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Dost Başvekil Ankarada 
hararetle karşılandı 

4kşam büyük bir ziya/ et verildi 
eıaı Bayar ve General ~eta~sas 
Çok sanıinıi nutuklar söyledıler 
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Telgraf adresi: Kurun • fsfanl;ul 
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~ııııımııım~ı~~ıuııııııııııuııııııııııınıımnsıHJUıııruıuıııımu~ı-lllııaıııııt 

{ Atatürk 
(General Metaksası 
( ka bu) ettiler , g 
c Görüşme iki buçuk saat sürdü 

Ankara 19 (Telefonla) - dost Yunan baıvckili general Mc -
taksas bugün saat 1 7 de Çankayada cumhurreisimiz Atatürk tarafın -
dan kabul edilmiıtir. 

Cumhurreisimizlc general Mctaluasm görüpneleri iki buçuk 
ıaat devam etmiıtir. Bu mülakatta Hariciye Vekili Dr. Tevfik 

Cefiıı Bayar nutkunda işaret etti: 

tirk - Yunan· dostluğunun parlak 
Rüıtü Aras da hazır bulunmuttur. 

Mülakattan sonra Başvekilin 1 
ihtisasları 1 

bir safhası açılmışilr 
"----------'l iirk Profesör 
,,

1 
lazım 

~ u ı Unlverslles[ne ,, -

U Uarecede saıahlyem 
tll Profesör yetiştiremez 

Ankara tip takUltes ne 
"oı ••ör nerden bulacağız! 
ı. 

~t lnct lnönü hükumeti bundan on 
~~.rı iki sene evvel şimendifer si -
~rıe ?aıladığı zaman Türk mü -
~)a 1lcrı şimendifer yapmayı bil -
~~ıardı; Türk amelesi bu sınıfın 
~en yabancısı idi. Bunun için 
l ~ •ıu . .ıouoıat'QCl.ıa •.• n .. ı.1\.4,,aw ""'t.•••'-ı;'h 

Oıı Üt ltriyeti vardı. İptida İsveç guru 
tctil\ b~apılan mukavele bu mecburi 
t~r neticesidir. 

~ktıik t hüLumet bir taraftan bu 
~t b· ~rurcti takdir etmekle bera-
~ 1rta f l - "tii k ra tan da en kısa bir zaman 
~ ~ nı~hendis1erini ve işçilerini 
~Und·~at ıçin yo!tiştirmek çaresini 

~lıkav ~: Is ıeç gurubu ile yapılan 
Lt konc lYe bu noktadan esaslı şart
·~İrıc/ du. Bu şartlara gö're devlet 
~a:-~f 1 Yapılacak şimendiferlerin 
~ "ını "d Ctıdi t ~ eyecekti, lsveç gurubu 
~k kon~tru~eli mühendislerinin yük 

dcruhrolu altında memleketimiz -
~tkcn .~~ e.ttiği şimendiferleri ya - ı 
"'llcrj

11
.1 ıncı derecede Türk mühen 

General Metakıaı 

. Ankara, 19 (Hususi) - Dost) 
Yunan Batvekili General Melak ·
aas ve· refikaları bugün saat 1 O.S 
de hususi trenle Ankaraya muva
salat etmişler ve istasyon~~ B. Ce· 

l • l B ve refikası, Harıcıye Ve· 
a ayar H . . V 

kili Dr. Rüştü Aras, arıcıye e-

k A l t• . • nıu .. ste!;arı Numan Me· a e ı sıyası ~ • .. . wı ba•vekalet musteşarı 
nemencıog u, ~ 1• Kemal Gedelec, Ankara va vı ve 

b ı d
. . · Nevzad Tandogan, e e ıye reısı A •• 1 

d h b
• ok askerı ve sıvı er· 

ve a a ırç b 
k A t f dan karşılanmış, aşta an ara ın 

~ktı. B Ve Türk işçilerini kullana -
~~.llluh~ suretle bir taraftan memlf , ~ 
. :rtlla ; c. olduğu şimendifer vası· =~ / 
~ lurk a!~k ola~akt?, bir taraftan 
eli 8a.natı::d:ıh.en?ısleri şiıı1endöferci-

. ıhtısas elde edecekler . 
B~ 

'ttj,.,. ta~<:ı har k t • d 'f . ' ·•ın rn c e şımen 1 er sıya-
1 ~Ü oJrn uvaffakıyetindc mühim bir 
~~11'1in fU§tur. Zira Türk mühendis· 

tı ~el ı~endöfercilik sanatını be -
~ erı, b · 'h. ~k· Ctin . u ışte ı tısas kazanmala 

ı1 1tıde d fırncndöfer siyasetinin tat 
~t •- evarn etm k . . b' tt "\Jtıra ec . . ~ ıçın ır müd . 
bijlkı~Jt rne ne}>ı ıhtısasma müracaat 

B. Celal Btı)'.GT· •. 

mızıka olduğu halde aaker :ve po -
lts müfrezeleri selam resmini ifa 
e'ı:mi§lerdir. 

istasyon binası ve istasyon cad
desi dost devlet reisinin ikamet
lerine tahsis edilen Ankarapalas 
oteli civarı Türk ve Yunan bay. -
raklariyle süslenmiş, istasyon ıç 
ve dışında otel önünde toplanan 
kalabalık bir halk kütlesi sayın 
misafirimizi hararetle alkışlamış-
hr. 

