanç 2:t. Franınr halk par sinniıler ve San nehir i.tikametinde 

~L-'-- • ı:..·1 ,. ••aL1..:. '-azanç 1. ilerlemeie devam etmitlerdir. S-t _ .. _;_e_;_.i_;,ma_"'_•vm.:._daki __ • ia_una_· ...--.... _tm_iat_r-...._.n_ ... _ .... _"_._ .. ____ !>ette Senalotıeai ifp) etmiflerdir. 

· Ne Çin, ne Japon 
sulha yanaşmayor 

Tiyençin 18 (A. A.) - Japon • 
lar Şum eyaletinin en amalı im • 
mmdaki ıeçicli zaptetmİf)eftlir. 

30 kilometre uzunluitmda alan 
Lu geçitin zaptı isin Japonlar -4 IÜD 
nıuhal'Me etmek mecburiyetinde bl 
nııtJardır. 

Şangbay 18 ( A. A.) - Röyter 
ajaaeı muhabiri gerek Japon ..ıc. 
mab namına aöz ıöylemeğe aalihi-
,..._. Zllb. ..- Çia .......... .. 
u beyanatta bulunmağa mezun zatı 
ttinlemiı ft IMmlımllD iki memlek• 
tin hattı hucbti hakkmda izaıhat 
alnutbr. Muhabir Japonya ve Çinin 
.wh teklifleri derpif etmemelte ol
ftldanm bildimıektedir. 

Çmin herhangi bir .ulh projeli • 
ain 111ürrbp11 menua bahi. olma 
.......... J.,nlann timal Çmden 
pkilsmWini ve Mançııkoun Çim rü 
cu etmeeini istemekte olduiunu kay 
-- cm ....... Çinin muvak • 
bt tmoiye Rnıtleri arzu etmemek-
le olduiunu yazmaktadırlar. 

1 Bu pzeteler, Çinin ~kuz dav1et 
lonfenna haricinde hertürlü aizli 
mibaJgnılrn muarız olduiunu ilive 
etmektedider. 

Çinllleıo Dlıirli lmqun ve pz 
h•n11orfsnmt 

TokJo 18 (R..l,o) Çinlilerin 
Ş..hay c:epbeeinde zehirli gaz ve 
tlamdanı lwıunu bllandıklarma da 
ir yeni deliller elde eclilmittir. 

Japon hükGm.eti. be,nelmilel mu. 
alıedeye mupyiı hu harekalvi tici · 
dede proleeto etmektedir. 
lenPaY üserinde Mmlwııı ....... 

SiMON 
iMON 

Tokyo 18 (Rad:Jıo) - Şanshay Tokyo 18 (A. A.) -Teblii: r 
dan &itdin1diiine .. hugün Çin s~ eyaletintle Jwpon oıdvtu 
tayyareleri beynelmilel mmtib ilze 17 ilktqriıı eaat 9 da Paotov te"1ini 
rinde hoaalwcluaamlıucla helmu&af"" inal ehniıtir. Bu tehir Pekin- Sui • 
lar ve bir hastahaneye ~i atmlf • ,aa tlemiryel~ ıriiutehı•da ve 
lıtnlır. J.uid Maaaütw mmlezi Çine rap 

ç· b"'' ilM lrJh ı• .- inü rt • na• wıiilrıillt hir •ev 
T ok;ro 18 <ıı.t,.) O. .......ıs imkan ~:.::·L __ ,_..a.. • 

Çanp)'fek Şanahaydaki ~üyük ma • ......-u 
.,_ _u_ı_: •um.L ine_..__ Ş. .... y 18 (A. A.) - Santral 
:a_k11~;ktadıı-~ ..,._,. .. Nna ajMM"•• hiJdinliiine süre-. 

Maıepl. imeye mecbur etmek i · kizillci onluJa ruenaap Çin lataJan 
ÇİD ..,pn mhipl.ini hiiyiik hcırja. =j~~ ~u!.: 
val•lll itham etmekte •e aı.,tıllriDe dala K11•npftli iatiıdat etmit'H lir. 
hareket açmakla tehditte holumoal- Soa siinler arfmda ~ .. 
tadır. hmebeler pek fidllet& olmtlfl'qr. 
Ympa laamlm Ln bp ·~- em... 16 ilktefrinde !irbç yüz 
Şanahay 18 (A. A.) - Japonya Çin "" Japon ukeıi ve iç Cin. pm 

sefareti namma .ciz eiiıylıemeia ..ı&- nli maktul clüpaüpr. 
hiyettar - zat. Çinlilerin .,.... cm ............. Palraa • 
bombalan kullanclddumr-.. Japaa • TIYmÇia demiı>• boJaca lllab
lann bir mub&ele bilmWI teAiıf o bil taarruza ıeçen Çin Jildutannm 
larak ayni surette muWele etmele Pfauaaua 'nılll oldoklarmı hildir • 
ri ihtimali oldujuaıı ba,.aı etmit • mekı.&r. 
tir. Sanıl.y 18 (A. A.) - Sautıal 

Tokyo 18 (A. A.) - Harid,e New ajanama göre Çinliler Çapey. 
r.emreti naımna • .az e&rJemda ..il de iki Japon tanwaini ~ • 
hiyettar bir zat !anghaydan .....-2elürli lenlir. 
pzi muhtevi lir Cia mermiti halım Ç'm tanareleri ile hatu,aJan bir 
duiun• Wıea Wr npor al \lını Japon taLunmu imha etmitJeıdii. 
be.. etmittir. Bir J.,.. twruzu -.U.e Wr 

Bu zat tintcliJe ba.r Çinllerin 1 Çin alayı mahvohnuıtur. 

-Karad8nizde 
fırtına 

(0,,,.,.1 ncide) 

ı, verilen bu haber, aynca Serfea koyn 
eırafmdan gel•n iki kiti ile a. tıeyid 
edilmi11, bu iki tabu tüliliye ......, 
müdürlfti6ne mtlraeaat ederek bu vr 
tandqlarm ~ı iclll fap r 
deu tedbirlerin almmumı ietemit • 
lerdir. 

Fa'<at ,-e'k•"lilerin bulundoiu •er 
Kal'abt1n1n tahliıiye ittuy=J: 
taıMm 30 mil -caJn'a. nm 
huducUan 1ıaricin~r. "Ru itibarla Tik 
adımdı 4etbal ..... el .... r.ıivf'te 
~ek imklm ltanl elannmnlltir· Fr 
kat tahliıiye ıwmn ..,ı•tr• lutr 1 
nanm artmakta oldu~u cihetle 1ıtt • 
han~i bir hhlisi vnaitinhı •uderil• 
metine imkAn hatıl o1mnacaıimı buna 
avlun harek~t fdiMiii tekdfrd .. talıli· 
ıiye m6Tf'tt~hat"llt da avnı tehlike ic;i
nr atm•k ~bi hir maııaıabk yapılr 
c-ai,nr hil,inaitlmlir. 
Yapurlor Cid~rniyor: 

Dijer tara(tata hrtma Wndm 
din de Limamıadaa haröet etmeli 
icap P-ıfen birçok vapurlar. aitl~ir 
tir. Menin Yapanı. p\ah IUI 9 d• 
yola çıkmlf .ite de.. pek u aoma im 
telallke MMett~nıfeıa cledıal ......... 
Bnyü'kdereye clemirlend.ıtr. 

Bando M.u enelki ldindaaheri 
be!diven 14 bdar ..mııeur devlek 
aid ıi1ep te fırtma ytldndeD Urtlset. 
edememittir. 
~?"ca fırtma çıkalıdahed yolda 

balunm Vatan. ICarad•is. ftJMll'lan 
plmiılerdir. Bunlarda Vatan n,,.-
ru tam dirt rotada aelmlt olda • 
ğundan. •apur nlıtnna ,....., ..... 
mm. nhtım Udm, .... çalÜ. go .. 
cuk 70laıPD1a Wdiym binleree ..._ 
la dolmut hulumnordıı. Y alaılar çr 
brka: 

•• -Aımecilbn, beJMnim .. Ah_. 
m1e bJclnuz ? ••• 

pbi ltirilairini t.tdp -- ...ıı. 
toruyorlar; 18\'İDç ..,..ıan dlkB-
yorlardr. 

Diğer ~ bla .,..ı..u a. ..
siya taldlllİy\e nm OW.. 

Bandan ltatita 1Car.deaimle ~ 
ın Sa11111111 Umaarm ; :4Du da Zem • 
pld.P, Tari npara .Tnltnna miar 
nıak m~eblmqJmlır. 

Bu ftlllRı.m ,..Jmtri .. Mr mlll· 
tlet gecikecektir. 

Batan Kayıklann Raporu: 
iki ,gün enıel lloiam lidaltı 

dem1en medide 1'1lkaa plna deais 
k•amm raporlmn, allbdar mai..
lan ftrilmiftir. Tahlislye umum mll-
41Grl611n~. 24 ton1U ft 9 mit .... • 
!tattan mtitC4ekki1 Denit "8lllld rel • 
ıttin verclilf t'*POnla: 

Mlntteı..t-'an holn'm"I olaa 
cllrtkiptin. ......... lıı Jf I ... 
lric hir-=" .,.,,_.... K a)'ll 
fımwt ~ _.. ... •nJrln 
dlrt taJfllPa: .,,.. ı-
diywek ...... llir 
Yehir....ul' ..... 
rDerek twn- ..tar .. m'• 
ltoldala hBdltilllNlte.ıı.--·-· 
tana tahlW,. llıtfdll1n1a '8jelııklll" r 
~~ 

lüa ft - m'Mı L .. ,....~ 
Knai r ...... 1mif'.ı.a. t.ı ıH 11-
llllll reilliiiae ....-. .a. r.- · 
dar. Bu rapor,. ella 111 ..w& ..00 .. 
iUrırl• • ....ı. ...... ·---,. 
dr. 

Oimüldiliae ... ; •• CT ... 
yetinde .... olaa...,. ...... .. 
lapuryalarda 15 kad• ._ .... . 

Kudüs mü 
italyaya gi 

(0,,,,,,.. 

millir· 
Kudüate pceleri 80bkta 

ya ...... etmek'8dir. 

IDllflla'· B..m- lair • •an. -------..,_..~. 
yederi tetlrit Mil il' .... ı·ı.w 
ni tabiı etmek imklm •ı olma • 
lltfl(ır. 

s.. ................ ,.. ______ .. ,, ....... ,_ 
etaı:ıakl.Ur.,.... ,.121111 ...... 

refeffwi ··- ... ,. ·-·•'''" BtlJlc1aa , .... n.ıw .... talaliJe 

Melek 
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.. T•rcurne ve iktibas t1akkı rnahfııJadur,. 

Türk Ordusu 
ç hucumu da defettikten son

ra Rusları t8mamile püskürttü 

6(.JRSA 
18 12·~37 

Wzal.ıuuıdıa yı.ldn lfattUI o1&ıılal, llM 
ctaııe oıuanıele ıonıaJerdl.r. Kakamtıu 
ıı&&l U 110 k»p&n.11 •ut fl.Y• Uan ur 

PARALAR 
• ::!terll.a ü2!>. - l'ezeta 
•Dolar uı. - • Mark 31, -

• Fraalc ~- • ZJotJ 2l 5'J -

• Uret ıo;; - • Pengo 
;.!j __ 

• Belçika Fr. ı::-1- • IA1 li -
• DrahmJ :t3- • Otnar ;;,:ı -
• lnlçre Ft 58:J, - Yen 

MAH~EMEL~RDE 1 

Rençper ismaili mav
zerle kim öldürdü? 

•Leva :::! - • ı.:roo taveç 3~ -
• Flortn 70. - • AJta 1063 -
•Kron Çek. tH- • Sl!nimOt ::6:.ı 

Köy korucusu Ekrem Ağırcezada 
' Şilin A VWI 23-

ç t:. K LE R 

• LODClra G27. - • Vlyan• 4. l8L4' 

• Nevyork 0, 7 , t.; • ı.tadrtO lL 9617 

•Parti 23 4~ • • BıorUD LWJ;? 

• MJJA.rıo lj 02 • VarJ<Jn '1 lSL8 

• Brtlk.llel 4 69:>7 • BudapeffA 3 9S7.> 

•Atına ~l llilU • BUkret 107 33ü:> 

• Ceııen .. ;:, 439J • eeırracı 3Hl 

• Botya G3it)'jı • ! ok oııaına :!i ı. 

• Aı:nsterd&aı 1.4310 • M.<Mtk01'• 20 Jw 
•Pr•t ~.~71 • Stokb"1111 3,0933 

ESHAM 

. Anadolu 24:>0 • <)tmen•.1> 11 2:1. 
lş BankıtSl ~ sol ştr. Hayrıy -

ReJI l 60 t.terket. Bıınk tt3 2" 

- stlkra~lar - 4 anvmer -
• liM T .flOT J ıcıeatrUc 

• • • • l 13 47.; rn.m,,.a) 

• • • • u 13:;7,, Rıl:ıtltn 

m 13ou • An..&d011:1 • 40 !O 
• . .. 

• Ergeııt laUk A..Dadolu D •O iJ 

8. Enurum ~n:, AnaJoht W 4.0N 

• Jstik.Dahtl> .;s MUmeısll A 3~.140 

Çatalca kazasına bağlı İzzettin 
köyünde rençiper İsmaili, rr.~vze~~e 
vurup öldürmekten suçlu aynı koy 
korucusu Ekremin duruşuı.asınil ağır 
ceza mahkemesinde dün öğleden son 
ra başlanmıştır. 

Ekrem iki jandarma arasında suç 
lu mevkiine oturultduktan sonra hü
viyeti tesbit edilerek sorgusuna ge -
cildi. Korucu Ekrem kendisine isnad 
~lunan öldürme hadisesinde hiç bir 
suçu olmadığını söyledi, vakayı şöy 
le anlatn:ağa başladı: 

.. _Yaka gecesi alaturka saat üçe 
kadar $uayibin kahvesindeydim. Son 
ra av tiifeğimi alarak, izzettin köyü 
ile Nakaş köyti arasındaki rnünazaah 
çayırları beklemek üzere kıra gittim, 
ve sabaha kadar da oradan ayrrlma 
dım. 

Fakat sabahleyin köy korucusu 

~s==== Hüseyin beni çağırdı. Beraberce 

F Kalafatta nakliyat. lf 1 , •= kahveye gittik. Jandarnmlar orada 
tarı d c·· 1 •o H ....... & & & ı. & ., beni bekliyorlaı·dr. Beni görünce ya -

--- • -
l'()he ız or usu başkumandanı Kon- .Mauzurn 51,·aı:ıtopol tarihi oz e' ~ 9:IP .. ası r, Göz] . lih' · d kaladılar. 
. ilet] . e\ e ga ıyetın en sonra Jıaı bini şöyle anlatır: " lJL!n Lonarauan scllriıniz Ticar.:t odasına 
ıl;lrına:ıne bir ilnnname ne§retti. Bu Çun şubat erdi yakın en·el hahnr bir mektup gelmiş, • ötedenberi ııanayi ve Tüfeği muayene ettikleri zaman, 
§İıyj enin metnini Takvimi Vekayi • Ucaret Uzerine muntazam kitaplar neşreden yeni kurşun atılmış olduğunu söyle -

•. ~{)te .. tcüme etmı' Qtı' •• On iki talmr1a serdarı namdar . bir firma tarafından hurda demir ve her d .. " diler. Halbuki ben bir hafta ka ar 
fl 'k lt§nıan " · l'b · · Hem Selim Pa~a Mısır sernskerı nevi kırıntılarımız hakkında mahlmat iııtf':ı ;ı ar L uzerıne ga l ıyet SUtetı miştir. evvel OUU kuslara boşaltmıştcm. 
'eı 1·tt ~unaktadrr. Şelıri cemaziyu"Iev· Biı~~ince askerin sen·erleri ~ 1 Yltın · d • Gümrük ve İnhisarlar VekAieti taraf;n Bana iftira ediyorlar. Maktul Is -

1ıth h 1 okuzuncu günü alessa - Vapura hindi hu asrm ejderi dan görülen ıuzum uzerlne ba%I gümrüklerin l 1 E ı' l\Usy O k d mai , evvelce yanında ça ışan min 
ltirat · anın r apısrn a bulunan Leşkeri İeJamyamn miilahlıat1ı isimleri değlştirllmiştit': Bu arada Cezre ıe ~ .. ı. ordusu yirmi dok'uz bin piyade y . 1 gümrük mUdUrltiğUne bağlı Çal gilmrUğU ismindeki bir adamını dövmÜ§tii, E -

ı. "~s<' ani kim serdarı ekreını nnın< ar udu ıu min de intı'k.,m almak icin Ismaili li.İtiıı 
1
· n top ve dört hin süvari asa - nUn adı Çukurçaya, Van glimrUk ın r .. ~ 

1 'en t .. ld .... I ld Gelmemiş kış irrc Ru~ya heman ğüne bağlı Der gümrUğUnUn adı da ba.şkale öldürmüştür. Kabahati bana &.tarak 
ti aı· nurettep o ugu ıa e De'· - " til\~ 1)'enin Gözle,·e istihkamatı üze- Gelse ~chri oJur iıni~ ki kuman ye çevrilmiııtır. iftira ediyorlar,, 

l• gelip . l . d k • V l d' • Dün mllll sanayi birliğinde, trikotaj B I •ıttı 
1
. 7.ah ıazretı ser arı e remı ar imiş ol lliylekarJl'I m ast sanayı'ine mensup fabrikatörler topli!nınııı ve unun üzerine, Ekremin, smaili 

' f\ l o 1 ı \tler· r< uyu ıumayunundan mai - Dame diişer inşaallah kendusu trikotaj sanayiinln vaziyeti etrafında görü öldürdüğünü söylediği Emin şahit o 
~ lr trı~kde bulunan asakiri şahanenin Çun i~itti kim Paş~ ~el eliğini .. ,.. şlltmUştur. larak dinlendi; Emin de vakayı şöy~ 
e'e 1 tarını seYkle düşmana bilmuka N k' . l ld .... - -,:- • Şehrimizde bulunan ilk te<trlıil!t direktö le anlattı: 

g "trı • d f e ·adar aı;ker i e o ugunu rU bay tamail Hakkı dün aq&m Ankaraya 
"ti ıl,·,· tı .~ü .. a aaya ikd_am . f.'derek D d' k' f · • h dönmUatUr. Bay tsma.11 Hakkr •ehrimlzin •• - Osmanla beraber çayırda Ö -

lel? etti. Ben çalıların arkasına kaca -
rak sc:klandım. Benim üzerime de .bir 
defa ates etti !akin kursun üstüm -
den geçti... .. 

Başka şahitlerin çağmlmaları i -
çin muhakeme başka bir güne hıra -
kılmıştır. 

Karısını yatakta 
öldüren izzet 

Rakibi Yunus aley
hine açılan dava 

Mukut etti 
İki sene kadar evvel Beyoğlunda 

bir evde, ~rkadaşı Yunusla 20 sene -
lik karısını bir yatakta görerek, ka· 

rısmı öldüren ve aşığı Yunusu ağır su 
rette başından yarnlayan izzet ağrrce 

zada mahkemesi sonunda 23 ay hapse 
mahkı'.'ım olmuştu. Bu cezanın on ye 
di ayını geçirmiş olan Izzet, arka -
daşx Yunus aleyhine zina davası aç
mrştır. Bu davaya dün üçüncü asli -
ye cazada bakılacaktı. Fakat aldığı 
yaraların tesiriyle Yunus bir kaç gün 
evvel ölmüştür. 

Bunun üzerine aleyhine açrlan da 
va sukut etmiştir. 

Adliyede esrar içenler 

Dün adliyenin <ok kalabalık bir 
saatinde, bir cürmü meşhut vakasx 
tcsbit edilmiştir. 

Stavro ile Koço isminde iki arka
daş, üçüncü kattaki helalarm iç taş
lığında esrar içerlerken görülerek, 
suç üstünde yakalanmışlardır. Ve 
iki esrarkeş mahkemeye tevdi edil -
mişlerdir. 

lııtaf nclurmuş olması ıle dücıman e ı ım ırsat ganımettır ana ., .. _ i ıtırları k' . . l s Varalnn küHi aslier ile ana yatı ilk okulları ile Edimedekl eğitmenler küzleri otlatıyorduk. Ekrem geldi. 
ile .. va aı ı:ıaruye mu ıaceme- kursunu gezm~tir. Hayvanlanmızı aldı. Ben de gittim. Muhafız alayı Ankara'da 

tıjll h~tet kılmmagm asakiri ~ahane- "(Arkası var.)' • EyUll ayı: içinde mezbahada 3H
24 

kara Hayvanların sahibi lsmaile meseleyi 
ltfıır ır fırkası Gözleveden liunıç ve --------------- man, 1H3 dağlıç, 2867 kıvırcık, 662 keçi, anlattım. Ankara 18 '(Telefonla) - Or 

, lt ,1.. J Ah f p, 8699 kuzu, "2 oıı-tak, 1287 öküz, 219 ln,.k, E 
'r"·' ,··, ... ~;;··'Uıcı·nıana ıu··~um edı"p do'•rt sa- Kayserli me 'OQa- ., b d 1 . t" ''r:ı'4 "v 239 maııda, 271 dana, 36' malak. 7 boğa ke Biraz sonra lsmail ile beraber gel - umuzun ge manevra arma ı~ ı 

\ JA tarbi ve haylı düı:manr itHi· •• • h ı· d'k Ok·· 1 · Ek d Jdık t'-: rak etmi, bulunan muhafız alayı 
\ 

.. ln r s tercumeı a l silmiştir. 1 . uz en rem en a . . K1 -

·e. h11 ··esa. e_i haideye k"aclar indirmis nın h 
1 

~ • Askert mekteplere girmek ıı;;ıo vilAyct yüz metre kadar acıldıktan sonra Ek bu saba saat 5 de şehrimize dön 

hltı) .. \:·l .~a ıhıyet e;:erı' serdarı mt'ı'ııaru"- b ?4 t ırertikten son h • 11
- ub-' varakıı.sı alma · ~ .-

1
. ltn tez . "d': ''kul" Kesilen U - saa "' ~ ra idare eyetıennden h..,.n "' · rem arkamızdan koşarak geldi, mav- müt ve istasyonda büyük' tezahü 

"' i 
1 

ayu u şan ve §U ıuna ecnebi memurlar ye konsoloslar yanr ya ıuzum olmadığı Dahiliye VekAletindPn 

Görüp düşündükçe: 
~"le., 0 ar.ak iki senedenberu zuliure h . d n evvel kend' . vilAvete tebli~ edilmiştir. zeri İsmailin üzerine doğrultarak a - ratla kartılanmıştır. 
h ••g}h nagdiliku ~~ne · 1~ .·KocuU~dycl~~IA~~~~kua------------------------------~ 
i n~ a 1 iyet meserretlerine hu da· SÖ"' alarak' ''Dost1arını. çok yazık ki tı• <l\'e kıl ll' 1 " · · · h merkezi pamuk köyUne nakledilnıl~. Van 
ıyet] mnııştır. '\"ema i memnu· hu 1.: d ,.h·e ..... nıi,·etı:ıız ve geçıcı ir 1 d d e h Ka ar ' ,,. J k. 1 h • . vilft.yetinin ''KAzım p~a.. t_uasınm a ı a 
~ ı:ırc] eyana ihtidar ederim ki Fran iş için benim gibi pe nıeş~ ır ılı- ''Özalp,. a. ~evrilmiştir. K'eyfıyet vi!Ayet~re 
fUtıcii tt~unun mfütahfaz askeri ile ü- t' kum danı buralara kadar yoı- bildlrilmt,tır. k 

I.! erin 
1 

a av bahriye asakiri bünyasin - ıyar a~ -ıık ahali arasındaki uy· _ -..G u n 1 ü ,_, 
ı• ~1• c en O·m • .. 1.. mu~sunuz. ıv 1. d" ı 
f 

tn r . 1" o nun ve topçu mu a - . ıer !'iey uz lıı ·a~l{ gunsuzluIC geçınış ve :. e - ADY~(} tıa\' · azin maiyetlerinde hulunup . . • ·t' 'f{o~~elcliklerinize te- R 
~ .... enetleri,·le Go"z]e,·e ı· t'hk"' t nıne gınnı~ ır. : .. b d' · j ·tıp 

1 
. s ı ama ı kk'" 1 . 

1 
,, ... ibı ort as e ıeı söz-

hıı " 0 un arak hu cihetle ordumuzun 1şe 1 
ur e< er!ns·İcrf Jıjrrıaye ,.e müdaf a- === -- Programı ' 

\·e htte nanıu~u dalıi vilCave olunmuş eı e oraya a ı öOLE NEŞR1YATI: -..... ~al l l k' 11elıni~ olan1ann Mr 12,30 plAlda Türk musikisi 12,50 band!s 
··ı~,."dd e 1C mu~ihi tP.cıekkür olan aya ye tenere .., . d b N . ö" an hulunmuştur." sızı1tıda buluonıasınab mey an..,, ı:a~- J3,0ıs muhtelif plik neşriyatı H,00 SO• . 
d'" llıel" p L S ra da n yaptı~ı ışın AKSAM NlllŞR!YATI: 
ı~i Ilı 1 ~ a§a ord Ragl ana gönder _ mamıştrr. ... on l 1913~ pl!kla. dans musikisi 19,30 konfe 

İlla!\ a e.:tnpta §Öv]e divordu: ''Dü~ • JlallC arasındaki tesil~at;ı~. 1 an am.ak rans: EminönU l{alkevi namına doktor Etem 

~ll}·a l~~ on yedinci ~nü Opak'or • içilJ vilayetin jc:inlle e ~n he 11 >astonHıy- Bakar (verem tedavisi) 20,00 Nuri Halil ve 
ıtı ıucurn t . B k l • dola~ınaı;a aş aım~. al arkadaşları: Kl!.!lk TUrk musikisi 20.30 ö 
q ~llıt s· e tı. u uvvetlerin bir k pen:lalsııra toplanarak ' 'O Pa~ası !" mer Rıza tarafından arabca söylev 20,415 Ve 
h lı~aliı 1d"a."topol ı:ivarmdaki Rus or- m yo ara .., .. . .. clia Rıza ve arkadnşıarı ;ara!mdan TUr~ 
l'i n an ., ı· ·ı k' s· f l 'd . I lk·x-1 ad1,..•rn11 gonnl'ı-t uze - > 211-tel( ' ,.,c ırı ere ım repo ve nı a~ıy e a ~ • r ·ı musikisi ve hlk şarkrları rııaat ayarı . .) 
~iş ":P tan gelen k'uvvet1e birleştiril- rine ~a,·urlariyle etr~.;na l ~1 paralar ORKESTRA.: 22,1~ ajanaıı ve borsa haberle-:-! 

ta Cİ\·a;11bdatm 16 ncı gecesi Opator- serpmişti~ ki• kabahat ı er J,ır taraftan ve ertesi gunun programı 22,30 pllkla soıoısr 
~ ın a biti • l d• 1 ı.: clo~rularm oa biiylecc opera ,·e operet parçaları 23,00 SON'. 