"(Sonu: Sn. JO Sii. 1) 

lj t•İ}'Jc ~~rıyeti kalmamış, Türk 
li llıa .... .J:1rk sermayesinin rekabe Mili ı C • t" k · ~iti ··ı~ ec eh' k . . t Jıa7.lrlıklan Üzerind c çalı§acak olan et er emıye 1 omı~ 
~ 'imek n ı_ .umpanyalar ge Hataydaki ıntıhaı: erek Antalyaya git nU§tİr. Komisyon azasının Ankarada ~ 
~~ h .. kruretı~ı duymuş, ayni yonu Ankaradan g. ç .. tetarı B. Numan Menemcncioilu tarafından kabul edıl 
'~ . ı en llrn ~~~t §ımendöfer pro - ciye vekaleti siyası n>~i resimde heyet aza:;ı hariciye siyasi müıte§~mnuzla 
~ll'lkan bsaıt ~rtlarla yaptır - diğini yazmıttık. Bur• 

\.~ 1 ~ha~~- ulmu§tur. beraber görülü~------------------------

Ş~uı~~~v':r:İ:s?~::L;:~ Mu·· fi u··' ,· n g ı· ııe reye ~~-na ılandığı zaman takip 1 

'tu_,~tıi"cr:rensip bu idi: yeni kuru d • ı k • " 
lıi)ıtıcr ~ tede bazı kürsüler için t ı · m e 1 ece m 1 .., 
'~~ bir rn~da kafi derecede sela - es 1 . . . 1 

~fl ProE .!dıaısıs bulunamazsa ., k f d • 
~ h°rl~, i:°rler ı~rilecekti: bu ·ı l a ingı teregı ten l . e ıgor 
~ti~-~ de m tal ye ders vere - l a y ) - Jurnal gaze müftüyü bizden ısteyecek olur~a onu 
~ -~ ,,:a_, •

1
. rnern eketimizi kendi 19 (A A. k b k kt 

\t" "4Ql\ı ınd Paris '' · · F ransamn Ku teslim etme ·ten aş a çare yo ur. 
ı., llctı.J- . c tetkik ederek eser · Brıce ,.. d' L d · · Jd v ·°' ~ ~ ıtet k tesinde Saı~~ -·kında ne muamele Fakat bu ha ~se on .. ra_ı~ın o ~gu 

ehey •&rece lerdi. Fakat ge- düs müftüsu h~~ k ~öyle ynzıvor: kadar Paris ;çın de muşkılatı mucıp -
~ oCrslerini verirken, n-e- ' d"' nere :s • l "f .. .. b' ~ yapacağını uşu f in iltcre tarafın- tir. Herşeyden evve mu tuyu ır 

ASIM US · "Büyük din.': ~İan ~dilmi§tir. Bu '(Sonu: ~a. :ı sü. "4). 
?Scmu: Sa İl Sii 5) dan kanun hancı 

= 
Yunan başvekili Çankayadan An 
karnpalasa dönüşünde kendisini 
karşılayan Türk ve Yunan gazete 
cilerine ihtisaslarını §U kelimeler • 
le ifade etmİ§tİr: 

edilmi§ olmak ve kendilerine ge -§ 
rek şahsım ve gerekse Elen mille-~ 
tinin Türk milletine karşı duydu - j 
ğu sevgi ve sıcak dostluk hislerinie 
ifade etmek fırsatını bulduğum -\ 
dan cidden derin bir bahtiyarlık := 
içindeyim. § 

5 .. Dost ve müttefik Türk mille -J tinin Büyük Şefi tarafından kabul 

fmııııımııu• . lttllfillllf!lllllllflJIJJllUllffll/Jlffll!JlflfHHll!li 

Valimiz misafir. donanm.a ku
mandanını A verof'ta ziyaret etti 

lstanbul vali ve belediye reisi B. 
Muhittin Üstündağ dün limanımızda 
misafir bulunan Yunan zırhlısı Ave
rofa giderek gemideki Yunan donan 
ma kumandanını ve gemi kumanda -
nını ziyaret etmittir. 

Valinin saat on birde vaki olan 
bu ziyaretniden sonra, gemi kuman -
elanı ve Yunan donanma kumanda -
nı Yunan kolonisi ile birlikte Vilaye 

te gelerek ziyareti jade etmiştir. 
Yukarıki resim Yunan donanma 

kumandanı amiral Ekonomunun vi
layete gelişini göstermektedir. 

Vali Muhiddin Üstündağ, Yu -
nan donanması kumandanı Amiral 
Ek on omu ile A verof kumandan ve 
zabitanı ferefine dün aktam Pera
palaı''a 50 kit ilik bir ziyafet ver
mittir. 

Karadenizde ölüm tehlikesi 
geçiren yelkenliler 

Dün tayfalara tayyare ile 
yiyecek atlldı 

Midye civarında Serfea koyunda 
dört gündenberi denizle cenkleşen Türk 
denit\.:ilerine yardım edilmesi ve bun
ların kurtarılması için baıvekSletten 

vilayete evvelki gece bir emir gelmiş, 
Vilayet makamı bunun üzerine alaka
dar dairelerle hemen temasa geçmiı

tir. 
Bir yandan tahlisiye umum müdür

lüğü ve Yeşilköy tayyare kumandanlı
ğı ile görüşmüş, açlıktan ölüm haline 
gelen 25 denizciye havadan tayyareler 
le yiyecek atılmasına karar verilmiş
tir. 

Bunun üzerine bay Hakkının idare 
sinde bir tayyare dün sabah Y eşilköy 
den havalanarak Midyeye gitmiştir. Bu 
tayyareci zeytin, peynir, tereyağ, bat
taniye ve kanyak götürmiiştür. 

Tayyareci denizdeki yelkenlilerin ol 
duk13rı yeri bulmuş, alçalmış, mu~mba 
ba torbalar içinde bulunan yiyeceklcri
ri atmııtır. Torbaların bir kısmı yelken 

Jilerin içine bir kısnu cenize düşmüı
tür. Tayyareci dalğalar yüzünden kara 
ile irtibatı kesilen bir yarım ada üzerin 
de bulunan bir kısım denizcilere de yi 
yt'.:ek atmış, Yeşil köye dönmüştür. 

Bu tayyareci vazifesini tamamiyle 
.yaptığını, denize düşen yiyecekleri al 
mak üzere yelkenlilerden filika ve san
dal indirildiğini söylemiş, fakat büylik 
.dalğalar arasında bunların alınmaması 
ihtimalini de söylemiştir. 

Bunun üzerine saat on ikide bay Ni 
hadın idaresinde ikinci bir tayyare Yc
şilköyden havalanmış, bıı tayyare birin 
tisinin götürdüğü yiyeceklerden başka 
gece yakmaları için çıra da götürmüş
tür. 

Bu seferki yiyecekler yine muşam
ba torbalara konmuş ı! batmaması için 
torbalar tahlisiye simidlcrinc ikiıcr ü
çer_ olarak bağlanmıştır. 

(Sonu: sa. '10 s'ü ~). .. 
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Ziğana dağları 
üstünde 

YAZAN: ASIM us 
Zigana dağlarını yüksekliklerine gö (Değirmen Dere) suyu çıkarak Kara-

re birinci ve ikinci dereceye ayırmak denize aktığı gibi dağların cenup sırt-
doğru.dur. Bu dağlar birir.•.:i derecede !arından da (Haşut) suyu çıkıyor. Da-
Maçkadan başlıyor; yol bazı yerlerde ğın tepesinden indikten sonra yol bu 
bayırlarda yükselerek, bazı yerlerde al suyun sol tarafından devam e.diyor. Ar-
çalarak gidiyor. İkinci derecede gelen dasadan sonra Haşut çayı üzerinden 
Zigana dağlan ise Hamsi köyünden ıon (Harova) köprüsü var. Bundan sonra 
ra geliyor. Buradan itibaren yol çamlık (Beş klisa) köyü geliyor. Sonra (Gü-
ve meşe içerisine giriyor. Fakat Ziga- müşhane) ye varılıyor. 
na dağlarının asıl yük.>diş noktası Bek ı 

çiler karakolunu geçtikten sonra Çifte V /d k 
1er köprüsünden başlar. Burada dağda- I o a avga eden 
ki çam ağaçlan küçülüyor. Adeta çam· 
]ar birer çalı manzara:;r alıyor. karı \koca 

Çifteler köprüsünden sonra yol in
ıaatı faaliyeti çoğaldr. Yol yapan amele 
kalabalıklaştı. Şurada burada yol için 
hazrrlanmış taş yığrnlan peyda oldu. 

Yol inıaatına 'bir buısuk ay evvel baı 
lanmış, silindiraj yapılıyor. İki kilomet 
relik mesafe ikmal edil=niş. Yol ilzerin
de çalışan amele, hazan kırk, hazan da 
otuz kitilik gruplar halindedir. 

Yol inşaatı çifte köprülerden Kop 
dağına kadar parça parça müteahhid
lere verilmiş, bu surl"tlc ihale edilen 
hepsi 150 kilometre l. 'ar bir yoldur. 

Müteahhi.d olarak Tı.ıbzonlu Fazıl, 
Muhsin, Fikri, Hüseyin gibi bir takrm 
jsimler sayılıyor. Fakat biz burada yol 
inıaat faliyetini mevcu.d ihtiyaca nis
betle çok zayıf bulduk. Yol üstünde 
çalışanlar da ounu tasdik ettiler. Fakat 
sebebi varmış. Fındık toplama mevsi
mi olduğu için bu havali.de bu mevsim
de daha fazla amele bulunamıyormuş. 

Hem de amele ücretleri yükseliyor
muş. 

Zigana dağlarının en yüksek nok
tasına yaklaşırken Barutçu Dönmezi 
denilen yerlerde çığ yatağı var. Bura
dan kıtın inecek çığların yol üzerindeki 
tehlikesini bertaraf etmek için beton
dan (Barutçu Cankurtaran Tüneli) ya 
pılını§. Yol l:ıir tünelin altından geçiyor. 
Burası 1850 rakımın:iadır. Tünelin bi 

raz ilerisinde kışın yo).:uların karlı ve 
tipili' zamanlarda sığınabilmeleri için 
(Serboş sığınağı) yapılıyor. Bu mevki 
in ismi (Serhoş) olduğu için yapılan sı 
ğınağa da bu isim veriliyor. 

Nihayet Zigana dağlarının en yük 
sek noktasına geldik. 2000 rakımında 
'.(Zigana karakolu) ile bir otel var. Bu 
:rada yolcular geceliyebiliyorlar. Fakat 
yolcuların kaldığr yerin adı oteldir. 
hakikatte pek fakirane bir köy hanın
i::lan, veya evinden başka bir şey değil. 

Zigananın tepesini geçince biraz ile 
ride kilometreleri işaret eden' taş üzerin 
de (70) rakamrnr okuyoruz. Bununla 
Trabzondan buraya kadar (70) kilomet 
re almış olduğumuzu anlıyoruz. 

Tepeyi geçince, yol çok zikzaklı vi 
ırajlar ile dolaşarak süratle a~ağı doğ
ru iniyor. Böylelikle bir buçuk saat 
sonra Gümüşhaneyc varacağımızı hesap 
ediyoruz. 

Bir sabıkalı olan er
kek .. kavgaya karışan 

Omerl yaraladı 
Kumkapıda oturan sabıkah manita 

cılardan Vehbi ile karısı Despina evvel 
ki akşam sarhoş oldukları halde Akıa
raydan geçerlerken rez<ılet çıkarmıılar 
ve kavgaya tutuşmuşlardır. 