l "'llnahI • eşmış er ır. ceza anrr~ell ~ nı anlatı11ak !'İyac:;et b 
ıt lıitn e,ın otuz iki Jibreuıc toplar- mükafatlanara ... r • .- ,, • Bir f nglllz fşçl me u-
~~~til<'ray~ ~yledikleri l\alcle lıücuma ve inceliğini gö~trrnıış ır. il 
l.i"ari ~ t~7. altı pivade Ye altı alay ~\Ji Pa~anın nırnkuliitı bmada lıi - su Vtyaoaya ge yor 
'tiı rn e ~ort yüz KaıalC süvariı;i ile tam bufovor. k . Vivana, ] 8 ( \. A.) - Reichı"po.-t 

l
\·ct}<'l"i ev ie tavin edilmiş top ltuv - h' .. tahirinde ır rar h9hrıyc- ,.azet~si f ıı11iliz i~çi partisi mebusların 
c · ne nıa1'k b 1 • '>O Ra ıyu olarak (Talia) '"' "' n lini s .... 1 • u unuyorJardr· Ateş- b J iye nazırı dan Lan~lnıry ile yaptığı bir ınülaka· 

t 
llnı1rı ~~ c~nalıa tevcil-i etmişlerdir. ye, a 

1~1 Ç·ıııakkalec1en ~clmi~Jerdir· tı ııe~retıne\teclir. Bu mebm iinümüz .. -
ı:ıh Uzerın 1 h. . . Yapuru ı e • 11 kl ~ v· ... ç.• Ve . e so cena tan hır kısım . netle vapmı:ı o 1 u arı <leki hafta Viyanaya gelerek Başw·kıl 
!tı- ett• Pn·ade alarali ı:ağ 'cennl\ı tak Bu ı>snada ter:>~ ndat anımer.e büyük R. Srhul'rhnig~ ile merkezi ,hmpa 

"" tnı 'r· · İ ı la·ı1at ,.e tereı 1 
' 1 .. ··1 ·· ·.. ı ·~"l\"ı'] • ıvver · I · ·1· " ·r ·ı a, r a "oru ınuıotur.. · · l .. .. kt' ıı . ı eı-i il · J . 'e .. 1poryos ngı ız } . "k n ,·e 1 tı l ,., " meı-elelerı iizerın.' e goruşece _ır: . 

1 
~lır taı . e Şehner Yaımnı da hu ce· ur fU ra k (i\Tukatldeınci Iıa - Lansbury mii lııkatında de1.nı;;tır kı: 

"'•" 'tVıve t ·ı B h E ·· le o aralı · ı· ·1 · "I · C k ~:·\iç <lf>f a ~ tı er. iri irini mütea· zrunı denize ın< ırı nıcsın - '' A nısturya. ;l acarı~tan H': ,..e os-
~f a~1tı ] hucuma ~ecen düc;man hn yır) 7.trhhs~IJl l::ın nıii~külat , .e mu }o\ akya arasında ticaret ınühaıleleleri-

ql'\rı k c a ateııJ • • ·1 • 1 · . 1 lsa u"ranı • . k 1 . a jl. .. -. erımız ı e ve e ımızde c e JlaRt r. ·· ariinileyhi fevka- ne engel olan ~iimrü mania armanı-
ı~ •q ll•• '.. •. • li ff k' t 'zhk ınu§ . . kl'f k t · a ı-3;-; -ı: U7. suvarı U\'"\·eti olma- va a ıv-e qı.. ·leıncsi üzerine ame- Jıavct ,·crilnırsın ı tc ı etme arzu· 

l :ı.rıı <'cll~1:n mukabil hiicumumuzla lade telıeyyuç. t'} t erip la:r.mıge1t•n ~u~davnn· 191 ı statnkomnun yeniden 
111] 1 ı Za · k' 1. b a bıı:za · g " · h ı · k • ld "' d el) \ e iki ~ .. : yıatmnz !'ie ı:ıen yedi şe- ıyat a~ın . nıakta iken ka:ı:aen elti- , iirut u ması ıın ansrz o ugun an, 
\r 11"\'~\ .

1 
ll~ yetmiş yN1i varahdır. manevra}:~ ~aPkatlanrrııs olm.rkla bera· hih'le bir hal suretinin kabulü elzem-

' ..., r ue ol ·· .. ('O l · l fi - a • · E k' 4 
t K 11 "'ma ~ ·.tr 'kı• ~m~tur. ;;-ıe nt er içiııde şerek ayag1 ,6 u,·affakiyetle ba~armış- diT. ~asen• es 1 ''''ll" un·a ra ıg 

b~ lle ltı. anh kumandam Selim Pa· her neticeyt ın niha~ et Hrilıni~ olması fena ohnu~ -
ıt ıralay R" B ) \·ar'd ,,' · ll~tem ey' e altı za- lardır. '(Arkası t·ar. n-. . 

üniversite davası 
Güzel bir cevapla sona erdi 

Gazeteleri, günlerce uğra§hran 
Üniversite davası, güzel bir cevap 
yerinde bir karııfayışla sona. erdi. 
Kültür i~lerimizde bu yalçınlığı 
ha~.ırlı bjr başlangıç sayıyomz. 

Universite, her şeydP.n önce bir 
ilim yeridir. Orada hed~eı::in ken 
di hakkına razı olması, ve bunu 
bir şeref borcu hi1mesi g~rektir. 
Menfaat çamurundan yapılmış ka 
ideler Üa\iinde, hiçbir ta sparçası, 
b!r hak hey kelinin kutsa 'hği!e yük 
selem ez. 

Oradaki genç, artık çocuk değil 
dir. Hem 1'ayatı, hem mektep ~art 
İ:\rtm mu\1.ıkeme eder-E"k. h•mları 
kendi mecburiyetlerale kar,ılaşh 
racak bir yaşın ve tecrübenin sa 
hibidir. 

Yalnız beni düşündüren bir nok 
ta var. M1•vaHakiyetıı:7!:ğe düşen 
p-ençler hangi bakım!ardan ekıik 
tirler? Yah·ız hu ıeneki çalışma 
ları noksan olduğu için mi dön 
mütlerdir? Yoksa eıaıen o dersle 
ri kavramak için lazım gelen ha 
zırlıklarımı yoktur? Davanın bir 
kerede bu noktalardan incelenme 
ıi fena olmaz. 

Çünkü liselerdeki ölçü ayrılığı, 
memleketin tahsil dereceleri üstün 
de pek fena tesirler yapmı,tır. Öy 

Yazan: S. Gezgin 

le, ki h~.r senede mekteplerini biti 
rerek, Universite sınıflarında yan 
yana gelenlerin bilgi varlıkları 
arasında, hazan şaşılacak kadar 
gen it farklar göze çarpmak'.:a oldu 
ğu söyleniyor. Böyle seviye yrılık 
Jarile sarsılan bir sınıftaki imti 
han bozgunundan kim, nasıl hoca 
yı suçlu bulabilir? ilim, şunun 
hunun lceyfi iç.in aşağı]astmlamaz 
O, ne ise, yine öyle kala'cakhr. V ~ 
ancak 7ekalarına, bilgilerine, çalış 
malarına dayanarak yürüyenler, 
ona. ereceklerdir. 

Gençler arasında bu doğru yolu 
bırakarak, sapa patikalardan ko 
lav kazanc peşinde kosanlarla kar 
ıttlasmak bizi gerçekt~n üzüyor. 
Çünkü bu suretle kaybe.'~tiğimiz 
yalnız bilgiden ibaret kalmıyor. 
Daha başka ve belki daha kıymet 
li bir takım vasıfların da kurban 
edildiği korkl!sile s:ırsılxyoruz . 
. Fak~t ~annedilmesin, ki genç 
lıkten ınsıyaka girmiş bir itaat, 
korlmdan doğma bir susuş istiyo 
ruz. Hayır, böyle küçük ve değer 
~iz bir !CY aiciımızcİan geçmez. 
Fakat yeniçeri zihniye tile de dü 
sümnelerine razı olamavız. Haki 
kat halık de~ildir ki, bulanık suda 
avlanabilıin ! 
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Edebiyat Aleminde 

Olen Bulgar edibi 

Y ordan Y ov kol 
Hayat ve eserlerine bir bakış 

YAZAN; M. Necmeddln Deliorman 

lvan Vazoftan sonra, Bulgarların 
en yüksek edebiyat üstadlarmdan bi 
ri olan, Y ordan Y ovkofun öldüğünü 
Anadolu ajansı bildirdi, 

Mütevazı bir köy hocalığından, 
Bulgar edebiyatmın şahi;;asına yük 
selebilen bu büyük insan, Bulgar s~h 
nesine en kıymetli eserlerini vermiş
tir. Ömer Seyfettin Türk hikayeci
liğinde ne idiyse, Y ordan Y ov kof ta 
Bulgar hikayeciliğinde o idi .. 

Y ov kof türkçeyi çok iyi hildiğ~ için 
bazı hikayelerinde Türk kahraman -
lara roller vcrmi§, güzel sözlr.r söy
letmiştir. 

(Tekerleklerin türküsü) hikaye -
sinde (Salih Yll§ara) "dünyada gü
zellikten daha kıymetli bir ihs<m ola
maz,. diye söyleten Y ordan Y ev kof 
güzelliğin atıkı idi. 

Dünyada her şeyi giizel görmek y ordan y orl•of 
isterdi. Kadını, erkeği, eşyayı v~ bü caya terceme ..;dilerek (Zura) gazete 
tün mevcudatı güzellikler içinde ta 

1 

sinde terceme edildiği zaman, Sof ya 
aavvur eder öyle olmasını isterdi. da benimle birkaç kereler görüşmüş 
O, lvan Vazof gibi, kan, ateş, barut ve yüksek takdirlerini söylemitti. 
kokusu değil, insanlık ve güzellik (Milyoner) dramı Bulgar milli ti-
qıkı idi.. yatrosunda ilk sahneye konulduğu 
··Hudud boyund.:.ki çiftlik.. romanı gece, tiyatronun koridorlarında ken-
ölmez bir es.?rdir. b · disini görüp te rik etmittim .. Köylüyü ve toprakla ugr~ a-nları 

r- Bana, Ankaraya gitmek, yeni Tür 
terennüm eden realist şair, hiç kim - kiyeyi, yeni Türk edebiyat ve edip • 
senin düşmanı değildi. insanlığı se- )erini görüp tanımak istediğini söy -
ver, insanların dünyanın iyi ve gü - lemiıti. 
zel mahluldan olduğunu iddia eder - Kendisine bu husuıta elden gelen 
di. her şeyi yapmağa hazır olduğumu 

Yovkofun Bulgar edebiyatı ıçın söylemi§ ve bir kaç gün sonra da Çar 
ller yarattığı eser, binlerce insan ka] Boris caddesindeki büyük kahveha • 
bini teshir etr,1ittir. Hayatın medom nede bu]Uf8rak görüımüıtük ... Fa • 
ve meçhul bir ummana doğru akııı- kat, hiç bir siyasi harekete, partiye, 
na o, biganeydi. münazaalı iılere karışmayan zavallı 

Hakiki hayatı kapalı b;r çok kapı· Yov.kof, bizim o günlerde Bulgaris .. 
lar ardında ef~i giizellikler, ccn tam terkebneje mechur oluıumua 
net bahçeleri .içinde tısaavvur ederdi. üzerine, bu tasavvurundan vaz geç
Hikayeleri, romanları, piyesleriyle mit olacak ki, Kemalist Türkiyeye, 
bu kapılan birer birer fetheder ve ve Atatürke kartı uzaktan ~lediğj 
tahayyül ettiği güzelliğe kavuf111ağa büyük hürmete rağmen, memleke -
çall§mfı.... Yordan Y ofkof bir Bul • timizi göremeden ölüp gitti. 
gar edibi olmakla beraber her ıey - Bulgar milleti, dün toprağa ver -
den evvel bir inaandı, ve ~ütün Bal - diği büyük evladının mezarı başında 
kanlılann muhabbetini, takffirini ka ağlamış, maarif nazırı Go,spodin Ni
zanmış bir kültür adamıydi.. kolayef hazin bir nutuk söylemiı 

lvan Vazof. Yavurof, P. Y. T o - bütün edebiyat, ve kültür aler.1i cena 
dorofun ölümlerinden sonra gerile- ze merasimine iştirak etmiıtir. 
meğe ba§layan Bulgar edebiyatını Yovkofa biz de çok acıdık, biz 
y ov kof tekbaıına ilerletmiı ve yük • de, Bulgar edebiyetının büyük acısı 
seltmiştir. ka Idık 

D na b .. 
ostum Dobri Nemirof gibi, Yor M. Nec:meddin DeJionnan 

dan Y ofkof da, hikaye ve piyesleri • ---- - --7'"""-----
ni, açık ve selis bir ifade ile yazdıkla- tstanbul Beledfyesı 
n için, halkm Massin ruhuna ine _ Şebır Ttyatrolan 

bilmitler ve bütün süjetlerini aıağı Tepebqı 
tabakadan alml§lardır. saat 20.ao da DR.Ur: 

··Milyonerler., piyesi, Bulgar sah- stzE ÖYLJC Gmı.lYOR 
nesinin en çok alkıtlanan bir eseri SA 3 perde Yazan : 

1 L"plran Della Türkçesi: 
o muftur. H. Fuat 

Harplerden evvel lvan Vazofun ----·------------
tesiri altında kalarak .. Eski Balkan ERTUORUL SADl TEK 

menkibeleri,. namında bir eser ya • Tiyatrolu (Akarayda) 

zan Y ordan Yo~of, muharebelerin 21 perpmbe nat 20.!0 
!ecayiini gözleriyle gördükten aonra da 24 ~t ııs de 

~tmiı ve yolunu ela clcğiıtirmiı - cumarteat saat H de 
tir. (Kadınlar yüreği) ve (Eğer söyli talebeye Kirlf 20-80 
yebilaelerdi) eserleri, her ,eyden ev- talebeye ıo kuruf. 
vel hia, vicdan ve ruh insanı oldu- ----------------• 
iunu göstermiıtir. 

Çalqmanm, güzelliği aramanın, ve 
tabiatla. köylünün bir parça da ro 
mantik §8iri olmuttur . 
.. Antimof hanmda geceler., klasik 
Yunan edebiyatmm teairi altında ka 
lmarak yazılmış şeylerdir. 

Dobrucuda Çıhtkövde büyüyen, 
orada Türk, Bulgar, Rtnıen kövlüle 
ri arasında hocalık ~en Y ofkof, 
Bulgar sahnesine ( Albana) ( Milyo
ner) (Borayna) dramlannı kazan. 
dmnqtrr. 

Türk edebiyatına olan merakı cok 
fazla idi. Aka Gündüzün bazı ro~an 
larmı parça parca Bulgarcava t~rce • 
me et!irmitti... Türkçe bildiği icin. 
türk·e eserleri dostlarına bkutur. din 
· _., anlamadığı kelimeleri IOraraic öğ 
tenmeğe çaJı,ırdı. Türk edebiyatmm 
z8111falillne lnan11dı .. 

Repd Nurinin (Çalı Kuıu) roma
nı (Cu~)~ namı altında Bulgar 

Fransız şairi 
Bodler 

Bir kadının UIDmDne 
sebep olmuş 

F ransada ıeçen ıün bir demir 
yolu üzerinde bir kadın cesedi bul 
dular. Tren zavallı kadını raylar 
üzerinde parçalamıı ve orada br 
rakmııtr .. 
Bu bir kaza mıydı? ilk evveli alda 
gelen budur. Fakat kadının birisi 
tarafından ö?dürUlmüı ve ıonra, 
hadiseye bir kaza süsü vermek 
için, oraya retirilip trenin '&:ekerlek 
leri altına bırakılmıı olması da 
ihtimal dahilind~ idi. 

Kaza kurbanının kim olduğu 
derhal anlatıldı: Bu. o civardaki 
kasaba.da, münzevi bir hayat yaşa 
yan bir genç kadındı. Madam Rc
nard ismindeki bu kadının ,ahsi
yeti hakkında malumat edinilince 
ölümünün bir kaza eseri olduğu 
fazla katiyetle ortaya çıktı. 

Frılnsız kadın fairlerinden ba
yan F rance Lam bertin anlattıiına 
göre, bu kadın kendini ıiir ve ha
yal dünyasına venniı marazi bir 
• .. ipti. Bilhassa methl?r Fransız tai· 
ri (Bodlar) , tapınırcasına ıcven 
madam Renard, bu marazi tairin 
tiirlerile adeta aklını bozmuflUr: 
Gezip yürüdüğü yerde onun ıiirle 
rini okur, ve o ıiirlerdeki kahra 
manlar gibi ,_..._ia özenirmif .. 

Fen Aleminde: ----------------
Telsizle idare edile 

bir torpito .. 
Gemileri Radyo dalgalarile gd' 
rütmek tecrübe.leri devam edil 

Te!&i:.lc idare edilen torpitonım ıecrli~eri yaprlırlmı •• • 

yo dalg~!arı !le uzakt~ki gemileri yü- Bakın, nasıl sol tarafa 
rütmek uzennc!e tecrubcler yapıyor - baıladı 1} 

Bir J(iin, iyi konuıtuiu bir arka 
daıı olan bayan Lamberte demiı 
ki: 

Markoni, ölJmünden ~vvel. rad_ "1 n.e!< i_in:lir. 

du. ··şu kırmızı düğmeye , ........ n .. 

-Birgiin kendimi öldürecek 
olursam, yüzümün hiçbir yara al
madan, olduiu ıibi kalmaıını is
terdim. 

Yine kadın tairin anlattıtına 
göre, madam Renard geceleri ka· 
ranlıkta kırlarda ve dağ baılann 
da dolqmaunr severmif. 

Bu kazaya da böyle ıece yanıı 
demiryolu üzerinde ıezerken ufra 
dığı anlqılıyor. 

Kör eden kolye 
yine kör etti. 

İlk yaptığı tecrübelerde muvaffak mi şağa kıvnlıt. Beyaz düğme1! 
olrnuıtu: sarsam gemi içindeki bütün 

ltalyada kendi yatından okyanus - yakıp gece seferine çıkacaktır. ~ 
taki bir gemiyi, radyo dalgaları vaaı· kıp gece seferine çıkacakbr. ŞO 
taaiyle yürütmüıtü. me de gemideki toplan idare 

Fakat, bu tecrübede görülen bazı Onlara kaç mil öteye top ata 
noksanlıkların da tamamlanması i - ru bildirdiği gibi, ne zaman a 
çin daha f cıZla çalıımak tazım geli - larmı da tayin eder. Şimdi fU 
yordu. meye bsıyorum: Bakm ne o;~ t.f 

Şimdi, Markoninin ölümünden son Hepimiz gözlerimizi kartı~ 
ra, ayni tecrübeler Franaada yapılı - pitoya diktik: Birdenbire 
yor. Fakat, ıimdilik bu tecrübeler o- yavrusu, kendinden ümit edil 
yuncak bdar küçük bir toıpito muh cek tekilde, düdük çalmağa 
ribi modeli üzerjnde yapılmaktr.clır. T orpitonun hem mühenditiı 

Son yapılan tecrübede, 3 buçuk kaptanı olan B. Cazel eseri. 
metre boyunda olan bu küçük çapta- da diyor ki: 
ki torpito muhribi telsizle uzaktan i- - Harp zamanında bir 
dare edilmit ve istenilen manevraları içinde insan bulunmadan uzak 

Hindli bir nlrlc•ıenin tılaniıb yçm11trr. dare etmek, tüphcsiz ki, 
bir kolye.i bulunduPJıu, bunu Bu tecrübe ve (manevralar) hak bir keşif olacakbr. Esasen, bil 
çalanın kör olduiunu yazmııtık. kmcla Paristen bildirilen tafsilatı ya· gibi, radyo dalgalan ile uzaktd-

Hindlilerin ve böyle ltabl itika\ zıı.oruz: • • re üzerinde bir çok tecrübeler 
lara inanan bazı A vrupablann ille Mame nehrinin üzerindeki köprü ll1If ve bu tecrübeler torpito 
ıum bir mücevher farzettikleri bQ civarında ye~il qir a~ vardır.Pek tc yarelere tatbik edilmittir. 
kolye iki kere çabnmıı, ikiıinde haklı olarak Beaµt~ - (güzellik) is - .. Şimdiye kadar yapılan tec; 
de hır11zın kör olduiu ıörülmüı- 11\İni t&§ıyan ada<la~z. . Uzaktan lerde uzaktan idare edilen bu 
tü. ··ı:e~ble,, .torpido muhribi görü,lü - ve tayyarelerde hiç olmazsa b~ 

Kolye IOD ~larak bir üçüncü de- yor. F rıtnsız harp filoıunı.ın en ısürat nin bulunrnaaı lizım geliyordu· 
fa çalındı. Hınızm kim olduiu li gemisi olan yetmit bin beygir kuv- adam, .gemideki makineyi ay,J' 
ıli'pheli kimselerden kim kör olur- vetindeki 've ~atte 4 3 mil giden iki cek ve makine ondan sonra. 
sa meydana çıkacaiı dütünülüyor bin' 1500 tonluk bu l'l'!Uhr:p buralarda emirleri yerine getirecekti. 
du. Fakat. buna lüzum kalmadan iıe anyor? .. Benim yaptığım bu gemide 
hırsız ele ıeçti: Kir olm•mqtı t Bu . nehir sulannc:la nasıl mahev - hesiz ki, böyle bir adam bul,.. .... ..,,._ 

• 1.. • ..: ra ya'pa--•~'\ · · mağa imkan yoktur., Ç Fakat, buıün muhakemesı ~- ~ r 

1 b t'l·n aslını bilnlesck böyle düıüne- kü bu torpito yavruau bir inMll ayan u hırsızın da yavaf yavq S. 
l özlerinin ıörmez oldux..· haber ceiiz. mayacak kadar küçüktür. Faka 

... I:'-•~- '--~ ela "rd·· .... " rüyorıunuz ki, irincle bulu~ veriliyor. r ..at. ıuusımlZ go ugumuz, o r 
· h 'b' · kilde bi · t" .. adama hi" bir suretle ihtiyar .. Şüphe.iz ki, hınız, kendisine mu n ın aynr şe ı r mınya uru ,. :s 

dü. 1 hrib' J·2S tr bo meyen bu torpito, telsizle v yapılan bu: "Kör olacakıın !,. tek r ve MI mu ın ıme e yu 
Jindeki telkinler altında olarak na mukabil ancak 3.buçu,; metre bo emirleri mükemmelen yerine 

hakikaten ıözlerinin ,armediiine yundadır. . . &;n Nehrinde ha;p llhlll9!'tn 
inanmıı olacak? .. Gemle~ni kurtaran kaptan,, 

· .. n!!!er taraftan, benim Ataiıdalri ,..e.imde# kolye ve Uzakta bütün ıiıratile oraya bura ...,._ ~ 
Hindli sahibesi ıarülmekt:dir. ya aidip geP=!!:ni . gördüğümüz tor- zerinde uiraftığım feY 'batb· 

• '-'ltS' gün içitı bunlardan pek fazla ~ .-
pito yayrusu acaba içindeki . cüceler demem. Fakat; ıunu söYli 
hrafmdan mı idare ediliyor? Hayır, ki, yapmak istediğim feY .heaa 
Bu geminin içine. konacak. kadar ufak filosunu, hem de ticaret fiJoldd. 
cür.e l>ile bulunmaz. kadar etmektedir. 

Dikkat ederıek torpitonun borda- .. Burada gördüğün~ liü~li ~ 
sun~. bir anten görijr~. I,ıe .gemi, milerin açık denizlerde içini:ie ~ 
bütün havatmı buradan ahyo_.: O - dukhm terait dahilindelıi ~ 1 
nun kalbi, akb vt; sinir c:ürnlesi hep oyuncak torpito üzerinde~ 
bundan ibar~t. Ge:minin kaptanı da. tecrübeden bqka l;ir feY ~ 
burada, yanıbaş~ızda duruyor. ··sütün bu tecrübelerimi 

"Gemisini kurtaran kaptan" bize SC!rgiai münuebetiylc orada ~ıll""ıiiilll 
bu küçük torpitoyu nasıl idare etti- meyi düıündüm. Fikrimi serti 
ğini. anlatıyor: mitesi de .bbul etmiıti. Bu to 

- Bakm ıimdi torpitonun dire - bi c:ı.ha bir çok küçük h.enM:re~• 
ğinde krımızı bir l§ık yandı. Görü - yaptıracak ve bunlan Seirıe ( 
yor musunuz} Bu, ;verdiğim emirle- nehrine bıralaıC:akbk. So°"' belit 
rin almchima c:Wr bir ifarettia·. ŞUn • ne böyle nehrin 'kıymndaki bit 
di t">mito bu emitleri icııa edecek. den, radyo ile. bu gemileri idar' 

Balan tom11tah etti. Hakikaten, cek. ojara türlü "manevriJar 
tomiatan emiini venniftim. cakbın. 
"'Şimdi ıu yetil düğmeye "basıyorum. "Hakikaten ho, bir ıey 0 1-- ·..__, • • 

l~t~ torpito, emri aldığını bildirdi. değil mi? Fakat, bu i! için js 
Bastıfnn düime gemiyi IO- döndür tahsisat hakkında hali bir kar9' 
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Viyanada bir idam kararı: ................................................................. ·-·······························-

Genç karısını pence-
Cılgın danslari 1 

le hepimizi ı~rat 

.· reden atan delikanh, 
l ipe çekilecek! · rı'nde eğlendıren 

1 • d ' iki yıldız var ır. 

Biri erkek olan 
fred Asler; öte~i 
si kadın olan Ctn 

l'irıagele cadalo."J kagna11anı11 sebep 
olduğu, anlaşıldı ! 

Rocer. Her cer 
ikisinde de ~!a~. 
ve hareket s.ura.ı 

. basit ~ekılden 
nın 1 b" 
cıkarak na~ı ır 
hizmet haline g~~ 
diğini onlıuda go 
rebiliriz. Bı• vazı 
da, Cincer ~~~ 
. nasıl yetı~tıgı 

rın ... 
ni kendi agzın 
dan okuyacaksı 
nız!. 

En fazJa para 
kazanan k ız 
Şüphesiz ki en fazla para kaza 

nan kız da sinema artiıtlerinin 
içinde olacak. Hakika'Len de öyle .. 
Fakat ya2ına rağmen kazandığı 
para da o kadar çok ki! 

Daha bir sene evvel ismini ken 
di tanıdıklarından ba~ka kimsenin 

Viyanada genç 
· karısını pencere 

den atm:ık sureti 
le öldürmekten 
suçlu bir delikan 
lının alakayla ta 
kip olunan duruş 
ması bitmiş, hak 
yeri, suçlunun asıl 
masına karar ver 
mi~tir. 

Salona giremi 
yen yüzlerce kişi 
nin koridorlarda 
ve adliye dairesi 
önünde bekleme 
forini mucip ola 
cak kadar merak 

rine, teşvikine kapılıyordum. Fa 
kat, fena muamelemi, karımı öldür 
meğe kadar vardırmadım ! 

iki saat kadar süren müzakere 
den sonra, reis Hane), Bit'.erma 
nın suçu sabit görüldüğünü, karı 
smı öldürmek maksadile pencere 
den atmaktan ipe c:eldl.--:sine ka 
rr .. verildiğini bildirmi!tir. 

Knrar bildirilir bildirilmez, din 
liyenler "Bravo!,, diye bağırarak, 
suçluya ölüm cezası beklediklerini 
izhar etmişler, fakat reis, sert ha 
kışlarile gürültüyü kesmiJtir. Di 
ğer taraf tan mahkum olan katil, 
ağlamağa ba!lamış, yüzünü elleri 
le kapamıştır. o bilmediği Deanna Durbin ismindeki 

bu Fransız kızı henüz 16 ya~ında 
dır. Holivuda gidip çevirdiği ''Üç 
çapkın kız,, filminde o kadar bü· 
yük bir muvaffakiyet kazanmış 

ki, sinema tirketi kendisile h~ta 
da bizim paramızla 10.000 lira ile 
bir sene için tekrar mukavele yap 

uyandıran bu da Kararla, facia kurbanının pek 
Arılmn.~rnn k<Irar vanın son duruş iyi bir kadın olduğu, evine bağlı 

ı,;erilcn Frants ma celsesinde. lık gös'Lerdiği çok tahammüllü bir 
Bitterman müddeiumumi Dr kadın olmakla beraber kısa süren 

Cin cer Votava, iddianemesini serdetmi§ evli!ik hayatının tahammül edile 
ve jüri heyetine dönerek, şöyle mez meınkkatle geçitiği, bu vazi 
demiıtir: yetten de bilhassa kaynanası Volt 

- Siz, vereceğiniz reylerle, iıle ronun mesul olduğu neticesine 
diği suçu inkar etmekte ıHar eden varılmıştır. Şahitlerin ifadelerile, Rocer mıştır. korkakların salıverilip, sadece suç kaynananın fena bir kadın olduğu 

Genç artistin birdenbire parla }arını açıkça itiraf edenlerin ceza gelininin tntarruf ederek biriktir 
li yışı herkesi hayrette bırakmıştır. ya çarpıldıkları kanaatini kuvv~t diği paranın hepsini kendi eline 

r~ti,er Yıldızın kendine göre bir Nasıl yıldız oldu- Fakat Amerika sinema dünyasın lendirmemelisiniz; bu vakada, vıc geçirmekten ba,ka bir §ey dü§ün 
later ~e ~arzı vardır. Bu yıldız da hemen hemen herkes onu beğe dan azabı çekmeniz ihtimali yok mediği sabit görülmü§' .. ür. 
dttı, e~~ıl veren bir aktör, is'ı:erse gv Un U an 18 ti yO r niyor ve \akdir ediyor. Geçenlerde tur! Yakanın cereyanına gelince, 
~dı f 11Jurlerile ıöhret almt! bir yapılan "gelecek senenin en par Müddeiumumi, sesini yükıelte karısı pencere yanında duran ka 

~\ın olsun.. lak yıldızları kimler olacak,, mev rek, devamla: . sanın önünde uğraşırken, kocası bir 
l'ttiş i~ibarla Cinger Rocerin fıenç bir arkadaşla oturuyordum. zulu ankette kadın artıst olarak - Burada öyle deliller va~, kı denbire arkasından üzerine atıl 
b\,L ltıesı diijerlerinden çok daha ki genç arasında ne konu,ulur Deonna kazanmı§tı. hazı defa hakika'Li ifade etmıye~ mı§ ancak 49 kilogram ağırlığın 
~ liir!~dü~. • Tabii her feY diyeceıiniz !. Doğru Kendisile beraber, gelecek sene itiraflardan daha kati .kanaat getı da bulunan genç 'kadını hiç güç 

j~~de uzerınde en ıen hır yüz dur. Daldan dala konuşuyorduk? nin en parlak yıldızları olarak sa ricidir! Şu suçlu yerınde ~turan lük çekmeden kavrayıp kaldırmıı 
l ı ~.. hatırlayacağınız bu sevim Ama neler anlatmıyorduk birbirı yılan ilCi erkek artist de Robert istihkarı haketmit alçak, aglaya- derhal pencereden dı"arıya fırlat 

" t k d J J k · k l ·· ı· ek dava mev :r ~fıtı n en i hayatını kendisi an mize .. Bir ara ı c, ır gazınosun~n Taylor ile Çarl Boyerdir. ra ve ya an so! ıye! .... '. . mıştır. Zavallı kadının bu sırada 
l(en bak d" f ·kı"mı"zı"n de bilmedıg"'ı zuu olan suçu ı"ledıgını reddedı k d" • . k t ... b 1 d -, ınız ne ıyor: gramo onu ı .. -------------- E . :r k d ... d en ısını ur annaga ça a a ıgr 

' ~'l>tı):lier genç kızın en çok miz bir tarafını harekete getırd~: UN Yd0 Z: vet, ghe~dç! vba t~:uy:~ı:u k:~ da, pencere kancasını sımsıkı tut 
tJ.._ .. ,~r fe .. v. nedir? Şüphesiz dans Fakat nuıl bir taraf!. ~unuu ?u .. --- KUR ---.ı ogruya fa 1 1 u u • d • d t ... 
ı""Q,.ıt d d k k bıle dı'sı· de bundan 'ıst"ıfadeye ha• vura masın an ve acı acı ım a çagır 

~ıt\,..,.b egıl mı·?. Bugu"n go"zlerı"nı"zı· •u"nmeg"'e bir fırsa. t . a_ dı ası . :r d 1 1 K d .-.. ,, :r ASONE TARiFESi k k k .. kendi kendi masın an an atı :nııtır. arar at 
.~ı .... ara_](, tanıdıg"'ınız bütün genç bulamada:ı kendımızı ans yerın ra ' arısının ıo aga ''dd . • . d d ... b''t'• 

" .... ,mJe.ket d'" t".... .. "dd" yelteniyor mu eıumumının ayan ıgı u un 
Ilı l oozl • • . •. .. . • d b lduk aıemleket ıu ne Uf ugunu ı ıaya · d . l . . d ld .. 
~; h ~ erınızın onune getırı- e u • dıtmda A k d .. d d "'ruya vakaya elıl erın yerın e o ugu, suçun 

~llda. ;ınken hepsinin dans sana- Bu arada şunu söylbe~~.ği udnuk! içinde ı6l Rrt- ~~: •1 ogru k~n b og her dinledi taammüt ve tasavvurla itlendiği 
~\trl e ta birer üstat olduğunu tum: Konuıtuğumuz. hu.tuh~ a

1
1 Aylık Vl .,.,:s Krf. ~~ 1

• 
0 mamba a h'~ra r.~n ıı.u suç suhut bulduğu da ayrıca kaydedil 

.., arsınız? f dakı ıç ır •ey e ı aylık ıao .... o a-.. gımız otuz e~ $a ı • su :r 1' • • ek• ·edı"r 
l ""k • kalarC& etra nnız ı • k:r 47• °"' n • .,. ) l d' .,., k t m L • ~ "' at k s aylık " 1600 Krs. u tarafından it en ıgı anaa ını . . 
.._ tıhti . '.Perdeye çıkmadan evvel alakadar değildik. 1 genç onu Yıllık 900 edindirmeiie yeter! Sonra, fen. er K ... ararın esb. a.bı mucıbesı okun o, .... ,. ıç.ın hiç de öyle deöildi. k h "ısi kendilerinden d - l h d d k d ) •• ... k r- §Ur en ang ' b h d Tarlteslnden Balkan birliği için •Y •otuz babı c'a vaziyeti suçlu a ye me ugu sıra a ı ı memur arasın a 
ıfl. ı .. I a.rşı hir merak duymadım·t daha baıı.ka bir "eyden a se er bt Uğine g1rmJyeıı , • ' k d .d :ı....· ıt. Q" e b :r :r :r kuru§ dllşUJUr. Post• r çıkar yolda izah etmiıtır. ses çı arma an oturan ı am man 
1~i b• ır gün Fred Aster gibi ha- ler. Hiçbirisi.. , yerlere ayda yetml~ beşer kuruş "::dde'rr· --ıi, sözlerini §U §ekil kumu-~çehresinin kemikleri kasıla 

)' tel!t da.na adamile kar!I karıı Biz de öyle yapıyorduk. FakaL ummedlllr. de bağlamı§tır: rak. dudakları kımıldayarak, tehey 
tt~'"'"' ıpkllluvaff akiyetler kazana f temposunda çılgm •• , vııııta m<'.rkl'z:tnde _ Suclu daha evvel Kari Dör yücünü zapta çah"mI", kararname 
'ıl ·•1 a. lıınd b"I d" N gramo onun .. dönmez masa rorklyenın ..... :r :r 
l~ teçe d' an 1 e geçme 1• a bir dönüşten doner oturd,ug"'unu KURON• ıbone yauıır. adlı katili~ i"ledig"'i cinayeti öğre nin okun.m.ası bitince, reis, suçluya 
~,).. t 1 ki, deliımen tabiatım, d b" adaının :r ku I I d.: "' §e l mız a ır h" k t nince "insanın karısından rtu ses enmıştır: 
""lc:t-.. tny .e. r dü~ünmeklig""ime bir .. d"k Derhal kalktı ve urmct d gt urrne ocretl 2!'1 uruo ur. f k b" lk ı K l 

4t... ~ gor u !.~A~d:re;:s~e~u~;..;,;..;.;..--·---- ması için, öldürmek, muva ı ır - Ayağa ka ınız. ararı an a 
h usaade bile etmiyordu. .. 

\> ~lıllun] b le eğildi. I .. 1 k -------------- usuldür!,, dediği, sabittir. Muhte dınız mı? 
)~ff,k. ~ ~raber danstaki mu Ben belki f:.afta arı; . g~ eh- t bii Benim sadece. rem jüri heyeti; bunun öyle oldu Ayağa kalkan mahkum, bağıra 
~'4~ d 1~~tıının mühim bir kısmım kadar b~ eğ.~l~e hh~l:rı~:~ö~r - .~: r,nore:ue~~~ çcldı~ıf bir dönü~,, de ğu mülahazasının benimsenmesine rak: 
)ı~~il e '!~en tabiatıma borçlu lr:>medinın butun b "dd· "d'. dı"g-·ı"m dansımı. muhatabım bır şah yol açılmaması, iktiza eder: Eski - Evet! Fakat, bu cezayı kabul 
~~ •. 'l,ltı•ıyıın? Şüphesiz borçlu \üm. Fakat rouhata ım cı ı ı ı. t ı·kki ediyor ve alkışlıyor bir çare vardır. O da, adaletın kes edemem! 
~·lı har~~en, perde üzerindeki bü Nitekim: ı . . ~!er e a kin kılıcını, bu gibi suçluların boy Re~s, temyiz edebileceğini söy 
~ 1 ""etlerime dikkat ederse D b' •aheser · dedı . dedı du. b · nuna dog"'ru savurmak1 

.. ır ! l 
~ t,...ı:ı\l d ı· ansınız ır :r b kt .. d k ' işte kolumdan t~tan ve :nı P

1

er. lemi!. suçlu sende iyerek ve yanın 
~"'tal e •§tnen tabiatımın olanca .... yüzüne a . ıgı.m . a 1 d .... kliyen hır kır pazınosun Suçlu kuyumcu kalfası Frants daki iki memura tutunarak, salon 

ihti"rını orada görmiyeceğini f1 zhm~?· tlerindeki cıddıyetı çok daeygeö~~:Ug"'üm bu adamdır.,, Bittermanın avukatı Dr. Şeffeneg dan çıkarılmıttır. 
S inal Yoktur a, ar ... ı<e d .aa:nl::a:m:.1.:t_tı_m_._A_n __ Iı_=.::_-_:, ______ -=== ger de, delil yokluğundan bahis 

' t· .'dece · . daha yakın an _ T Bu davanın duruşma celselerin 
~~. • dandakı muvaffakbe :~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 açuak.vaknnınku~anıolan e denhlrinde,m~ununanasıKMo 
ı.' hit ı};.1k~aııl keıfolundu? Bu • ba_11zl'dz 1 rezin, kocası ve kaynanası ile :eçi line Vohron şalıi'i'. olarak dinlenir 
~hikay1 

ayedir itte? Ve hiç de ı Simone Simon ~-, nemediğdini, ogkuün dhe aill~ h~l'~tı?. ken, ahali "oğluyla beraber anası 
lli d;; .~nin bir hakikat olabilece da uğra ığı su tu aya ıerın onu 

h "'fUneınezdim? .....-=r Dt'Jk toı la r yıldıza on nü almak, kocasını ve kaynanası nı da asmalı! Şu cadalozun yakası 
Qltı. • 1 · ı · · " ... nı bırakmayınız!,, diye bağırmış 

, t- ~ l((R KAHVESiNDE b ··ıı istira/ıat nı yo a getırme c ıçın guya a§agıya h"dd 'h 1 l 
~ c:-~et b' eş gu ntlaytıC'akmı~ sribi pencereye koştu ı et. l tar ara güç yatıştırıl 
~'"d' ır Yaz a" •• b" k k h verd'/er mınu, bunu hakikaten yapacak mıştır! 

'l e .. ,..unu ır ır a s· o-
t.. , otedenberi \amdığım Franm:lıırın sc' imli ?rıi~t~ ı~o~e mı! gibi davranıp kocasile kavna ı ---------------
~1~d1 Ve . Simon Aıne:-ikada eon fılınını c;c\'ırıı:- nasını korkutmak istcdiğini, hfa;'at Satın ah nan üçüncll 
~ 013ırndi artık hiç bir haber a- kenhavılnıış... müvazenesini kaybederek sa i - , tay.yaremiz 
~.:'kt<lnl uın .. ,, Arti~tin hu h:ıvılınnsını hazı1nrı .re~ sokağa düttiiğünü müdafaa yollu 
d littii. l3 olrnuş, karanlık çök. fm~ln lıcyecnun kapılma mdan ılerı o:~ "Va atmıştır! 
~~.birine. Cab zel Önündeki düğmeler geldi <li~·orlnr. l31!zılnrmn ~iire ele· <;ok Reis Hanel. suçluya şahsen bir 

" a"t T fn., la,rnlısını 'e 1.ıznn siirc.n.snhnenin "l" dec .. v ı• lup olmadıg~ n ~'qS clcktr'ıl·" 1: orpitonun i.izerin- •· :. ~ ı ave e ... g o ı ı 
\> ~l'tra d'w • Yandı. ı'Ortl'ncln, birclenhırc kcnclmı kayhet - sorunca. Frnnts Bittennan, bağıra 
t :•le?\ ......... 1.B

1
cr .düğmelere basılarak mi~tir· . rak şöyle demiştir: 

' 1 lr ..... ,ır erı h f' · D )k:o:l:ır kemlisi~i munyeııe elı~ıf· - Evet, karıma kartı dürüst l 
~ .> \tri:t. ar ıycn ,·erme geti l 1 k l ır ey olmndw•nı 

~o~.~"' to
1 

rpito, sulan y"arar::-k bı'- ler 'e kor n nen -
1 

.,.. hareket c.'~mediğimi, ahlaki zaaf 
Q ı:.c., 0 • sövlemi .. !erd'r .. Ynlıır?. kcııclisine on b 

)\~ ~ lt·· ~c rncğc b ı d . .. .1 . . 1, 1 Jo.rm zebunu olduğumu ka ul edi 
·tı:I\ 1 . \içi.ik aş a ı . , lı~ ı;iiıı i tirnJınt verı mı;;tır. 1um an O h l I 
t~~,..1•111daoyu.nca . ... k harıl ~"mı'sı· . ''A k 1 1• " •8 yorum. mı usunet e munme e ~ -i "' ~·· sonra nrti .t 'ine Ş • 'c z ~rap 1 - d ~ ~tı d k. · d ' · · ederek, ken isini azap içerisinde ·ıı~r::ı Cti d·· · .. ıçın e ı esrarengiz mimlcH hu filme dcnnn ~ eceJ-1.tır. 
~. lJ~unerek, bir korku du- lnvrandırdım. Çünkü anamın tesi 

Dcvlt't Bnvo ollnrı tnrnfm<lan İn -
giltcreden satın nlmnn dört ınotörlU 
ikinci ta) vnre üç giiıı C\ ,.el şehrimize 
gel mi ti. Hm nlnr hozul ,.,itti~i irin r: n • 
tnyynrc lrnvalanrp nkaraya gidemi • 
yordu. 

Diin sahalı lınvn nçıldığmdnn tnyya• 
re Ye ilköy(len knlkmı§, nkarnya 
gitıni~ tir. 

Y nkımln i.i!;iincU i n) ) arc de gele • 
cektir. -



ı9 BlR~ClTEŞRIN_l ®.:~ _ 

Bu yük polis haf iyelerin den birincisi: 

·--~~n~v~,~~~~n~hun Ma~e~k~:~~,~! ~ 
Reno kardeşler lin~edildi !! 

Şerifi dlnlemlyen aball, zındaoıo kapılarını kırarak içeriye 
girdi, mevkuf~arı sUrUkledl ve .• 

1868 senesinin ili• kumında 
'Amerika birle~ik hiil.iımetleri 
hudutları ir;crisinde ortalığı lro-
r p kanıran Renoların talihi, 

Pinkcrtonlnr hnrel:ctc ger,:cr J{<'Ç 
me.: ter.~inc döniiııcrdi. Ya§lnrtnn. 
'Allan Pinl;erton, bu işi billıassa 
en biiyiik oğlu }'ilycm Pinker
'°"" lıauale ediyor. Çiinldi, o 
rnmanıi/,· bir macera cırıyorclu re 
Rcno ailesi arasıncl<ı l..avrc is

kalanlar da bu bağl,mnı çözü -
yarlar, Reno kardeşler, ormanlarda 
yapayalnız, ayrı ayrı yollarnı şaşın 
yorlar ve takipçilerin ellerine geçme 
mek için saklanıyorlardı. F ayde ver 
meyen bu teşebbüsleri müteakip, 
birbiri arkası sıra hepsi de Pinker -
tonun ajanları tarafından enselendi 
ve dört kardeş, sonunda Niyu Alba 
ni hapishanesinde tekrar buluştul 

minde genç ı:c gii.:cl bir kı.: rnr- Bu sırada, "'Linç adaleti,. ni be • 
dı. /{ı:;ın clörı n/w/; lwrde§inden nimse' enlerin, zeki ihtiyar Allan 
Fra11J.·. çr.terıin reisiydi. Şimdi Pinkert~ndan daha kuvvetli oldukları 
f'rnnk Rcrwnım nasıl yalwlan· kendini gösterdi. Muhtelif zaman
dığı anlatılıyor: larda Renolarm gadrine uğrayan, 

onlar tarafından soyulan ve baskı al 
,.,,..o'·ru .. nüste en znr ic:: olan çete reisi 1 b" ı · N" Al u :t tına aman ın erce ınsan, ıyu · 

Frank Re;onun tevkifi, bilakis en bani sokaklarında tepiııiyor ve ha -
' ziyade kolaylıkla mümkün oldu. Çe- kim Linç adına mevkufların kendile 
f tenin başlıca makarrı olan Scymur - rine teslimini istiyorlardı. 

C:la, Mister Ots isminde birisi, yeni Zindanın bir köşesinde diz çöken 
1 bir meyhane açtı. Yarı lokanta bir en küçük karde~ Bil Reno, bitip tü
'ı meyhane ! kendisi şakacı, hoşsohbet, kenmez hıçkırıklariyle zindan arka-
niiktedan tatlı dilli, güler yüzlii bir daşlarmın cesaretini kırıyordu. O, 

! adamdı. Yarı lokanta meyhanesi, çok 
kendisinin, kendi aile'Jine yabancı 

geçmeden bütün o muhitte tanındı, kimselerin evlerine ölümü ne kadar 
hemen herkes oraya üşüştü, Hele 
Frank Reno ile Ots, .. Çete reisi ile sık ve çok uğrattığım tamamiyle u-

rneyhaneci "tekcan,, olmakta gecikme nutmuştu. 
diler. birbirlerinden pek haz ediyor • Frank Renonun tevkif edilmesin -
]ardı doğrusu ı den sonra ç.etenin şefi olan Con Re 

"Yekvücut değil. ama tekcan,. ! no, yarı istihkarla, yarı ela merhamet 
Bir öğlen vakti canlan sıkılmış hal le en küçük kardeşin ruhi izmihlalini 

de karşı karşıya oturup, esnerlerken, bir miiddet seyrettikten sonra, onun 
Ots, F ranka bir teklifte bulundu: bu haline daha fazla dayanamadı, o 

- Ne dersin, Frank istasyona gi- ranın idare amiri olan ve ~erif unva
"dip te 'saat 2 treni., nin girişini sey- nını taşıyan salahiyetli resmi memu 
retsek mi? Cansrkmtrmızı giderir, bi ra dönerek, yalvardı: 
:raz göniil eğlendirirdik! - Bize taliimizi son defa dene -

- Hay, :hay; · 'babacan! Haydi mek ımkaiim1 veriniz\ Bi.ı -kardesim, 
davran ! daha an~k yirmi yaşındadır ! Ona 

Sigaralarının dumanını savura sa- acıyınız! Daha, gençliğine doyama· 
vura istasyonun parmaklığına dir • dan, ahali tarafından parçalanarak, 
sek dayamışlar ve uzaktan yaklaşan ölecek! Ona ve ortanca kardeşime 
trene bakıyorlardı . Birdenbire Frank atla silah vererek dışarıya çıkmalan
kuvvetli kollarla kıskıvrak edildi. na müsaade ediniz! Kalabalığı yara -
Başını çevirince, dostu Otsun artık rak, dövüsere!c, canlarını kurt.:-rmayı 
dostca gülümsemeyen çehresiyle kar hürriyetle;ine kavuşmayı tecrübe et· 
şılaştı. Kendisini müdafaaya davran melerine müsadit davranınız! Ben, 
dı, etrafı çepe:;evre rovelverli adam • kendi hesabıma burada kalaca1c ve 

bir hareketi menediyor 1 Fakat ben 
ve memurlarım sizi, ahaliye karşı 
muhafaza edeceğiz. Korumak da 
resmen vazifemiz icabıdır! 

Filhakika, Niyu Albani Şerifi, sö
zündet durarak, memurlariyle saat
lerce mukavemet gösterdi. Ahaliyi 
iknaa çalıştı, mahkemenin vereceği 
cezayi beklemeleri, kanuna karşı 
saygıyı elden bıral(mamaları yolunda 
nasihat vererek uğraştı. 

Bu sözler, ahaliye tesir etmiyor, 
k9.labalıktan boyuna şu tek hece ak
sediyordu: 

- Linç! 
Ve ilave olarak: 

- Bu gibiler için mahkemelerin 
''ereceği cezalar azdır, deniliyordu. 
Bu gibi küstah canavarlara kar~ı ha
kim linç, en adil hakimdirl O, zaafa 
kapılmaz; kav len değil, fiilen en 
~iddetli hükmü giydirir. Linç de 
Linç! 

Azgınlaşan ahaliden uğultulu ses 
ler: 

- Linç edeceğiz! 

Sonunda ahali demir kapıları kı -
rarak "hürr ...... Yaa! ,, içeriye daldı; 
seller, hayır, nehir gibi aktı; nev -
midçe müdafaa vaziyeti alan Reno 
kardeşleri dışarıya sürükliyerek, hep 
sini de orada linçetti ! 

Allan Pinkerton, bürosunda otu
ruyor ve en büyük oğlu Yilyeme, Re 

nolarm akıbetine dair kanlı haberi 
. okuyordu: 

- Lakin, dedi, Lavra Renodan 
ballsedilCliğ_ln( hiç iıitm~yor~rr. .' GÜ~ 
zel krzkardeş, liaÇmı~ olmasın? ' 

Vilyem hafifce kızardı: 
-Baba, dedf, ben kadmlar.ı karşı 

mücadele etmem; onlarla dövü_ş -
meml 

ihtiyar Allan Pinkerton, genç Vil 

yem Pinkertonun yüzüne baktı; gü
lümsediğini belli etmemeğe çalışa -
rak hasmı salladı! . ~ 

larla sanldı. Çete reisi, o aralık silah- sonu bekliyeceğim 1 Sahsım için ar- Lavra Renonun ismi, bir dalla ta 
sızdı. Mukwemetsiz sürüklendi, du • ' hu merkezdedir! 1900 tarihinde işitildi. Seymur ya -
ran trene sokuldu ve bu tren, onu Şerif, şu mukabelede bulundu: kınında eşraftan bir çiftlik sahibinin 
1.5 sene kürek cezasına doğru son - Bunu yapamam: kanun, böyle yaslı harıeı öli.ince, ~azeteler, onun 

süratle götürdü! --------·--------

Edebi roman : 14 

ingilterede asker 
nasıl toplanacak . 

• • .. ııı 
· d k l"d l · L ı· ~ artısıw Deyli E.xpres gnzetesın e o un - ı er erı, gere.~ sosya ıs~ P .. 

duğuna göre, lngilterede asüer top- r.ek .ti;aret bir!ikleri konseyı.~:; 
lama etrafında bir mesele ortaya çık- lız sılahlanma programını ınu 
mıştır. tasvip etmek vaziyetinde bulull 

Ne bir ticaret birliği, ne de sosya· tadırlar. 

list parti lideri, İngilterede müdafaa ------------J 
kuvvetleri için asker kaydi aley - Çamur içinae 
hine nutuk söylemiyecektir. 

Onların görüşüne göre, İngiliz or gen z bzr güreŞ 
dusunda terfi kolaylaşmalıdır. Sonra, 
her ferd, orduya girdiği sırada bir o:e ) 

öğrenmeli ve tekrar hayata elleri 
boş atılmamalıdır. 

İngiliz sosyalist partisi lideri bin
başı Atlee ve diğer lic1erlı-r, ordunun 
gençler için bir meslek olab\lmesi ve 
askere usta bir fabrika işçisi mevki 
ve ücretinin verilmesi suretiyle as -
ker toplamak yolundaki güçlüklerin 
izale edileceği kanaatindedir. 

Sosyalist liderler, ordunun genç 
erkamharbiyesi ile temas etmiş onlar 
da, müstakbel harplerin akıbeti, 
kitler halinde ordunun değil, birer bi 
rer ferdlerin ihtisas ve teşebbücü ile 
tatbik edilebileceğini söyliyerek parti 
liderlerinin noktai nazarlannı teyit 
etmişlerdir.,. 

Bununla beraber lngiliz sosyalist 

Yeni verilen 
kontenjan 

İktisat vekaleti türkofis başkanlı -
ğından dün şehrimizdeki bütün ikti 
sat dairelerine bir tamim yapılmış, 
Fransa hükCımetinin yeni vermiş oldu 
ğu kontenjanlar müfredatiyle bil -
dirilmi,ştir. 

Buna göre; Fransa; 650 kental 
kabuklu yumurta, 250 kental yu -
murta akı, 250 kental yumurta sarısı 
7 5,000 kental arpa, 5000 kental yi
ne arpa (doğrudan doğruya ithal) 
75.000 kental arpa (ilave konten -
jan) 20.000 kental bakla ve ufak bak 
la, 1.500 hental fasulye, 75 kental 
taze meyve, 1.600 kental elma, ar
mut, 200 kental şekerli mamulat, 
30 kental reçel pelte, marmalat, 

Yağlı, ser'beıt, grekoronıdr 
güreılerinden sonra ıon 

da çamura bulanmıt pehlİ" ıfl 
arasında müsabakalar da rıı0 

muş ve bu yeni usul güreılet 
rikada almıt yürümüıtür. 

Bu yeni güre§ Amerikan 

serbest güre§ !eklinde yapıl 
ve pehlivanlar da alaturka gii 
olduğu gibi yağlanma yerİı1e 
murlanmaktadırlar. 

Yukarki fo•~oğraflarda, ~i 
Sandor Zabo ile Hindli eh 
Bhu Puider arasında yapılP 
yem usul :müsabaka görül 

dir. 
133 ton adi kereste, 7000 kental ke- -----------~ 
pek, 8000 kepek ilave kontenjan -·-.... ·- • • ·- • 
312 kental çiçek soğanı ve 2.000 çift ı···········--oi"9""o"ö"k"i'Or"ü-· 
terlik o~mak üze~e külliyetli miktardajlÜ Necati Pakşi 
konten1an vermış bulunmaktadır. li 

0 
'-

i
• Hastalannı hergUn sabah 1 

kızlık isminin Lavra Reno olduğunu akşam 19 za kadar Karaköy 'fU 
yazdılar! meydanı Tersane caddesi başınd• 

Yarınki tefrikada 112 de kabul eder. dl 

Bil il il k d İl Salı ve cuma günleri saat 14 

y c 8 ın ve , .• 18 ze kadar parasızdır. ~ 
Plnkertonun oğlu ! ? :.:urm::a. • •=www~ 

Yazan: M aka El ziyettcn pek memnun ... Bana tnnl,f 
Rcnolar, haşlanm kaybctmi§lcrdi. 

~ürlü vaziyetlerde, talihlerinin ter -
sine çevrildiğini hissettikleri halde, 
bunun sebebini iyice sezip kavraya
mıyorlardı. Daha memlekette dolaş
maktaydılar. Lakin, nereye ayak 
bassalar, tehditkar çehrelere ve 
§emşeklenen silahlara rastlıyorlardı. 

Lindcrıho/ <,;if t/'ğ.nin kilt'rİnc 
dii~iip kaburga lwmiği /arılan 
t'C h<'miğin uru riğ<'rİnr. Mpfo· 

nan f'rr11• Randol/: ~dıirdcki luı.~
tahn11<'de yntror. Ameliat muı-a/· 
/ohiyetle n<!licclcnnıi~tir. Kı:.ı 
Gitta ifo honu~<m · lrndrncağı:. 
dol.·tor re t<'dat'i paralarının na· 
... r/ ;;d<'n<'c<>ğini dii~iindiiğiindPn 
bcJıs<'dinc<>, 1.-ı:ı bu lrnsu$la ricl· 
clNı hiç bir iiziin tiiy~ lmprlmn· 
mn ... ını .<ıöyliyerrh, ;;;ornld l,ir ıc
ber;.<ıiimlc: 

SEVGi; UYANINCA .. 
le iyileşeceğini anlattı. ~ 

- Ah, ne üzüntUlü haldeyim~' 
buraya bir daha ne zaman gele~ 

İdare merkezleri olan Seymurda, 
Pinkertonlar karargah kurmuşlardı. 
Renolar, tarassut ve takip edilmek -
s'izin göz açıp adım atamıyorlardı. 
Her şose üzerinde günden güne bü -
yüyen tehlike nöbet bekliyordu! 

Renolar, bu vaziyete rağmen, es
ki cüretleriyle harekete geçmeği bir 
kere daha dencdilr. 

Ma11fiyldde ekspresi durdurup, 
97,000 dolar gasbetmek suretiyle 
gösterdikleri cüret, sonuncusu oldu. 
Son büyük vaka,... son büyük dar -
be! Pinkertonlarm ko1ları, kendileri 
ni yakaladi. Kurtuluş yoktu. Ekspres 
soygununun ertesi giin, üç elebaşı -
nın evleri önünde kukuleteli, 
yüzleri, ve vücudları örtülii 
bazı adambr göründü ve yalnız pa· 
rıl parıl uözleri seçilen bu adamlar, 
üç elebaı:I}'I sıcnk yataklarından çe· 
kip kaldırdılar, dışarıya götürerek, 
k~rdaki ilk ağaçlara astılar.,. sallan -
dırdılarl 

Ren:> çetesi, müthiş bir korkuya 
kapılarak, derhal dağıldı. Takipçiler, 
ta~ip edilenler Vl\ziyetine düşüp, sığı 
'!acak delik aradılar. Çete mensupla
n, çeteyle alakalarını birer birer kesi 
y°ITTlar, geri kal;;; k~de§lere ı,;ğlı 

- Kurt, dedi, Vayteneklilerin sipa
rişlerini yerine geUrmek suretiyle. bol 
bol para kazanıyor! 
Başhekim de neden bu kadar gecik

ti': Bugün tekrar esaslı surette mua
yenesini yapacaktı? Gitta. bunu zih
ninden geçirdi. Derken .. 

İşte! Hu:r.uru bile hastaya yeniden 
yaşamak ümidini veren sevimli . gUler 
yüzlü bac:hekim, odaya girdi. 

- Ey, haydi bakahm ! Muhterem 
Madam. veziyetl bir kere dahfl tetkik 
edelim Görünliş itibariyle, fevkalade 
iyisiniz! 

Gitta, bitiı::ik od:n•a <;ekildi. Muaye
nen in neticesini endiı::evle beklivordu .. 
Doktor. hastnnın odas·ndan çıkmr:ı . 

klZ. ona ara~tıran bakışlarını çevirdi.. 
Açık, vazıh bir cevap koparmak isteyen 
bir tonla sordu: 

- Annemin vaziyeti nasıl, Her 
Proffesor? 

- Evet ... şey ... ciğer istediğim Eeyri 
takiple iyile~miyor. 

- Deme!<, annemin vaziyeti fenalaş
tı!' 

Doktor, başını kaldırdı: 
- Hayır, bunu demek istemedim. An 

nenizin kalbi sağlamdır. Lakin muay. 
yen bir zaaf ve az miktarda da olsa, 
ciğerden kan gelmesi, mühimsenmiye
eek, omuz silkme!de karşılanmıyacak 

tezahürlerdir. 
Gitta, titriyordu : 
- Rica ederim, Her Professor, bana 

bütün hakikati söyleyiniz! 
- Froylayn, I:en peygamber deği

lim ; fakat, tamamiyle iyileşme imka
nının kat'i surette mevcut olduğunu si 
ze temin edebi'eccğim kanaatindeyim! 

Bununla beraber, annenizin tama
milc iyi!e3mcsi, ancak uzunca bir za
man zarfında mümkUn olacaktır. Sü
rekli bir tiren yolculuğuna müsaade e
di'ecek halde görülünce, cenuba götü
rülmelidir; mcs"'la, Merana ! Burada, 
biz.im memleketin sert havası içerisin
de, hele sonbahar sislerinin sabah, ak
şaır. etrafı kanladığı ve kı~m da kapı
mtzı çalm:ık üzere b:ılunduğu şu mev
simde, iyileşmesi kat k nt güçleşir. Has
ta için, bu iklimden uzaklaşması. haya
tmc:ı. taalluk eden bir meseledir; aksi 
takdirde ... 

Sonra, cenupta oldukça U?Un bir 
müddet kalmalıdır. Önümüzdeki ilkba
harı şümulü içerisine alıp geçen ve 
hatta sade yazı değil, ondan sanra.ki 
kışı d:ı böyle hududu içerisine alan bir 
hava tebdili ve tedavi müddeti lazım-

geldiğini tahmin ediyorum. Yalnız bu 
muvaffakiyetli neticeyi temin eder! 
Başhekim, Gittanın beti, benzi attı

ğını farkederck, sözlerine babaca de
vamla: 

- Bu tavsiyem, sizi ürkütmcmclidir! 
dedi. Annenizden ayn yerde bulunma
nın size güç geldiğini anlıyorum; lakin 
ona Meran seyahatinde refakat etme
niz, hiç değilse kendisini sık sık ziyaret 
etmeniz de mUmkündür. Annenize ce
nupta bakmak üzere, en iyi ve en güve
nilir hastabakrnım olan hem8irc Selma
yı tahsis ederim. Her şey yolunda gi
der ve t avsiyelerim aynen yerine geti
riliree. Rabbin inayetiyle, anneniz es
kisi gibi zindcleşir. Bu itibarla, cesaret 
gösteriniz ve itimad ediniz! 

Doktor, Gitta va elini uzattı: 
- Ve şimdi, Rabbe emanet olmanız 

t "mennisiyle, müsnadenizi rica edece
ğim. Annerı!ze .. Geceler hayır olsun!'' 
deyip, artık yanında daha faila oya
lan~1ayınız; çUnkü, kendisine uyuması 
için bir hap yutturulacak! 

Professor, veda ederek. ayrıldı. Git
t a , annesinin yanma gitti. 

Annesi, bembeyaz yatağında, gözle
ri parıl parıl yatıyor ve endişeyle, kı
zının vUziine bakıyordu. 

- Ne diyorsun sen, Gitta? Ben Me
rana gidcce~im. ha?. 

- Ne dilşUndüğünU biliyorum, an
ne! Fakat, UzUime, başhekim sıhhi va-

- Bu akşam, anne! Yarın 53 
seni yokluyacak ! Şimdi sana 
rahat bir (>uyku temenni cderil11~ 
tor, dinlenmeni isliyor. Keder 
anneciğim! 11 

Gitta, yaşlı kadını öperek, fısı 
- Gute Naht! 
Hasta. gülümsedi : 

- Gute Naht, çocuğum! . 
Gitta, oteldeki odasına dönd~. 
Saat yediye doğru kardcsi ge\ f 

ta, ona vaziyeti etraf ile izah ett · 
!arını şu cümleyle tekmilledi: . ti.. 

- Annemizin tekrar iyile§rııe•~ 
ta yaşaması. cenupta uzun ıaıxı• 
masına bağlı! ,f' 

Kurt, e)ini başına götür ere~· f.. 
cunu saçları Ur.erinde şöyle bır J 
dirdi. Gitta, üzüntü dolu baldf 
onun hareketini takip ederkeıı :ede 

- Kurt, dedi, para tedarik. 
1 
ft 

miyiz? Bu seyahat, hava tebd11 
1 ~ 

alt· davi, pek çok paraya mal oınc ~ 
ta, şimCliden bile, bir hayli nı• ;:JI 
tik ve ediyoruz; am~liyat rnaS ust' 
doktor ücretleri. klinik ..... ve ,f) 

seyahat, pahalı sanatoriyum. Jlll 
ı. ? 1 
,.l\JC:I • • e) 

- Yapılması icap eden her ; 
pılmahdır ; Gitta! /ı 

·111 ' - Ben kıymetli olnn neY1 'pil' 
hepsini satacağım; incilerimi \'t 

1 
annemin pırlanta bro~umu d<t · ) 

• t'11f· 
( .A rlrosı 
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UR FA iZMiTTE 
r-leh· • Fasılasız yağmurlar devam 
~ ~r ediyor 

istanbulda 
Meşhur yağmurlar 
Bir tarihte sarayı sular bastı; 

insan ve 10,000 hayvan 
telef oldu 

1300 . çok yakında iy~ ve temız lzmlt şoselcrl 
suya da kavuşuyor ya1~i~d~1!!!~ış ~~.~~~.~ 

l:rr Urfanw ırnıumi görünüşü. 

ırk ha. <Hu~t .) \-------------
N 1. 1"1 - 93:l de hüt«eıo:i 

ti , ıın r .. 1 •. • • • •1 11d .. ele l il a () an ve hntçesı nıs· s· t bı :ı h!ltrl >or<'u hulunan h<"ı«>·li' · t~ \,;- f r 0 omo 
() arı ·· ) l'I 

'r 3~) hin()( .f'.( l.tten ha~ka hiitçesi- d d d u·· ştu•· 
tık rn

11 
• rr l ıra,·a <;ıkanm~tır. Bu 1 Var 8 n 

rı .. \a1 .. 1-·. 1l1· 1 ''''rlb 
1 

• .\ı\e c~ı ı;u·rı 1er ~ey- ~ f• k idi ~taırınk (' ~ctıvc reisinin ~ahı-ivetin- '\·o ör Un fi olu ırı 
l.Jrr dn•.!nı olur. 
ıla a beı<' 'li . . 1 " Yfqh 'e,ı rj r'm:·ırr se' en 'r 
~ ~ . "alı- ... ,, 1 . . k ı, lltıt } lll' l'l'l"f' ~YU~tlık-
lltıe ""alır~ ki. lıir fıı:ıliyel kaynai!1 

t, ... ıııı~ 1 1 . .· «urnım an c:.:.cr Yermıs· 
neı ; 

edh· · 
;1Jah.. enın 933 <lenhcri baı.ardı:T· 

p ··uve ~ r 
llıllıiv . orta•·a kovchı:-;11 eserlrrin 
~ etı n.,ı. "k k . E l 1!\"·eı D ' "' 'u se tır. '..l'laı<cn lmn 

11 .:ııııtı rfaıh 1ıir hir Teni eı:er<' 
'a' az, h"' h. . . . '"el '~ra ı ıçensmdr '" 
hj I • lteRİ\'] k ] n h ııtj., ~ e a mı, bulunuşuna 
\Jtra l arı de olsa acınırdı. nıı .... i:--

ttıi >anıh k h' . . ti 'Ye,. .. a~ a ır mevcudıyettır. 
~ °Yl)l e ~uzcle do~ru büyük bir sü 

ı .-ıarı~\ı 1 alan kasahanm istikbali de 
ıaı· r. R 1 

(1. 1tıih . •15as ı surette ba§lr•ran ,.e 
ıt.t.'' ,.uk k ı ~ 

dalı '1\1 ar ~~. yarclrmlariy]e gittik-
>ıı;" ahirÇl)~.Ylıycn bu mesainin Urlaya 
I~; ~d,. ~ f :w<lalar ve güze11ikler te-

llıJ· ·C'.en-j 1 .. ı · 'ıı .1t li '"' n< e ~up 1e yoktur· Onun 
·11,.1htiv~"yrfaya yakın bir atide bü~ 

h hak arını tamamlryacak naza-
o •von tı"ii ız. · 
tıı· "le k l · ı h' ac ar yapılanlara .,.elin re: 
ık ıtı n"f ..... ~l. ar~,1 u uslu bir şehrin ihtiya· 

'r '1tılı:;,~Yaca\ Yaziyette ,.e Sıhhat 
~t lııb.l~lı ın Planına uygun ~ekil de 
~~~tı lınti a Yantlnu.;;, 53 diikkanlı hir 
'l ~t<';ı ~· l\<>ılarak ötede beride mil· 