O sırada yoldan geçen Kumkapılı 
Ömer isminde birisi b•Jnların yanlarına 
yaklaşmış: 

- Ayıptır, karı koca sokakta dö
vüşmez. demiştir. 

Vehbi bu müdahakye fena halde 
kızmış, cebinde taşıdığı bıçağı çekerek 
Ömerin karnına saplamıştır. 

Yaralı yere düşü·ı.;e Vehbiyle ka
nsı oradan kaçmışlardır .. Yarahrun fer 
yadına memurlar yetiımiş, kendisini 
Cerrahpaıa hastahanesine kaldırmışlar
dır. 

Vehbi aranmaktadır. 

KIRA YÜZÜNDEN KA VÔA -

Bayazidde mahalle taşı sokağında otu 
ran Püzant ile ayni evde oturan 70 ya
tında Oaanya kadın arasında kira y.ü-

~ünden kavga etlniş, l'Hzant bir tene
ke kutusunu kadının kafasına vurarak 
yaralamııtır. Osanya hastahaneye kal
dırılmıştır. 

DUVARDAN DÜŞÜNCE - Bey
oğlunda Günlü çıkmaz: sokağında otu 
ran 8 yaılannda Dimitri isminde bir 
çocuk duvar üzerinde oynarken düı
müş, sağ ayağı kırılmıı r.astahaneye kal 
dırılmıJtır. 

PARMAKLARINI KAPTIRDI -

Küçükmustafapaıada bir boyahanede 
çalışan 13 yaşında Remzi parmaklarını 
makineye :Captırmıttır. Remzi hastaha 
neye yatırılmıştır. 

Heybelide yapılan 
yeni hastane 

Sıhhat vekaleti tarafından Hey -
beliadada yeniden yaptırılmakta o -
lan 100 yataklı ha8tahanede sinema 
salonu da bulunacaktır. Veremli has 

talara burada neşeli filmler gösterile
cek, kendileri bu suretle ruhan da 
tedavi edileceklerdir. 

lnıaat ilkbahara doğru bitecektir. 

Bir Fr®sız ~<iset a~niiiiiı göre: 
-···---······· ........... ~ ....................• _. ................... -.. .... -............. ___ _ 
İtalya ne istiyor? 

Filistinde ve Suriyede İtalya lngiltereye vı 
Fransaya karşı Arapları teşvik etmektedir. 

Fransanın eski hariciye komisyo -f menfaatlerine engel olan bu ltalyan son İtlyan hakimiyetinin bu~ 
mı reisi B. Jean Mistler "İtalya ne yayılnıasır.a müsaade etmiyecekleri - lere karşı tehlike olduğunu .,..
istiyor?., başlığı altında y~zdığı bir ni söylüyor ve Mallorka adasındaki diyor. 
makalede İtalya siyasetinin ba~lıca 

1
--------------------------

gayesi olarak " Yayılma arzusunu .. 
~österiyor ve diyor ki: 

1920 senesindenberi bu yayılma 
arzusu bütün istikametlerde kendini 
göstermiştir: 

Evvela Balkanlara doğru bu ha -
reket Yugoslavya ile ltalya arasında 
uzun bir gerginlik mevzuu olmuş -
tur. Sonra Avusturyaya doğru: 

Daha bundan iki sene evvel Roma 
ile Avusturya karşı karşıya idi. ltal 
ya orada mahdud bir plan üzerine 
hareket ediyordu. Bu komşuluk si
yaseti planı Avusturya, Macaristan 
Arnavutluk gibi Üç küçük devlet a· 
rasında bir sergi §cklinden ileri gide • 
miyordu. 

Birkaç senedenberi, bilakis. ltal • 
ya gayesini dünya siyaset planına ka 
dar ilerletti. · 

Arnavutlukla iktifa edecek } erde, 
ihtirasları Akdenizı kadar yayıldı. 
Habeşistana ordu, Mallorka adasına 
gemi ve tayyare gönderdi. 

Bu hareketiyle başlangıçtaki ga -
yesi silinmiş ve yerini daha geniş 
gayeler almıştır. Avusturyaya artık 
ehemmiyet vermiyor, Almanyaya 
yaklaşmağa calışıyor; Adriyatikte 
Yugoslavya ile anlaşıyor, Akdenizin 
iki büyük havzasında serbest olmak 
istiyor. 

Habeşistanın fethinden sonra ltal 
yanın etrafına yayılmak arzusuna i
şaret eden muharrir Trablusa gönde
rilen ltalyan kıtalarını hatırlatıyor 
ve şu suali soruyor: 

Bu asker acaba şarka veya garbc 
yeni bir taarru~ i_çin gönderilmiyor 
mu'? • 

K1içiit'Pantellari~ ·adasındaki es : 
rarengiz hummalı faaliyetler de akla 
ayni suali getirebilir. T unusla Sicil
ya adası arasında yarı yolda olan bu 
ada Akdenizde işleyen gemilere kar 
şı bir kilit vazifesini görebilir. 

Fotoğrat'a 

Türkiye 

Almanyada basılmakta olduğunu 
bildiğimiz Türkiye albümünün bir 
nüshası elimize geçti. Öyle zannedi
yoruzki son seneler içinde yalnız biz 
değil, bir çok memleketler kenli top 
raklarınm giizellik, kültür ve tarih 
hususiyetlerini tanıtmak için bundan 
iyi bir vesika vermemiılerdir. lç 
Bakanlığı ve Basın umum müdürlü
ğünü tebrik ederiz. 

Bu 11lbümü bu kadar nefis olarak 
Türkiyede basmak imkansız değildi. 
La Türguie Kemiliste bunu isbat e -
der. Fakat albüm henüz memleketi
mize girmeyen Tiefdruck usulü ile 
basılmıştır, bu usul, bildiğimiz bas -
kı makineleri ile en pahalı kağıt üze
rinde ve ağu klişe masrafları ile el
de edebileceğimiz resim nefisliğini kı 
yas edilmez bir ucuzlukla temin eder 
ve resmin aslını daha iyi korur. 