1 İ'L '\O<-k 
1 

1 ~~~ ... 
1 

ve nıikrop vuvası olıtP 
r. ., .. , \ 

~ U'•llrıJa~nL lllra~-a knlcJırılımş, cad· 
~ ... •ı,"'"·· . \ l!:Pn•~lf'tilmicı, kalchrrrr 
., '"il~ f 
ı...ı"~•lın · a' ah hir Atatürk hul-
·~ı )Q ~ 1 . .... 
1 ar ,. · e 11r a"aclanmıı<ı eski 
~f " r] "t k ,.. "' 1 ,.1\tı 

1 
u' ·anlar nktırılarak ye· 

tıı l nıı.. • A l k 
·~·- 1'- t h' "1 a"rı mezar ı tamam· 
) '::i \ 3 ·at..-. ., • b' . . . .. 

h , • ..,. t (' RIZ ır ıfına ılE": sus-
''hı '' 1~" ·ı 

Dün eabalı Dolınabahc;c camii önün 
de bir otomobil kazası olmuş. §Oför 
Kamilin idaresindeki 1817 numaralı 
otomobil 3 metre yük,;ekJikte bir du
rnnJ an traınrav yoluna dii~üp parça-

lanmıştır. 
Kazanın oldıığu yer Dolmahahçe 

cmniinin karııt•sına rast1n·an mezarlı • 
ğm hulumlu;u verdir. Hüseyin oğlu 
Kamil iclare~ndeki otonıobi11e bu me
zarlı~m iizcrinclf•ki yoldan ~ecerken 
na"ılsa mer.arh~a ı;apnHŞ ... '·e hu met· 
ri'ık mezarh~ı raddev~ dogrn katede· 
rek duyarda~ a~a~ı vu,·arlannn~tır. 

Otomobil parca parça olmuştur. Bu 
D"' ... f'' kazayı ucuz atlatmış, 

... raı;rnen ~o or • 1 ] C al 
sadece kolu kırılmı~. der ıa err ı-

bayramı jç=n f zmitde büyük hazırlık
lar rnr. Yük~e' iş ye ünlen iş bayramı· 
mızm renkli. hareketli. ı~ıkh ve ına· 
nali olması icin Iıaztrlanan pro~ram· 
ela lı :ıkikaten' munff ak olunmuştur .. 
Yifa,·etin hic; bir bura~ı yok ki. hihiik 
bayramımızı kutln1aımş dmasm .. Köy 
dirn:ı, nahiye. ~elıir ve kasaba mu -
h ak'ka~< ha,•ra"'ı yapacaktır. Bu mak· 
sndın talıakh1k11 ir.in sarfedilen ga)
ret. hrr ı ii rlii s;tın:işin Ü!'itiindeclir. 

lhlke,i. mu1 ıtelif ıe•ekküller ' '<' 
reı;nıi daireler lıumnıah ·bir eeki1de 
hanaın hvZTrlıkları yapmaktadırJa:·· 
Yali Ye parti hftııkammız Bay Hanud 
Oskov. yj)a,·et k~na~mda muhte~enı 
hir b::-lo verece!{tİr. 

İzmitte kıcı var. Ncredcv!'ie K.eltepe· 
ye kar ela dii •ecf'k .. Güıılerclir devam 
eclen fasılasız va~muı·. hu. satırları 
yazarken de de,·am erlivor. 

Kı.:;rn hu §ekllde ~cli~i. halka hü -
yük hir lıey<'can vereli. Çünkü oclun 
kföniir me~de~i bir derd ,·e şikayet 
karn:ı~ı halinde haHi devam edip ıı;idi
yor. 

\'ilavet c:eHcsinde ~zel ,.e mu· 
,-arfrık hir kı:tlkmma var· 'Az zamanda 
ırlize1 i.;; Ye hareketler olmuştur. Biz 
hu af'ada ' 'ilayet ~oı;e yollarına ' 'eri
len rbemmiyet üzerinde durmak isti· 
yornz. 

Herkes hilir ki. İzmitin ~ose yolla· 
rr. rn\m zamana kadar liemcn Iıemen 
vok ikrrcek ~ihinli. Buna ~ebep de, 
d'!mİrY0ln Ye de.;,iz vollarmm oluşu 
' 'e na\çliyatrn hun ]arla yarırlınası icli .. 
Halbuki, nr\ iq1f'k hir vo1 olan Arla· 
na-ı;ar1 - He.,,1.,.1( şoı;e<ıi ı;enrlerce ya· 
nrhnamı~ \ 'I' ~ikavet f'clil f', celile. top· 
lı\u ıın evrı-kl,,r ,·ı~mlar 1P<;kil etmişti. 
İ":mİHf'rı A<lrı"""-ı:arına. T<arııınürsel· 
ılı>n Y nlo\'llY3• f ..... ~it~f'., K ardtraya ırl· 
,le11 Yol'a" <la hii .. 1,.,·cli. Simcli 1-ıu vol
Jarm yapılma8T, Saliaryıı iİ7.f>rinde hü· 
,·ük könriilerin inea,:;1 lıalkr 8omnz 
hir ı;e,·inç içlnde hırakınıştır. 

İzmit şoseleri a7. 7.aman zarf mcla ta· 
m?rniylc- iknrnl edilrniı:; olaraktır. 

Son sürekli yağmurlar, Jstanb:ıl 
da olduğu kadar birçok vilavE~b 
rimizde de tahribat yaptı . Ra~at 
hane şu m3fUmatı veriyor: 92\J 
yıhnd:ınheri böyle sürekli yağmur 
görülmemiştir. 920 yılının 31 inci 
r,:.inünde 105 milimetre yağmur 
y:ı~mış iken son dört günde 130 
milimetre yağmıştır. 

Senelerdenberi görülmiyen ha 
disel 0 r çok garip karşılanır. 

Ahbaplarınıza te::;:.düf ediyor 
sunuz: 

- Görülmemiş ~ey; diyorlar; 
böyle yağmur hiç hatırlamıyorum. 

"Tarih \ekerrürden ibarettir,, 
sözünü hadiselere tatbik etmek is 
tersek, öyle hadiseler görürüz ki, 
birkaç değil, yüzbinlerce defa te 
kerrür etmiştir. Bunun istatistiği 
ni yapmağa imkan yok. 

Son yağmurlardan ürkerek~ 
- Böyle yağmur göriilmemis 

tir .. diyenlere tarihten bir misal 
vereceğiz; bir yağmur misali: 

BU' yağmur 971 yılında, bir pa 
zartesi günü · başlamı§ ve lstan· 
bulu altüst etmişti. Yağmur gunu 
padişahın ölüm tehlike:ıi geçirme 
si yağmura tarihte daha geniş m1k 
yasta yer verdirmi§tir. 

Hayrullah efendi bu fırtınayı 
şöyle anlatır: 

"Patli~ah Halkalı dere&in.de 
şikare azimet buyurmuılar idi. 
Bulutlar kabarıp kararmasından 
~idcletlice bir yağmur ycığacağt 
hi•ıolunmakla derhal Ayastcıla 
noı kurbunda lıkender Çelebi bah 
çuine fitap olundukta kataratt 
baran henüz bCl§layıp ruyu sema 
arap saçı gibi karı§tk olduğu hal 
Je e§kali garibe üzere berkı hatıl 
görünüp saika/arın niizülü ile 
zemin ve cuuman güm güm gümle 
yip afakı cihan inlemeğe b~ladı. 
V elhaııl azim lırtınalrla bir gün 
bir gece layenkati ıi.Jdetli yağmur 
yağmış ve yetmiş dört defa saika 
nüzül eylemi§tir. H alkalr dereıin 
den sel yürüyüp uğradığı yerlerde 
bu/Juğa hayvan ve insanı helak 

Kanclırada keten bezleri pek me~
lıurdnr. Y azlrt< k'etenler bura.da iınal 
ediJnıektPClir. Vilavet Kan<lıra keten· 
lednin n~laln kin oek güzel hir enıck 
sarfetınPkteclir· Kanclrra ICctenleri az -B--.------1--h-----
zamanda "oJC tutulmustur. Jler taraf- f r Ç U V8 1 rS iZi 
ta nıüsteri hnlmaktnrlır. . A k l 

Simdi lCetPJl tf>t;~ahlarının bo)-_o 2.0 r asında 65 çu val a 
c:an-til11 11?:atılnralc ,-e tezgahlar cla!ıa gakaland! 
f a"clılı bı'r "ekil alacaktır. Sonra ite- E Ik' F ·h d ' "' l vve 1 gece atı te sırtın a çu ~ 
ten hezlerin=,"l bevar.lanma~ı için le vallarla giden İsmail isminde birisi 
tecriiheler yanılmaktadır. - çevrilmiş, 65 çuval bulunmuştur. 

Kandıra 1'etenlerinden yazlık ku - İsmail karakola götürülmüş, sor -
maşlar. sofra takrınları, ~erdelikler. guya çekilince bu çuvalları Şchremi 

ederek yuvarlayıp lskender Çelebi 
bahçesini ihata eyledi. Sarayı 
sular ba.ıup orta dairede oturul 
maz olmakla padişah cihanı içağa 
larıntlan bir tuvana ağa arkasına 
alıp musandraya çıharmak ile k:.ır 
tardı. 

Ol gece yağan yağmurlardan 
hmıl olan sel yeniden yapılan su 
yollarının kemerlerini ve gedizle 
rinde hass. u haşak ile doldurup 
her vadide irkilen sular manendi 
derya olup kemerlerin üstünden 
ct§ıp esasına şiddetle aktığından 
kemerler boydan boya yıkılıp gece 
yaruı mehip sadaları ile büyük ke 
meri dahi yıkıp Kağıthane dereli 
Üzerine seylan eden selin hizası 
dere kenarında bulunan ağaçların 
tepeleri ile beraber idi. Bu hal ile 
Eyübü sular basıp Türbei Hazreti 
Halid w icintle görünmez oldu. 
Eyüp tarafından ve lstanbul için 
den cereyan eden sel haneleri ha 
rap ettiği halde Saray burnunda 
bir hnlta ta.marn sel vuyu aktı. 

Küçük ve büyük cekmecelerde 
Silivri ka<abasında olan cesirleri 
koDtırıo deryaya götürmüş idi. Bu 
selin hasaratı sonradan taharri 
olı:ndul'lta bin üç yüz İnsan ve on 
bin kaiar hayvan telci olcluğun 
dan ba~ka pek çok hane ve kiı§e 
neler harap ve viran olmu§tur.,, 

~~. ıı~ ,.P h 1 ıa as~i şekil ele tanzim 
~ <ı'k Rel . 11 mPsırf'nin gölünden 
ltııak;ı~ ll·;n (31) noktasında açık • 

paşa lıa!'italıanesine kaldırılmıştır. pereteler imal eclilınektedır. ninde Mustafanm fırınından çaldığı 
------------------=..:..:..::.:::.::...=:.=.---.----- m itiraf etmiştir. lsmail bu fırından 
Keban kazasında ınıar sonikiayzarfmda289çuvaldahaça 

Görüyorsunuz ki hu ya~mur Is 
ta~b~lu k?rkııtmakla kalmamış, 
muthı5 zayıat da vermi~ti. Bl'ndan 
sonradır, ki lstı-ınh11ld::\ hozulan su 
yoJları 'a:amir edildi. Mimar başı 
Sinan ağaya hal'atler giydirilerek 
bu İşe memur edildi. ~ ~l"ı-, : 11 

;rrn iizerleri kapatılmıı;. 
~:1t'kta al' ~rvan1 ar kunılmuı:r -. .. aı-
~~ . c eµ; i1 -.:• J 

~ ı ı-, htll orta Anarlofoda dahi 

]rp satmıştır. 

faaliyeti başladı Tal'ltapardalerın yanından 
geçmeyiniz 

• ttı:ıtıf Unrnıvııc k "1. 1· 
it ııı· l • 11 mu"emme ıve• 

i (.il l?:ii 1 b. ı ı 
~ • rıoo k" .z"~ ır ote1, heledivr 

Pangaltıd.a Şefak sokağıda otu -
ran lsmailin dört yaşm:Iaki km Se
miha kardeşi i]e Beyoğlunda Rume
li caddesinden ge~erken belediyenin 
yıktırdığı bina1ardc..n birinden tahte 
perde başına düşmüş, yaralamıştır. 

Son yağmurların da bircok 
sokaklarımızı bozduğu muh3.k 
kak. Tamiri için bir hareket olursa 

bugün yzı.ğmmdan canları sıkılan 
lar yarın sckek!arda rnhat rah:ıt 
gezerlerken rnn yai';murları ni::nct 
sayacakları muhakkaktır. 

·~il ~İrsal ışı ~ıııcak 1?:eni~likte m11l• 
tııı-~~ 1 olan ~ı~u Ye zen~in dekorlu 
'.~tt'1 hina >ır. ~İnema ,.e ~elıir ti -
il• ""' " edılmı·~ h .... d ı.. " a~ 1 ~· unun onun e 

t l
·q,. 

1 
aç arı J • 

ı ;ı .. - ~ ll:t.... l r emır mahfazalar içe 
"-t '' r>.'! •11J<1 ıop 1" 1 • ._·cır;; ..,,..~el h,. ar or e neşrıyat va· 

I! !).l ır h k . · :tırı·~'alı .. ,.ar tesı$ olunmu<ı. 
ık• ı.... "lllunı· b. " 
"t b el ~e}ı-