Tiefdruck hemen her tarafta mec 
mua baskılarının normal vasıtası ha
line gelmiştir. Türkiyenin ve saire gi 
bi tabii ihtiyaçları, onun memleke -
timizde devlet veya parti matbaala -
rından birinde hemen kurulmasına 
kafidir. 

Muvaffak olmayan kurultay pulu 
hu. {'.3ljıtanın ne,. kadar 1üzqmlu oldu 
.., .ı h" • 11· 
011nn ao••-·-.... "''""" '"' ~·-· ,..,,,. 

Bu albiimi.i eline geçiren herkes 
onu kiitüphanesinin kıymetli cild -
leriden biri olarak saklıyacak, on 
beş bin muhtelif yerde Türkiye, garb 
lr, güzel tarihi ve bayındır Türkiye 
mütemadiyen seyredilecektir. Pro -
paganda ancak bu kabul ettiriş ve 
alakanlandırış tarzı ile bir hizmet o-

YAzıda vahdet 

Arap mem~ı ketlerinde iş gören ve 
İtalyan teşkilatlariyle pek alakasız bu 
lunmayan bazı şahsiyetler de insana 
endişe verebilir. Öyle görünüyor ki, __ Es_k_i_d_e_n_h-er-k-it-a-pta insicam ara _ 
bunlar Filistinde Araplan İngilizlere, 

dığmı söyliyen ve bir zamanlar, ede
Suriyede milliyetçileri F ransaya kar- biyat kitaplarının "vahdet,, dedikleri 
şı teşvik ediyorlar. 

Cezair, Tun us ve F asta hiç bir Yer §eyi her meziyetten üstün tuttuğu -
nu ilave eden tiyatro münekkidi Nu 

yoktur ki İtalya yarın bazı gayretle- rullah Ataç dünkü "Haber,, gazete-
rini keser kesmez ortadan kaybolma- . d · c1a· '"tal 

1 
sın e aynı mevzua ır şu mu eayı 

sın ar. d . 
O hald "d k. k 1 b· aer ettı: 

h l 1
. e, mazı e 1 av~a arm

7 
~r Vahdet tiyatro için elzem olan va-

a şek ı olarak kar§ıladıgrmız ka- fi d d A · t ·1 b"lh . da sı ar an ır. rıs o ı e ı assa onun 
nunusanı 1935 anlaşmasın n orta- • f 'k" 1 · 1 kl .. "k · l d b" k 1 1 } ı ır erme uymuş o an ası şaır e -
aB~r ebser al mamış Fmı 0 uy~lr J l rin vahdete o kadar ehemmiyet ver-

ız u an aşmayı ransa ı c ta - l · d b'lh · ·1 
d "k" b" "'k 1 .. t" ·11 . . meme erı e ı assa tıyatro ı e meş-

ya arasın a ı ı uyu a ın mı etını l ld kl da dı R b 
b. 1 · k b" . . ba 1 gu o u arın n r. oman, aya-
ır eştırece ır sıyasetın Ş angıcı w b" 1 kta k l da 

muharririn asıl böyle mevıu 
söyledikleri öz düşünceleri.~. 
en çok alakadar eden, en caP"' 

lendir. Onları söylemeden d 
mı§tır; hiç yeri değilken oP~1 

tıvcriyor; demek onlar içine 

bire doğuvermiş, bütün 

kavramış, onun için yazdığı _.h 
de ehemmivetli, ondan da t,111". 

şey olmu§. ·o muharririn en 
li vasiyeti, yani bize kendi ve 
siyle bütün insanlık hakkında 
yeceği en mühim şeyler bunl~ 
ğil midir? 

Saç moiJ'annın bu sene ço~ 
ğişmiş olduğunu geçenlerde 
tık. Şimdiye kadar geriye ve~ 
da kıvrılan saçlara, bugün «:, 
nin aksine olarak a§ağıya doit" 
rımlar yapılıyor. J, 

Yukarda gördüğünüz saç t\J 

ti, şimdiki halde Londra geJ1Y 
rşna göriilen bir modadır. 

Yüzünün yassı biçimde o 
çok yaraıtığı muhakkaktır. 

-o--

Nasıl 
Kokulan
malı? 

l ak 1 
gı ır şey sayı ma n urtu up 

o ar a mııtık '"k k h d " .l~-. · I . yu se sanat sa asın a vatanUGi - . _tı» 
Je~n Mıstler bundan so~~a ngıl : Irk hakları,, edindikten sonra edebi Bayanlar! Sabah tuv&leUnl.Zf ~.J Zigana dağlarının Trabzon cihetin 

deki yolları çıkmak için en aşağı iki sa 
at lazımdır. Fakat tepeyi geçtikten 
sonra dağların •.:enup sırtlarım aıma.k 

için bir saat kafidir. Zigananın §İmal 
hududu Maçka kaza merkezi olduğu gi 
bi cenup hududu da Ardasa kazasrnın 

tere ıle F ransanm, Akdenız e kendi t k · d w• t" Sa k.. sonra, aokaıı-a çıkaca-ız zaman, .,..... ~ ya m e onomıası egış ı. nat ar r; &"' 
-------------- ---------------- m~~nv~uda~~~es~~r ~MsU~~~uLK~yud~ 

ve vUcudUnUzUn hangi kısımların• j 

Köprübaşı köyünde biter. 

Zigana tepesinden Ardasaya iner
ken arada Zigana Maden köyü, sonra 
Zigana köyü var. Bütün köyler kaza 
merkezi ile dağın tepesindeki Zigana 
Karakolu'na telefonla bağlanmıştır. 

Bu muhabere tesisatı sayesinde her 
hangi bir hıldise bakında haber alrnrp 
vermek mümkün oluyor. · 

Yollarda giderken tesadüf eti~imiz 
köylil kadınlar uzaktan yabancı erkek 
geldiğini görünce derhal duruyorlar, 
yüzlerini arkaya doğru çı:virerek yol
cuların geçmesini bekliyorlar. Buralar 1 
da kQy evlerinin, hatta k:aabal:ırdaki 1 
evlezin çatılan (hartamil) denilen ince 

yarma tahta ile örtülmüştür. Kiremidli 1 
i:ıina yoktur. Yalnız kasabalarda bazı •

1 
wlerde hartama yerine c;inko lavhalar 
kullanılıyor. Ki;y evkri u:r.umiyetle ı 

topraktan, çamurdan yaptlmı§tır. ı 
Zigana dağlannrn ~ima: sırtlarından 

- Doktor harcırctimi görünce küçük dilini yuttu! 
- Kc§he büyük dilini yut•a idide vizite iıteme•eydi... 

tragedia, bir komida gibi • kısa olma aUrUyorırunuz? ('.J 
ğa mecbur değildi: iki, nihayet üç Bazı de!alar kokuyu aureralnl% de 

saat oynanıp bitmesi lazımgelmi - ce çrkmu; aynı 7.amanda ilk def~ıat 
yor, günlerce okunması 'kabil. . ğinl muhafaza etmez .. Gittlkçe çer 

T. 1 . . b k oır. Tuhaf bir t.cair bırakır. 4' 
ıyatro eser erını ıra ıp ta ro • Koku ııtırUnUrken gayet lhUyatI• .,,,J 

manın zevkini tattıktan sonra her mak ıtzımdır. ~o. kadınların , 
eserde "vahdet,, aramaktan da vaz - koku, ha.zan onlann pJl.atyeUerlnııı 
geçtim; hatta yavaş yavaş vahdet, olur. 
insicam b<ına muharririn fakirliğine YUnlU elblaeye, kQrklere ve baJI ~· 
alamet gibi gözükmeğe başladı. Şüp asla koku stırmeyl.nlz. Hem lliner 
hesiz haksızım: bir muharririn bütün leke yapmak lhUmall varilrr.. sJ1 

Komblnezonunuza, koraajınız& bit 
zenginliklerini bir eserine koyuver - koku ıerpmek, bir miktar kuJal< tP 
mesi şart değil ya 1 Bilakis, onları nin aıtma veya enseye yahud bllel' ~ 
kullanmasını bilip karilerine daha ay klfldlr. 
dınlık bir surette arzetmesi elbett~ ------------ S 
daha doğrudur. Fakat bir hissimizin Gecmlş ~ 
haksız olduğunu bilmemiz ondan 191' 

20 T. E. ''~f, 
kurtulmamız için kafi midir? Ben de ıY 
vahdeti bir zaaf saymanın halcsız ol- REtSİCUMHUR BOYOK :r.tl 
duğunu bilmekle beraber 0 histen MECLİSİ REtSİDİ~ ,/. 
kendimi alamıyorum ve bir kitabı - Ankara - Teıkilah Eıat•Ye ~ 
gerek roman, ~erek .. essai,, ·okurken nunu tadil ile iıtigal etmekte~~ 
mevzuu ile alakası olmayan bir par tehassıslar Reisi cumhurun ıyııi ~ 
çaya gelince aı:ııl ona bayılıyorum. da Mecliı reisi <>iması esasını ~· 
Ne bileyim? B~na öyle geliyor ki miflerdir. 



•• 1'/t •• 
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ŞEHıR HABERLERi 
sında bir sual iran hariciye 

Nazırı 8. Samii 
e 

l 
Yazan 

Hakka Süha 
l\ ·· ı Gezgin 

u tür • 1 . 
e Rİrd· 1b erı, günün davası ha - Bazıları Kültür Bakanlığının 

Muhterem nıitıafiı imiz 
öbürn ün şehı im izde 

olacak 

Karısı · Mirall öldü
ren amele Mehmet 
Ağırcezada dün 10 seneye 

mahkum oldu ol~ erçi her zaman bunun Üniversite~e kartı aldığı cephe 
ı urıu.a ••.1 .gerektir; fakat bu ile, liselere yaptığı tami.?' .. arasın· 
e du:1 dıkkatin, mesele üs- da büyük bir tezad ıoruyorlar. 

Yarından sonra şehrimize lran 
hariciye nazırı B. lnayetullah Sam· 
gelecektir. · Bir müddet evvel Kadıköyündc~--------------

lran hariciye nazın bir iki gün Y eldeğirmeni:ıde, Devlet demiryol - Para 
borsasında 

Altın kıymeti bir ku
ruş daha yUkseldl 

hak ıu, ne yazık ki bu u - Halbuki bunların arasında aykırr 
llıekt llndan değildir. Bugün, lık yoktur. "Talebe döndür~ek, 
luy

0 
ep, talebe, hoca üstünde bir muallim için muvaffakı~et 

dtn :~a, bu, İrfan seviyemizle değil muvaff akiyetsizliğin eserı • 
llllıeğ gr~mak gibi, gerçekten dir !'' hükmünden, "ne olursa ol· 

ty
0 

e eğe~ bir kaynaktan ıun cocuklarr geçirin!" ınanası ~ı
laıl r •.. ~elkı böylesi, var; karılamaz. Çünkü değil buguj. 