1 
1 ır ev yap tırıl arak 

. ~bı~tıa aıı ~ enkmeden kurtarmak i-
1 ış •. ı ata lı h · d. . 
h.(!di); ?rnek f!\7 y ır1 ıspanser ıHh·e 
"l~a rıı~, ııel • , apı mı~. bando te
~~~ıı~ es~i M~·~ler. için ahide dikilmiF 
~1tı ~ .. e~llaf hi ~ .ekvilıane istimlak oJu· 
~ i ~dtklar1r·j d1erine taJ1ı;is ve yar

... ~!lı)~ ~ıtı B 1 ı ı as olunmm~ ve icnıe 
'Ilı "tı • c ec)j 1 • ' llıı- 1Stikr 

1 
Ye er Bankasından 

· :ı.z a tesisata da ba!'lan -
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~ •:.ıcı ''c..Sarn k 1 ~:: •• '! ... ,,. ~ nnk a Palangada 25 • 
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'••!: .. ~ " •:: nı.t1 L' 1 
·ro~:····· ~ (·r.c eder • .... .... . .. 

·····=:-:::ı::cın:n:• -:: .1111: ...... 

") _ Vilayetin bü-I 
Keban, ( Husuq tı bir imar fa-

t .. k l J tıuııınıa un -aza nrJO a rr emen her ilc;e 
ali yeti başlanu~tır. 

1 
"k • ınet kona;;ı, 

k ... b' 1tı tl " 
uragmda ·rer ·ı ·e tonlantJ sa-

h · · ıenı!l\J ' ,.. elediYe daıresı. · : .. ·a Jlıyor. 
Jonu, ıJçebay e\ 1 y p '} r'ı rrİtOlj~ ka~ 

t.:p ban ı e " ~ 
Bu sahada .l'-e d' Esasen kasaba· 

za merkezlerinden Jf· 

~ 
'" bir göriinii§. 

nm tarjlıi bir kıyıneti olduktan baş· 
ka eskiden ba~hyan yenilikleri de var
dır. Havası, sııru 'c tabii ·manzaraları 
çok ho~tıır. Co~ .. afi nıe' kii ele mü
himdir. Bu sehch~e ka ~"l~H\ hi:vük bir 
terakki n inki§:ıfo mazhar ol<luğu gi· 
hi iyi bir istikbale de namzeddir. 

Semiha tedavi altına almmrştır . 
KURŞUN BORULARJ SOKEN-

Niyazi Ahmet 

LER - Sultanahmette Nakilbenc 
mahallesinde oturan 11 yaşında Me 111111111111111111 auıııııııı:ııııııııırııııııtııııııu11ıııııııı11ıı11111ııı:ııruıııııı 
lek ve Abdullah isminde iki çocuk 

Sanayi mektebinin soirnk krsmında ~ 
ki kurşun· borularını sökmüşler, Ge
dikpaşada leblebici Ş·erife satarlar -
ken yakalanmışlardır. 

Hırsızlık malı alan leblebici hak -
kında da takibat yapılmaktadır. 

Ulus 
Ulus gazete5i 29 birinciteş 

rin Cumhuriyet bayramından 

itibaren yeni makinesinde ve 

büyük hacimde basılacaktır. 

Her gttn 12 sayfa TOP OYNAMAK YÜZÜN
DEN KAVGA - Kasımpaşada As
malımescit mahallesinde pehlivr:n so 
kağında oturan Mustafa ile arkadaşı Ulus yeni şekil ve kadrosu 

İsmet arasında top oynamak yüzün- ile yalnız Ankaramn değil bü 
den kavga çıkmış, lsmet bıçakla Mus tün Türkiyenin haber ve fikir 
t:ıfayı sırtından yaralamıştır. • gazetesi olacaktır. 

Y aralx hastahaneye kaldırılmış - ıuııı... tır. """'11tıttlflllıtll1Mıııı uHıınııınııı ınııılfl 11111111111111111 ı mıı1ttıııuııııı 
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General Metaksas fu1ağımızaueıenıe~) TÜ-rk-Parasını düŞ$ 
A k Eden fOfllrdOrl k . ı· 1 . r n araya gitti , Ç·=·~~~t!Jii~ me ıs ıyen er mı va 

(Üsuarofı 1 ncide) 
vapurla hareket etmişti. 
KARŞILAYICILAR A VER OFA 

GiDİYOR 
"Averof,, bir müddet durara'k 

motörünü gönderdi. Motöre vali, 
Yunan sefiri, Hariciye hususi ka 
lem direktörü ve Yunanistan elçi 
mizin refikası binerek zırhlıya git 
tiler. 

Bu esnada, muh'&:erem misafir 
general Metaksu, kendisi!e birlik 
te Atinadan gelmekte olan Atina 
elççimiz B. Ruten Eırefle geminin 
balkonunuda görülüyordu. 

Az sonra, huswi vapur, Avero 
fa yanqtı, ve general Metaksas, 
kendini rıhtıma götürecek olan 
hususi vapura refikasile beraber 
geçtiler. 

GENERAi.: METAKSASIN 
BEYANATI 

Muhterem Baıvekil vapurda 
iken kendisile ıörüfen muharriri 
mize fU beyanatta hulunmUJ'rur: 

11Pelt kartlqçe mümuebatımu 
ola11 TÜTkiyeye geldiğimden, Türk 
milleti araftnda bulunduğumdan 
tlolayı Gok bahtiyarım. 

An/ıaraya giderken, Türk mille 
tir.in Biiyük Ônderi K.amal Atatür 
ke tazimatımı arzedecek anı •abır 
.aızlı/Ja bekliyorum. Bu münaıe
betle doat ve müttefik Türkiyenin 
bir kıınunı tanulığı.m kıymetli rica 
!üe göriiımek lır.mını bulacağım 
ilan ayrıca memnunum. Biz, iki 
memleket birbirimize o kadar ya
kından bağlıyız ki, bundan daha 
yak.111 bir bağlılık olamaz. Kendi 
mi memleketimde seyahat eder 
gibi hiııediyorum.,, 

Sayın misafirinıfain refikası lia
yan Me'iakaas aa, f stanbula vak 
tile bir kere ikinci Hamid zama 
nında gelmit olduğunu ve bugün 
kü ı1eyahati ile, kendisini ~'dos'I: 
bi~ ~emlekette hissettiğin~, söyle 
ınııtır. ~ 

YUNAN DONANMA KOMU
TANININ BEYANATI 

Dün Averof zırhlı11 ile Yune.nia 
tan. donanma kumandanı amira1 
Ekonomu da gelmitti. 

Muhterem amiral kendisile gö· 
rütcn mubarririmize ıu beyanatta 
buJunmuıtur: 

"Yunani•tanın do•tu ve mütteli 
ki olan Ti.irkiyeye geldiğimden 
dolayı büyülı bir fevk isindeyim. 
kencliıine karıı derin bir takdir 
hini beılediği.m, ve gerek Yuna
nutanda, gerek Londrada görüı 
mek lırıatınr bulduğum amiral 
Şii~iir !Jkanl!' tekrar bulU§mak 
veııleııne naıl olduğumdan da pek 
meaudum. 

Tür/tiye ile Yunani•tan arcuın
aaki anlcııma, evvela deniz •aha 
ıında yapdmııtı. Dostluğumuzu 
bir deni:& menıubu •ılatile bu b;. 
kımdan ayrıca takdir eder ve mü 
lehauıa olurum.,, 

Biz aulh için yaııyoruz. Fakat 
menfaatlerimizi haleldar etlen bir 
aJa:iyet hadiı olduğu zaman mii§
terekn icap eden tedbirleri alma 
ğı da biliriz.,, 
BiR MÜDDET iSTiRAHAT VE 

ANKARAYA HAr EKET 
General Metaksas rıb:ıma ayak 

bastığı sırada bir ihtiram kıtası 
tarafından kar,danmı§, muzıka 
Yunan ve Türk milli marşlarını 
çal~ıJ,. mar,la~ selam ve saygı 
vazıyetınde dınlendikten sonra 
otomobillerle Perapalas oteline 
çıkılnnş\ır. 

Muhterem misafir ve refikası 
PerapaJ.e.s otelinde bir müddet isti 
rahat ettikten ve kahve ictikten 
scnra tekrar otomobillerl~ mih 
mandarların ref aka'dnde olarak 
T opbane rıhtımına gelmi!ler ve 
!"YDI hususi vapurla Haydarpaı~ 
ı~tasyonuna doğru hareket edilmiş 
tır. 

İstasyonda hususi bir tren bekli 
yordu. General Metaksas refikası 
kur ile trene bindiler. tina elçimiz 
B. Ruten Eıref ve refikası, Yuna 
niatanın Ankara elçisi B. Rafael 
Hariciye Vekaletimiz hususi ka-

~~';:. ~!::'ı!ö:!. !.~;~;:.~~.~: ~::~~: ba~~:;r~ Dün altm fiyatlarmda mühiO 
h k t tt·ı mıt ve kendıaı • • • • • • • • 

ya ıt~~c~{trvE oüzEL hak~~da hirçok bır yuksehş goruldü 
KARŞILANMA nıethusenada bu • 

Aziz misafirimizin karıılanma- lunduktan sonra: Bir ~?~t .. evvel !ürk par~mı darlar, bize altmdaki yüksel~§~ 
sı ve Ankara yolunda uğurJanm• - Eden bir §o· kıymetinı duıı.ırmek ateyen bazı mızla pek yakın münasebeti., 
sı sırasında yüzlerce halk rıhtım f ördür, demi,. kimseler tarafından çıkarılan pyia • nu söylemiı, pyjalarm çık~ 
ve istasyonu dolduruyordu. Ave- Hem de iyi bir §O- lann 1st.anbul iborıa mahafilinde ve larda altm fiyatmm bu fjyşt. 
rof limana girdiği sırada top atını Eden för. Fakat bir t 0 • memleket içinde uyandmiıiı derin de olduğuna ip.ret etmj§Jerdit· 
larile tehri selamlamış ve Selimi för ne kadar iyi olursa olıun, oto tesirler henüz .silinmemifken. dün Bu itıba.rla buni:lan evvel f'· 
yeden kendisine mukabele ei:lilmit mobilin içindeki ıinirli adamlar İstanbul boraasında bu pyialan ta - karanlar hakkında takibat ) ~ 
tir. mütemadiredn onun dirseğini dür z~e~ec:;ek bazı emarelere teaadüf e- üzere harekete geçen tahkikst..I. 

Dolmahahçe yakınlarına geldi- terlerse iyı i are edemez! dılmı§tir. yonlannrn tekrar faaliyete ge<r 
ği sırada, limandaki bütün ge- Loyd Corc, sözlerinin sonunda, Bu cümleden olarak altm fiyatı cabetmektedir. 
miler düdük öttürerek dost gemiyi Edene, arkada~larının hiçbir sözü dün 3 - 4 !kuruı ıibi mühim bir yük .. _ 
selimlamışlardır. nü dinlemiyerek kendi is\ediği selit gö3tenniftir. Dünkü muameleler 

Muhterem Batvekilin ıehrimize fibi idare etmesi tavsiyesinde bu Bundan evvel de müteaddit vesi - Dün bor~ birinci tertİP ıJSi 
geli~i ve Ankaraya hareket ediıi unmuşt~r. lelerle YaziruJ olduğumuz gı'bi altın borcu tahVilleri 13.45 ten ııı 
~rogra.~ı \:anı ve pek cazip bir in- Bir lng ı llZ tayrare fabrika- borsa haricinde muamele gören bir görmüf, ikinci ve üçündi): 
tlzam ıçınde cereyan etmifti1". aında plln ar çahndı mctadrr. Bu itıbarla daima istenildi- Türk borcu üzerine hiç bir ııı 

General Metaksa.s perıembe gü Londradan bildirildiğine göre ği stibi alınıp satılmakta, hiç bir su • olmamıştır. ~ı: 
nü Ankaradan tekrar §ehrimize lngilteredeki bir tayyare fabrika retle bir kayt ve §art altında hulun - Bundan ba§ka Arslan çirııe•; 
gelecektir. sından çok kıymetli olan ve gizli mamaktadır. villeri 11.25 den muamele ~ 
YUNAN DEN1ZCtLERİ ŞEREF!NE tutulan birçok planlar kaybo1muı Altın alışveri§i ile meşgul hulu - Merkez bankası hisse senetler 

ZİYAFETLER tur. nanlar da sarraflardrr. demiryolu tahvilleri üzerine e 
Yunanistanın donanma kuman· Bu planların nasıl ve kimin tara Yaptığımız tahkikata göre altın fi bir muamele olmamış, bir 1°. 

danı ve Averofun kumandaı, dün fmdan çalındığı büyük bir eırar yatlanndaki yükseli~lere sebeb ola - rasına 627 kuru§ te&bit edil~:~< 
ak!am general Metaksası uğurla perdesi altında gizlenmektedir. rak sarraflar göıterilmektedir. Londra boraaarnda bir lnSlll' 
dıktan sonra gemilerine dönmüı lngilterenin meşhur gizli polis teı Son günlerde peyderpey husule sı dün l 4 7 .28 frankta açıtrıı:1~ 
lerdir. kilah hemen it ba~ına geçmİ§ ve ~elen altmlardaki yükseli§ bazı alaka kırk altı 85 frankta kapann;lf~ 

Averof limanımızda kaldığı sıkı bir takibata b:ıslamıstır. darların dikkat nazanndan kacma - Jngili:z: lirasmda istikrara P 
müddetçe, kumandanlar şerefine Diğer taraftan, Hava Nezareti ml§br. Konuıtuğumuz bazı alika - temayül görülmektedir. 
ziyafetler verilecek'tir. Aynı ıekil de hadise hakkında tahkikatın bü _______________ _:__;:__.:....:..==:.---
de bir ziyafetin de "Averof,, zırhlı yük bir şiddetle yapılmasını emret Bulgar ı·sıa n da 
sında verileceği tahmin edilmekte mittir. 

di~~NKARA l\l1SAF!RLERlMiZt Esrar kaçakçısı ve casus 
BEKlıtYOR bir kontes mi? Yeni bir demir yolu açıldı 

Ankara 18 (Telefonla) - Hü- Almanya ile Lehistan arasında 
kiimet merkezi aziz misafirimiz siyasi mahiyet alacak bir hadise --------------
Y:unan Be.tvekili general Metak· olmuttur: ,.,., Ürk l>ro· ~eso"ru•• 
sası büyük bir hazırlıkla bekle Lehis•~anın me,hur simalanndan ~ ,, r ~ 'J '1 

mektedir. olan bir Kpntun karıır bir ıün bir nası[ 
Diier taraftan, dost devlet 8aJ denbire ortadan kayboluyor. Ara 

vekili ile beraber yarın gelecek dan epey bir müddet geçtikten getı·şıı·rece•aı·z 
olan Yunan matbuat müdürü ve sonra Oktavya ismindeki bu kadı o 
gazetecileri şerefine Gazeteciler nın Paris Varıova beynelmilel tre 
Birliği reisi B. F.alilı Rıfkı Atay ninde iken, ıizli Alman polisi tara 
:ve refika11 tarafından tehir lokan fından yakalanmı~ olduğu anlaıı-
lasında bir ziyafet verilecektir. hyor. 
Akıam Anadolu klübündc mat . Kontun söylediğine göre, kan&ı 

'bue.t umum müdürü B. Vedat Ne- l:iugün Berlindeki bir hapishanede 
dim tarafından da bir ziyafet veri hulunmakta ve esrar kaçakçılığı 
lecektir. ve casusluk suçlarile itham edil 
Donanma liumuıcmnının Yunan mektedir. 

Amiralin~ telgrafı Lehistanda bu hadise büyük bir 
Donanma kumandanı amiral O • lieyecan uyandınnı!lır. 

kan, Hamidiye kruvazöründen Ave- Çfnll felsefesi 
rofta bulnumakta olan Yunan do -
nanması kumandam amiral Ekono • 
muya bir telgraf çekerek halen sula 
rrmızda ve her dakib.h iraz daha yak 
!aşarak üzerindeki büyük ve kıymet 
li dostu getirmekte olan Avr.rofu 
Dolmabahce önünde beklemekte ol
duğunu bildirmit ve çok samimi say 
gı ve selamlarını iblağ etmittir. · 

Amiral Ekonomu, cevabında bu 
telgrafa çok hararetli cümlelerle te
şekkür ettikten 80nra kendisinin ve 
bütün Yunan krallığı bahriyuinin 
hissiyatı bu telgrafta izhar olunan 
hissiyata tamamen uygun olduğunu 
ve dost müttefik millete yapılmakta 
olan bu ziyaretten cidden bahtiyar 
olduğunu bildirmiş, selam ve saygı}a 
rrnm kabulünü rica etmİ§tir. 
Yunan baıvekiline refakat eden 

heyet 
Yunan başvekiline ıu zevat refa

kat etmektedir: 
Papadakis: Sefir rütbesini haiz 

matbuat ve prop~ganda umum direk 
törü, 

Jcan Romanos: Yunan hariciye 
nezareti Türkiye i;ılcri şubeııi direk ~ 
törü, 
.. D. Konatas: Balkan işleri direktö 

ru, 
Andraklis: Yunan ba§vekaleti hu 

sttsi kalem şefi, 
Nobelis: Kumandan ve batveka _ 

Ie t müpviri, 
Padampolo3: Hariciye nezareti a

ta~esi, 

.. VekiarelJis: Atina ajansı direktö -
ru, 

~~~nos : Matbuat müsteıarlığı ra 
portoru. 

. Bunlard~n batka sekiz gazeteci ile 
bır foto muhabiri de heyete refakat 
etmektedir. 

Çinlilerin, dine aaplamp ne g~ri 
felsefeli inıan olduklarını biliriz. 
İş'&:e misal olarak rüzel bir fıkra: 

Bir gün, Çinde demiryolu yap 
mak üzere Avrupalı bir tirketin 
mümessili o arazinin valisine ıidi 
yor: 

-Falanca yerde size bir demir 
yolu yapmak istiyoruz, diyor. Bu 
yol !ll iki tehri birbirine bağlaya 
cak ve ticaretteki inkipflarına bü 
yük yardım edecektir. Bugün ara 
balarla iki günde Slİttiğiniz yolu 
trenle dört saatte katedeceksiniz. 
Bu suretle büyük bir zaman kaza 
nacaksınız. 

ÇinH vali bu harikulade fey kar 
ımnda hiç sükunetini bozınamıı 
ve ıavet basit bir tekilde: 

- Peki ama, demit bu kazandı 
ğrmız zamanı ne yapacağız 1 
Adlaababada bir dU§Un 
Habeıistanın fe'.:hinden sonra 

oraya umumi vali olan ınaretal 
Grazianinin kızı Kont Gualandi 
ile evlenmit ve düğünleri Adiıaba 
bada yapılnırthr. 

Bu ıuretle. Habeılerin eski mer 
kezleri ilk defa olarak bir Beyaz 
düğünü görmüt oluyor. Bu düğün 
de zencilerin de çalıp oynadıkları 
ve alaylar tertip ettikleri haber 

. verilmektedir. 
Puankare'ya abide 

Eski Fransız Cumhurreiıi ve 
meıhur devlet adamı (Puankare) 
nin hatırasına Fransada bir abide 
dikilmiıtir .. 
Ayın on beşinde açılma resmi 

yapılan bu abide münasebetile bü
yük devlet adamı hakkında nutuk 
lar aöylenmit ve hayatından bahs 
edilmiıtir. 

(ÜIUIJra/ı 1 rıcitl~) 

Bununla heraher yine halluna 
cak bir mesele var: Üniversitede 
ki profesörleri ne maksat ile getir 
dik? Bu makşat bugüne kadar hiç 
olmazsa kısmen hasıl o!muf mu 
dur? Yahut bugüne kadar olma 
mı,ıa yarın için hasıl olmak ümi'' 
lerj görünmüş müdür? 

Bizim bildiğimize göre Ünİ't·er 
.1iteye getirtilmiı ol~n· e(:nehi pro 
feıörter Türkler arasında buluna 
mayan bazı ihtisas sahiplerinderı 
ibaretti. Meseli filan kürsüyü İ§· 
gal edecek kabiliyette memleketi 
mizde yetişmit adam yok ise mu· 
vakkat surette bu dersleri birer 
ecnebi prof eaöre vermek ve hir 
taraftan \alebeye ders verecek 
olan bu profesöre diğer tareftan 
en az bir zaman içinde kendi yeri 
ni tutabilecek bir Türk profesörü 
yetiştirtmekti nasıl ki böylece ya· 
pıldı. Ecnebi profeıörler ile imza 
edilen mukavelelerdeki kayıtlar 
bilhasaa bu makıadı istihdaf edi 
yordu. 

Şimdi ecnebi profesörlerin mem 
leketimize gelerek ite baılamala 
rından ?.:ibaren dört aene flCÇJDİf 
tir. Acaba bu dört ıene içinde mev 
cut ecnebi profeaörlerinden bir 
taneıi olıun kendi yerini iıgal ede 
cek kabiliyette bir arkadq yelit 
tirmit midir? Ecnebi p?'ofeaörlerin 
elleri Jie buıüne kadar bir tek 
TüTk p1"ofeıörü olıun yetiıememit 
iıe hunun için daha bç ıene bek 
lemek lazım gelecektir? 

Zannediyoruz ki Univeni'Lede 
ecnebi profeaörler meıeleaini hal 
letn.ı.ek için ıadece bu suale cevap 
aramak lazımdır. Akıi takdirde 
bugünkü Oniveniteye getirilmit 
olup muvakkat mukave1e~r ile 
kendilerine birer vazife verilmit 
olan profeaörler hayatlarının ıonu 
na kadar bulundukları künüler 
de kalacaklardır, kaldıktan bqka 
da günün birinde öldükleri zaman 
yerlerine konacak kıymet ve kabi 
liyette bir mütehuaıa Türk profe 
<SÖrü bulunamayacağı için yine 
bot kalan künüye ecnebi bir mem 

Sofya. 18 {A. A.) -Bul~ 
11 bildiriyor: 

Kral, dün Dupnitza -G<ıtıı,?ı 
Y• yeni denriryolunun kü~at 
fora etnUftir. 

80 milyon levaya tılian 33 ~~ 
relik bu yeni hat,Stnıma ,·adiiJJ 
garistanm merkezine hağlnrıı~ 

Kü:at resminde, Kraliçe· r) 
Evdohiya -ve Nadyejda, Bar·~ 
seivanof, büku~et azası, diğeJ' 

1 memurlar ve hattın yapılrna:ıtl ,ı 
fiil yardım eden bu nımtakS 
iştirak etmiştir. 

Yeni yol üzerinde ilk ı'er1111, 
1'omotifi. Kral tarafından biı1~ 
]anılan humd hir tren yapnı~1 rt' 

Kral Bori~. Dupnitza'cla G0 ~ 
~aya'~a lokomotiften bir nu1

;, 

lıyerek bu yeni yolun ekorıo 1 
h'emmiyetinj tebarüz ettimıj§ ,e 
tir ki: 

"ftliUi cko1t-0minin bu ·erıi ,J 
cı. struma vadiainin çalr-§karı 
[_ • • • ri ,__ l A.,;rıt 
naynı ~eraaımn yu~c mGJ· 
münbit ara:i :cn;;inliklerinİtı ~ 
ra.(vnnrrl bir tarzda itttismarı sıı 
mü~him yrırdımd.a bulunar~ 

leketten yeni bir profesör ~ 
mek mecburiyeti hasıl oJac' 

Meaeleye bu noktadan bı:/. 
prof eıörlerin yanlarına ş 

oldukları yardımcı ark•0~i 
tahıılanna dikkat ebnek t•

1
., 

rak zaruri olur. Bu yoJdaJ1 e'f 
tin tetkiki iıe bizi tatmin t!df' 
uzaktır. . ~ 

Zira mevcut profesörlerııt dl. 
yanlarına en kısa bir za.J1J•11~;1 
Jerini tutabilecek yafta ~ııif 
te ve mevkide Türk ııııs' c~.) 
alacak yerde ancak on bİfı ~j 
ıenede yetİfebilecek ge_tl~ el'} 
aıistan ile iktifa ettiklerJı d,JI 
memleketin irfan hayatııı f.'.J 
ki almıı ve günün birinde JI~ 
ni tutmağa kabiliye'.:li ııııs'0,,, 
için iae ''onlar yetiımi§ ' dJ 
dır. Bize ihtiyaçları yoktıı'·~~: 
leri duyulmaktadır. Eğ~r ıl 
ten bu türlü Türk muallırı' ~ 
profesörlere ihtiyaçları ;fı 
acaba niçin onlar bir ~ et*il 
rakılmıt da bu zatlar Onit' ~~ 
getirilmiıtir, diye 1omıa1'0e;1 

scelecek en haklı bir sııal .~ 
dir? ASI~ Lr 
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l'aze v~e~oğlunun en savimll muh_lli 
soguk bira ve rakı bol sıcak ve soğuk meze ıle herabe 

Kö~AR 
Lokanta ve Biı1ahanesi 

lFJa~oaır heır yeırden ucuzduır 
Mükemmel ser\'is 

1 
Levazım amiı liği 1 

ilanları -Yeşilköyde yaptırılacak Ahşap Han

garın pazarlıkla eksiltmesi yapılacak

tır. ihalesi 21 - 10 - 937 perşembe gü

nü saat 14 de Tophanede Lc\·azmı a
mirliği Satınalma Komisyonunda ya

pılacaktır. Keşif bedeli 16494 lira 25 

kuruştur. İlk teminatı 1237 lira 7 ku· 
ruştur. Şartname ve keşfi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte K0-

Bir ziyaret kafidir. 

1stiklıil caddesi , Lion mr.ğazası karşısında. 
a misyona gelmeleri. 

r - c200> c1os3> 
~J \le Dstan bul Sıhhi müesseseler Arttırma • * • 
r 1stc,a. .. k s l it m e Kom 1 sy onu n dan •• . .. Dikimevleri için 217 bin adet ferme. 

.. jüp 20 • 10 • 937 çarşamba günü saat 
135 çift i;~ı I~yli Tıb talebe yurdu ha deme'eri için mevcut ~artnamesıne gore 14 de Tophanede İstanbul Levazım a. 

.. l _ , a~pın açık :ksi~tmeye kon muştur. . .. mirliği Satınalma Komisyonundl pa. 
dı:rıuğ.. ~ksıltme: Cagaloglunda; İs tan bul Sıhhat ve İçtimaı muavenet Mu- zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
~Pı'a u b ııa3 :ndaki komisyonda 27 - 10 - 937 çarş::ımba "'Unü saat 14·30 da 1193 buçuk ıı·radır. tlk teminatı 89 li. 

• Caktır o 2 · · ra 52 kuruştur. Şartname ve nümune. 
- Tahmi · c· t n· ·r · t 3 _ 1' nı ıa : ır çı t ıskar pin 48') lrnru3~ur. si Komisyonda uörülebilir. steklile. 