· b,,kagurultüyü yapan kalaba- memleketin maarifini cmuzuna a 
"'•lih R. emeller peıindedir. mıs bir müe11eıe. aklı bat~nda 
el RÖr~fkı .:\tay, bu derdi ne hiç •. kimıe böyle bir ıöz ıöybye • 
e JciiıtÜ ~oste.rdi. ~akikaten mez. k 

şehrimizde kaldıktan sonra Ankara larının Haydarpaşa garında amele 
y::ı gidecektir. Mehmet, karısı Miratı tabanca ile öl 

Muhterem misafirimiz, Ankarada dürmüştü, Mehmedin ağırcezada de· 
Cumhuriyet bayramı merasiminde vam eden muhakemesi dün sona cr
bulunacaktır. dirilerek hakkman verilen karar bil -

Cenevrc~en Berline geçmi§ olan dirilmiıtir. ' 
ve oradan tehrimize gelmekte bulu Şöyleki. Mehmedin karısını öldüımel: 
nan lran hariciye nazırına, lran hari ten 18 sene ağır hapse ve müebbc -
ciye ve adliye nezaretlerinden iki di- den amme hizmetlerinden mahru • 
rektör refakat etmektedir. miyetine karar verilmif, fakat bir ta 

d,ll 
1 

r 1tler1, hep ımtihan • Ama, her dersten geçen çocu ... -
~dUldui:ra~. a~la karanın ortaya ların, yalnız bir dersten 'ı:opyekun ilkokul hendese 

, lank' K~n erde akla gelir... dönmelerine de akıl erdirmek zor· k 1 l 1 

kım tahfif edici eebcbler görüldüğün 
den bu müddet 1 O seneye indirilmiı· 
tir . 

Altın fiyatında dün de bir m iktar 
tereffü kaydedilmiştir. Evvelki gün 
106j te horsa haricinde kapanmış o
lan altın 1066 kapanmış ve bu su -
retle bir kuruş daha yükselmiştir. 

ltlnız b 1 ~ır haıtalık nöbe\.i gi- latır. O vakit ciddi ve derin ara•· 8 p 8 rı 
lerir, B ellı zamanlarda kendini tırmalar, incelemeler yapmak ıe - Mektep kitaplarının önümüzdeki 
• !ey u buhranlı çağ geçti mi, rektir. Bunda hocanın aczi, huy • ay sonuna kadar yetiştirilmesi ctra -

~r, kaJnutulur. Ağızlar mühür· ıuzluğu kadar, çocukların da top· fmda yapılan çalışmalar sona er -
lı olur emler, bu mevzulara gir- lu hareketlP.rİ, boykotajları falan miş ve bütün hazırlıklar bitmiı bir 

Mehmedin hakkında verilen karar 
bildirildikten sonra, Mehmedin iki 
çocuğu ile beraber gelen anne!İ adliye 
koridorlarında saçını başını yolarak: 

- Ah evladım, diye ağlamış ken 
disi polis ve mübaıirler tarafından 

Bu yükseli, dün de kaydetmiş ol -
duğumuz gibi Türk borcu ve diğer 
tahvillerimize tedrici bir şekilde te -
sir etmekte olduğu için hükumetin 
çok ciddi tedbirlere tevessülü bek -
lenmektedir. 

Dünkü muameleler 

'1tlb .. 1_ akla ~elebilir. vaziyettedir. Talebe bu aydan itiba • 
dil'. ~'Q(i Yara, için için itlemek- " Çocuklara "Seni döndüri;i· ren istediği bütün kitapları tedarik 

zorla teskin edilebilmiştir. 
Dün lstanbul borsasında birinci 

tertip Türk borcu tahvilleri üzerine 
hiç bir muamele olmamış, Arslan çi 
mento tahvilleri 1 1 , 1 O dan muamele 
görmüş, Bir lngiliz lirasına Merkez 
Bankası tarafından 62775 kuruş tes 
bit edilmiştir. 

. 
OfJu:sele. ya(nız falan arkada- rüm !" demeği bile hocalıkla te}.ıf edebilecektir. 'k · ~, filan doıtun kızını kur- edemiyen bu tamimin ~dagoJık Bakanlık ilkokulların hesap ve 

8ilÇtn.kaleme sarılmakla bit· esasları hakkında çok teY söylene· hendese! kitaplarmm bu yıl ı;ene ki · 
._le~ •~t.ihan bozgununun, bilir· fakat böyle bir tamimin net· tap listesinde bulunan kitaplardan o· 
)el' huı Rurultüıünün gazeteler- rind~ki zararları. gazetelerimiz ol- kutulmasını kabul etmiştir. Yalnız 

Ahmet Refik 'in sc n eseri 
ba~fmak Uzere 

lin ırıaıı, binde bir kere bile sun görmeli değil miydi?.. bazı kitaplar bu listeden çıkarılmı~ • 
t ;e hakkın belirmesine Çünkü çocuk bunu bir kül olarak tır. 

Aldığımrz .malumat.ı göre bir kaç 
gün evvel vefat eden müverrih Ahmed 
Refiğin "İstanbul taril':i" isimli yeni 
bir eseri yakında bastınlacaktır. 

Bu fiyat evvelki güne nazaran 76 
kuruş fazladır. 

f~llc ~hez. Bilakiı çocukları muhakeme etmez. Yalnız itine ya· Hunların arasında Hasan Fehmi 
ellt tı~r oca.Iarı bezdirmek gi - rayan \arafa saplanıp kalır. ~öyle ve Mehmet izzetin hende!e kitapları 
1 ~ ıce1er doğurur. Mektep, bir saplanıtın altı is.e feci bır ba- vardır. 

Bin sahifeyi geçen bu eser belediye 
tarafından yazdırrlmrıtrr. Bundan b
tanbulun zabtinden sonra geçirdiği ik· 
tisa.di, siyasi, içtimai inkılap ve tahav 
vüller gösterilmektedir. 