4 _ 1fuvn~kat garanti: 48 lira 60 kuruştur. . rin belli saatte Komisvona gelmeleri. 
at ll:tıı .. stcklıler şartname ve nümu neyi hcrgiin Çeml:crlitaş cı\'arında Fu· - (167) (6743) 

5 a turb2si knrf:ısmdaki leyli tıb tn le~ ' 'urdu merkcz"nc!c "'ör~biliı 1 r. lf. • ~ 
da ~·a; lst!.'kli'cr cari sen"'ye aid Tica re t odası vcs"ka iyle 2490 sayılı kanun- Kuleli Askeri Lisesinde su tesisatı 
lllekıu 

1 
~elgclcr ve bu l13e yeter mu va'ckat garanti makbuz veya Bankil 21 _ 10. 937 perşembe günü saat :s.~o 

p arıyle birlikte belli gün ,.e saatte Komisyona ('fclıneleri. da Tophanede İstanbul Levazım amır. 'b----- 0 

'
6816) liği Satmalma Komisyonur.da açık ek-

OU siltme ile eksiltmesi yapılacaktır. Ke-

l"Sa y enişehir Beledi yesin den: şif bedeli 353 lira 66 kuruştur. İlkte. 
t 

Yen· h 1 nıınatı 26 lira 53 kuruştur. Şartnanıe 
iğı 

14 
ışe ir belediyesinde mevcut tahmin"n (100000) kilo kara kılçık t:e 1 10 ' l ve kc~fi Komisyonda görülebilir: s. 

~U§tu • 1 - 937 gününden itibaren 21 gün müddetle aç ık arttırmaya k~~u - teklilerin kanuni belgeleriyle bellı sa
ıçİttclerb. hal.e glinü 5 - 11 - 937 cuma günüdür. Talip olanların bu muddet ~-... o~led atte Komisyona gelmeleri. 
~ ıye encümenine müracaatları. (165) (6742) 

/LAN "" • :ç. 
tı. Göz heklml u,. M . 
lııu • uıat Rami Aydın 
1' ayenehanesini Taksim.Talimane 
ltl:ı.b 

aşı Cad. URFA Apt. nına 

p nakletmiştir. Tel: 4155::! 

~iltdan m d h .. owı d , aa a crgun: g e en 

Ali Kcmal'in \'ekili a\'ukat Bekir İstanbul Levazım amirliği için S500 
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Mektepl lBe ıre, Çocuk "7<.eDDDern
ne, OlkuO DDıre~töırDeırnıne: 

W Mektep kitaplarınızı almadan .... bir k ere eski tanıdığınız 

" VAKiT ,, K i t abevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Y üksek ve Meslek ... Her okulun her 
sınıfı için, her dilden, her türlü maarif ne§riyatınr bur~dan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Ra•tgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va
k it kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

lhtiıaıa her yerde kıymet ver meli: (VAKiT KIT ABEVJ) 
de mektep kitapçılığında ihti•a• kazanmrıtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karıılık ı.ıerilir. 
ADRES: İstanbul -Yakıt Yurdu. Tele fon: 24370. Telgraf: 

Yakıt - İstanbul. Posta kutusu : 46. 

Mevduat iç in elverişli şartlar 
Par.a plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
~a saat ikiden altıya kadar 

Ahmed'in Şahzndebn şmdn karakol ar- adet elektrik ampUHi 20 • 10 • 937 ç~r. 
kasında Selim paşa yokuşund.a 154 ?u- şamba günU saat 14,30 da Tophan~e 
maralı hanede sakin Cemal ömer zım- Satınalma Komisyonunca açık eksilt. 
metinde alacağı olan 14 lira 20 kuru- me ile eksiltmesi yapılacaktır. :W
şun tahsili hakkında ikame eylediği da- min bedeli 3000 lira<1ır. !Ik temınatı 
va iizerine müddraaleyh namına çıka- Z25 liradır. Şartnamesi ı<omisyond_a 
rılan davetname zahrına ikametgahı- görülebilir. İsteklilerin kanuni ves;
nm mcc,:hul bulunduğu mübaşiri ve 7.a- kalariyle belli saatte l{omisyorıa ge -
bıta tarafmdan verilen meşrubattan (t 6s) (6744) ---------
anlaşılmış ve mııhkemece müddei ve- meleri. • • • Dahiliye Vekaletinden: 
kilinin talebiyle H. U. M. K. nun 141 T 
inci maddesine tevfikan 15 gün müd- Salıpa.zarında M. M. V. Eşya ve eç- 1 - Vekaletin 937 mali yılı ihtiyacı için (350) ton Sömikok "Türk Antra-

delle ilanen tebliğat icrasına ve muha- hizat anbarının tamiratı 3 - 11 • 937 sit" kömürUnUn mübayaası kapalı zarfla ekıiltmeye konmu_ştur. 
Sağlık 

rı~ Servis imiz 
:at doktorumuz Puarteaı ...n .. ıen 

lt• DQ t>e b • ._ 
' ı: uı;uktan )1rmlye ı.ıaw ga-

~ ~t ldarcbaoeslnde, Cumarteat gllnJett 
Pt:tıın li teo 19 a kadar Ll..lell Tayyare 
~ll:a 0~nle.n lk~ daire ne aumarada 

ııll<ie k UyUcuJanmw yedi kupoo muıc ... 
.\)"ııı B.buı eder. 

kcmenln 10 - 11 _ 937 çarşamba günu~· çarşamba günü saat 14 de Tophanedt::- .a - Ekıiltme İiinciteşrin 937 :çarşamba gUnü saat 15.30 da Ankar.ada Ye-
saat 11 re talikine kn.rar verilmiş oldu tstnnbul J..ıwazım §.mirliği Satınalma nişchirde VckSlct binasında toplanacak Satınalma Komisyonun::a yapıl~.:aktır. 
ğtından yevm ve saat mczkOrdn mah Komisyonunda açık eksiltme i.le ek.s~lt- 3 - Muhammen bedel (10150) lira dır. ~ 
kemcde bizzat hazır bulunmadığı \"c mesi yapılacaktır. Keşif bedelı 508 lıra 4 - Muvakkat teminat (761) lira (25) kuruştur. 
tarafınıı.dan bir vekil göndermediğiniz 60 kuruştur. İlk Teminatı 38 lira 15 S - İsteklilerin bu baptaki şartnameyi Vekalet Levazımından almaları la-

takdirde hakkınız1a giyaben muhake- kuruştur. Şartname ve keşfi Komisyon- zımdır . 
m~ yapılacağı tebliğ makamına ka im da görUlebilir. lsteklilcrin belli saatte 6 - İsteklilerin 3 İkincitcşrin 937 )\ıcu a.;~kfide dlo doktorlanmm da oıru. 

~·t D~ızm emırterlııe bazır bulunmak. 
lrıııllltk ş doktorumuz Fnhrettın Olşmen 

l\cıa (l ııpı laUklAI Cllddestnde 127 ouıııa. 
::411t ::tesı ı;üntcrl aaat u Ue 20 a r• 

11 
cı, I< nduğu g1bl doktor NecaU Pak• 

1 11tııaradarııkoy lııfabmudlye cadde.si ı-2 
~rcıe k~ aaıı ve cuma 1:11Dlerl ayni aaa~ 

C\lmak üzere iJ{ın olunur. Komisyona gelmeleri. lannı Satınalma Komisyonu Reisliğine 
(23434) (205) (7139) 7 - Posta ile gönderilecek teklif 

:_________ ______ • • • :ı.aate kadar Reisliğe gelmiş bulunması 

t Ve ur YUcuıarımızm dJ~tertne bakaca!.• 
#,.hıJ ak ledavllerlnl yapacaklardrr. 

cı, ı ~ taınanda Bcttkta;ı trıunny ca& 
l<'!Claı:ı rlp 41.part.ımanında Mlruıetçl Em.111 

'-ttıı1 .~ubtaç okuyuculamnızm c:ocuk 
#,.)·rı nnet edecekUr. 

' 3~ Aksaray Pertn Ecuneat , . 
~llluru N numarada ıOnnetçt Ye ınhhat 
trect'ğ1 Urt F..şatz KURUN dolctoruDUD 

fıtııı l'tıuk CııJekstyonıan tıebertnl yedi im• 
\>tıı • ll.b!Unde ve aboı:ıelerlnı1n en ıtı. ) ~eraıu 
,~terıııı e c:ocuklarmm lilıınet :uneıı. 
"4lllıJe ,_Yapacaktır. 
lıeı~ r""ı ~· ~ --;ıtcre "llZdığrmız doktor, dl~! ve ıUD" 
~tt it tnOracaat ederken KURUN'uıı 

1~nıd uııonundan yedi tane ı~UUrmek 

KURUN 
tLAN vcı: r.:TJ.ERI 

Ticaret ıırınıarının illin atakytfalarmtla 
, rıı"tan tıaştor 1 aayıfach 

ıantımi ~o .. ıı v 

250 kunı"a kadar çıkar. 
• 1< dc\·nınll kııtşcll. renkli ULı 

BUyllk, ço a ... , ındlrmelerf yapılır. 
verenlere ayrı :> 1 astın 10 kuruştur 

Reamt UAnlarcr. b r 
K Uçilk tlAnl ıır: 

iki dcııuıı 50, Uç .:.lcfası 6~. 
Bir defa 30. dt.fRs• ıoo kuruştuı 

d" t de! 75 ,.c on . vr ası ıcrlrı tıir defası beda· 
Uç aylık ilA.n \•ere: ren tıfınlaqn fazloı 

D" t eatırı .e .. Yadır. ur hcııııp cdlllr. 
1 be kuruştan 

aatır arı Ş m dngrudnn doğrı1ya. ke.n· 
KURUN he 111 orhnnbey nanınd:ı 

dl idare yenncJc, dbc servisi eliyle IIA.n ka• 
VAKrr Propaı;an 8 

rr. 

K U R U N __ .... ;;,~11;fı;dıııtfflnııın;miiif-11m-111 .. ıii-ıı11oo::ıı u:::ımı::-tt-ıııtt·ıllfff-.. :-:::"""1~--n-ı 

eu ""•zmeı kuponu Haber 
lruPuıı 

1 .... I< u CllZete ldareatn• ıeurenıer • f • 
~..,. ı< U~k llAnlanru parası& baabntlaı •ııa,. n tarı es, 
11?1.ar Urur:un heklmterlne parası% hakt 
t ıı _ fi • yf larında santimi 40 Kr. 

~rı~ııulıkuk ve nıaıı muoıvlrlertne tıeı tıln sa 
8 

30 
~. ~ ıı Yolla ~ Resmi iJ{ınlıır " 

I
~~~ nnı pard1% aonıp o ... enlr Dördüncü sayfadıı 100 " 

CJp -...-=.·::ımar namm. . . sayfalarda 200 ,, 

ı r atör UroJoğ 1 üç ve ikıncı 400 
ı D Birinci sayfııda '' 
ı 'I ~.\ okt:or 1 500 .. 

11 
'llc;)O~eyya Atamal Baş~ıki!';:~;yeti haiz ,01m1yan 

• 0sıu t · ı: Tıcarı • r zo kelimelik beş de. 
~ l'r stıklal caddesi Parmakkapıl k" '"k iJanıa 
M artıvay dur • N 2 b. . . !i uçu rucıtur. Eskideıı mu-
ı: a gkı 0

• 
1 1 ırıncı U fası 120 kul ~ rnUşt~rilerimizin 

:: t.1u attaki P. k ıesi o aJl 
:: aYtne ha . :i ave 1 'l'lilddetincc fark a. 
il !Hin saat ınesınde hasta lannı her• ii nıuka,•eleler müddet devamlı 
:! 6-?.0 ırasında kabul ii uzun 
ı:ıı:. :: lınmaz. . •ta tAbidlr. llan ver • 

• :::... eder. :: · ı :. 1 r tenzıla ···:::::::•....... !! 1 csn a da yalnız ve miinha. 
-.......illllı_·· ..:;······= ::::::::::::::::::::::~::::::::: k hususun 

IS .. me {lf ytJRDU altındaki 

IJı ~ö.;; H~~lmi 1 sıran v~ı /ren uan bürosuna 

~bıo:ı Şukru Ertan Kemaıettın di'ınelidir. 
( • u Nu mütacıı.at c ' 24370 C•bı tıJc-smanive cad. No y 1 Telefon: t stanbul -

'1., o~ıu Eczaneıi yanında l 1 1 
-.... ....... 11l'11eı1Jiicfiion.-2~2~s;66;.. •••• I 11 11111111 11 111 1 11ıı""'11111nntt11 ı ıtt" 1 11111ııııu 

'"""""""'"'"111'"",. 

Kuleli Askeri Lisesi tamir~tının ber değildir. 
12 - 10. 937 tarihindeki açık eksıltme
sine istekli çıkmadığından 22 - lO - 937 

cuma günü saat 14 ~de. l:~?hasne
de İstanbul ı,ev:umn nmır. ıgı a -

1 
"L. ts'-·onundıı. ycnıden ek -

tına mn. nom ,, . . 
siltmesi yapılacaktır. J{eş~f bedelı 2~67 
. 

88 
k tur :tık tcnunatı 192 lıra 

Iıra. uru§ · Mr T." • 
~art.name ve k~ı .nomıs-

59 kunıştur. >; • • t .1 •onda. örülebilir. tstcklilerın ıs enı en 
~ 'k 

1
g . le beraber belli saatte Ko

vesı a arıy 
misyona gelmeleri. (204) (7138) 

a 

l lstanbul Komutan-
lığı illin/arı 

1 tanbul l{onıutanlığı garnizonunda 

b ıs n motörlil vasıtalar için 55!55 
u una ·1 be . k 

kilo san gaz ile 28000 kı o n~ın ~· 
alı zarf usulil ile ihalesi 4/2 ncı teşrın 

: 37 perşembe günü saat 16 da ya~ıl~
caktır. :Muhammen tutarı~ beı:-zının 
6820 

lirn sarı gaz 500 lira kı bepsı 7320 

liradır. 
Şartnamesi bergün öğleden, evvel 

Komısyonda görülebilir. 
İsteklilerin 549 liralık ilk teminat 

mnkbuzu veya mektuplarıyle 2490. sa-
. k nun 2 ,.c 3 ncU maddelerınde 

yııı anu . . .. 
yazılı vesikaları ılc ber aber ıhale gu-
nüııden en az bir saat evveline ~adar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komu
tanlık Satın alma Komisyonuna ver

meleri. <7128> (90) 

uızmetcl kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalıf&cak 
30 - 40 yaıJarında kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad· 

reıınc müracaat. 

günü saat 14.30 za kadar teklif mektub
makbuz mukabilinde vermeleri icabeder. 
mektuplarının altıncı maddede yazılı 

§arttır. Postada olacak eecikmeler mute-
(3864) (7045) 

.. 



ı z - KURUN 19 BIRINCITE.ŞRIN 1937i 

1---n;;ici Askeri KıtaL. atı ilanları 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 

500 bin kilo Yulafın kapalı zarfa ve bi
rinci paı.arlığında teklif edilen 4 ku -
ruş 4 santim fiyat pahalı görilldüğü.n
clen 21 - 10 - 937 saat 15 de son pa7.8.r
lığı yapılacaktır. Şartnamesi Konya -
da Levazım amirliği İstanbul, Ankara 
Levazım amirlikleri Satınalma Komis
yonlarında okuyabilirler. İşbu 500 bin 
kilo yulafın muhammen tutan 22250 
liradır. Şartnamesindeki % 25 fazla
sı da dahil olduğu halde ilk teminatı 
2085 lira 94 kuruştur. 

(549) (7135) 

• • • 
Hepsine biçilen ederi 80400 lira ola.n 

222000 madeni portatif Çadır direği 

ile 245000 tane madeni partotif çadır 
kazığı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muı;tur. !halesi 20 - 11 • 937 cumartesi 
günü saat 11.30 da M. M. V. Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk te
minat 5273 liradır. Şartnamesi 403 ku
ruşa M. M. Vekaleti Satmalma Komi~ 
yonundan alınır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde ya.zıh belgeler
le birlikte teklif mcktuplannı ihale sa
atinden behemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M M. V. Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(481) (6677) 

1 LAN 

Hocapaşa maliye şubesi tahsil me
murluğundan almıe olduğum 930 \'e 
931 m:ıli yıllanna aid 6 ve 320 hesap 
numarnlariylc almı6 olduğum vezne 
makbuzlarını zavi ettiğimden yenisini 
alacağımdan eskil: rinin bir hükll\Ü yok 
tur. 

Hanri Barııh Sa. rfati. lstanbul Sir
kc~i I\öprillıl han 1;6 numarada 

deri tüccarı. 

Sahibi: ASIM US 
Ne::ri yat dircktörii: Refik A. Sevengil 

biri 

' 

ı~tanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 11632 lira 71 kuruş o lan Tepebaşı bahçesi arkasındaki Toz.. 

Devlet Dem1ryo/ları ve Limanları iş/t'tme 
Umum idaresi ilanları 

;;;::;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~---------------~ 
Ankara ve İstanbul arasında sen ve gündüze mahsus devamlı bir yolC'l 

visinin ihdası muvafık görülmüştür. ıfA' 

Ankara.dan pazar, salı, çarşamba, ..:uma günleri saat 8.20 de kalkarak 

darpa§aya saat 20.00 d~ varmak ve Haydarpaşadan pazar, sah, perşembe~ 
martesi günleri saat 9.00 da kalkarak An hraya saat 21.03 de varmak ve 21· f ((, 
tarihinden itibaren başlamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bu gündilı se c 
de yolcuların yemek, içmek ve her türlü istirahatları temin edildiği gibi bU t 

le seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı ahnmıyacağmı sayın Y o4' 
lann ıttılaına arzederiz. ( 3868) <1 

Muhammen bedeli 60609 lira oTan 1316.875 metre mikabı çam kereste~ 
palr zarf usulile 3 - 11 - 937 çarşamba gUnil saat 15.30 da Sirkecide 9 ı,ıe 
binasında eksiltme Komisyonu taraf m dan sat:n alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanunun U 
ettiği vesikaları ve Nafıa lşlerine aid eksiltmelere gireceklerden aranaca) 
teahhitlik vesikalariyle berab'i!r teklif mektuplarını aynı gün saat 14.30 ıc• 

,, 

·' 1 

Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. tJll 
Şartnameler 303 kuruş mukabilinde Ankarada ve Sirkecide İdare ve 

rinden verilmektedir. (7120) 

,,,.,.,~, 

koparan caddesinin beton asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konul- A 1 1 ğO d 
muştur. Eksiltme 27 - 10 - 937 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende k 8 y ş etmesi Mudil r 1 u n e o: . ..1 
yapılacaktrr. Keşif evrakile ıııartnaınesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1s. Yalovadaki panayır dol:ıyısiyle 20, 21, 22- !ık Teşrin- 937 tarihle;; 
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Belediye fen işleri ve. KöprU ile Yalova arasında yapılacak ilave seferleri tarifesi iskelelere ası 
yahut Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 827 lira 45 kuruş- tır. (7l~ 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi zarf. z A Y 1 mü kaybettim. Yenisini çıkaraoBP' 
tarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Beyoğlu Vakıflar Müdür:üğü tahsil- dan eskisinin hükmü yoktur. 

Bu saatten sonra verilec:~ zarfl_a_r _k_a_bu_l.~o-lu_nm,__a_z_.__ _ _<_1._)_<_6_00_2_> _ _ d_a._r1_ıgı_~_n_a ait- 23 sayılı resmi mühUrü- lsmail Hakk~ 

' 

/ 

(; ...... \"'""4 - - . 
~ '...-j~ 

Till[ITI: i5ı~•l•$1 --