Londra borsasında ise, diin bir ln
giliz lirası 147.28 frankta açılmış 
146.94 frankta kapanmıştır. 

··~u'na _ç~k genit bir mevzu· taklıktır. Şehir Mecllsl bir Te,rln 1 
e ~ • •çıne üstünkörü bir sanlde açıhyor 
teı~•rıl~mez. Açık söylemek Karısı Saadeti yaralayan Şehir meclisi teşriıı isaninin birinı.:i 
1 '}.· k~. gazetelerimizin kad- suçlu hastahaneye pazartesi günü saat on dörtte içtimala 
~Unuz ·: Tc:rb!yeci"le. - kaldırfdı . rına başlıyacaktrr. 

.. ~ ınez bır ıhtııaç dı - Eyüpte Alibcy köyünde oturan F ahrı O gün, rl ivan riyaseti intihabı \'.a-

OskUdarın pllnı 
Şehir müt< hassrsı Prostun Fransa

ya gittiğini yazmr§tık. Mütehassıs mart 
ta gelince Üsküdar ıarafırun planının 
hazırlığiyle me1ıul ol•caktır. 

320407 klflye tifo afı•ı 
yaplldı 

Dün İstanbul Sıhhat müdürliiğün
den aldığımız malumata göre, son 
tifo salgınının neticesi tamamiyle a
lınmış ve tifo vakaları kalmamıştır. 

~ 'iarr;J----.. -ı ... ..ı ... il:- :ı..:_ Q _,, J ._...ı_. V • .... -i ....... .;. Oacnk:U ol - puac.ak, aaımi er:•..: i.lmen ve ihtisas komiı 
~ ~li:veı:e u u~~a. he~keıin dürmek maksadiyle yaraladığı için yonlarz seçilecek, reiılık makamrnaan 
ld 't. M d yece~ı, ııe ııbata ağırcezaya verilmişti. ıelen tezkereler okunacaktır. 1 
e~iç ola em kı böyledir. O Diin, Fahrinin on sene hapsine Asfalt yolları;nız çolarıyorl 

Belediyenin imar bürosu İstanbul 
ve Beyoğlu cihetlcrinin tcfsilat proje
lerini hazırlıyacaklardır. 

1ki aydanberi devam eden tifo 
atısı neticesinde §İmdiye kadar 
320407 kitiye aıı yapılmıştır. 

Ekmek fiyatı Liı.!'• lca~~zıa ıuı~ağı,. karıt. - karar verilmiş, fakat .~akada .tahrik Belediyenin önünden Sirktf..=iye ka-
t,1 .~ eliyiz. t ırmamagr bır vazı- ?ör~~dü~ü~den bu muddet sekız aya dar olan yolun asfalt yapılmasına karar 
İçj1 ,Rıfkı b 'b" .. ındırılmıştır. w • • verildiğini evelce yazmıştık. Dün Be· 
dı. D 'dem~ ~.,~1 1 b ~~~ahale- Fahri sekiz ayı doldu~d~gu ıçın tediye mühendisleri :arafından bu yo-
~k Oiı:uau::J~ ta ır~m ~ul. • serbest bırakılmış fakat 1 ~: 1 oluncaya lun keşfi yapılmıştır. 
~ >'lprJa d ııterıenız bılmı· kadar bir akıl hastahanesınde teda - Yakında asfalt döıenmesine batla-

" >' d .... n a bundan batka · · }" ·· " l ·· t ·· r nacaktır. \J~·· egıld" vısıne uzum goru muş 1.& • 

Piyano dersleri 
C. H. P. BC§iktaş Halkevinden: 
Evimizde piyano dersleri veril -

meğe baılanacaktır. Arzu edenlerin 
hergün saat 1 2 den akşama kadar e
vimiz idare memurluğuna müracaat
le kayıtlarını yaptırmaları lazımdır. 

htanbul Belediyesinden: 
. :cırini~~elin yirmınci çarşamba 

günunden ıtıbaren birinci ekmek on ku 
ruş yirmi para, ikinci ekmek dokuz ku 
rU§ otuz para, franceJa on be§ kuruş
tur. 

lillı·· ır. 

: J~i h:1e korkunç örnekler de ~------_...--_.......,,.,,.-.,.._·•-----------...... --.... ··--------------..... - ...... -------..... ----. .. 
ii~ \>el'dik. ~da. üç muallim kur - orta mektepte oku. Babamın Gözyaşları , lthliUe .u cınayetlerin pıiko- yordunı. o sene sınıtr 
L ·ttha. rı Yapılıa, suçlu ola • geçmlt ve tatilde, bir_ 

~l'Cak~lada. yalnız çocuklar kaç kurut kazanmak 
~ • lk b için ı, bulmak du,tln. 

il ~ekte''i· 1 ıene ir ıınıfta ceaiyle ber tarata baf-
~ICeyj ~· 1• çalıtmadığı halde, vurınuıtum. Fakat ya. 

.. ta kalk ır zulüm ıayıyor. Oç ırnıın kUçilk olması _ 
ile, k 1t•ror. Hocasına mü • bet on kuruı gUndeıı. 

·, L"Q t.lı'ehnadı' ııini adam elmeg" e fe razi olduğum haL 
Q zJ de • bU arzuma engel 

~·· 1Stlt •a I ere, kurtun ııkı • oırrıuştu. Ne yapacak_ 
~e .,_ ip ayor. tım? İki a~·danberldlr ki babam ihtiyar dbenlye 

J. 1', t t arda f rt b k J yüzden annem, 
"llta il ltiic··k b 1 ına ça U ltlnden çıkanlmrıtr. ,BU tekaUt maqma kaL 
) tll,at'lıı ..._ u ir kıvılcım onla-1 ikimiz ayda yirmi ııra içindeydik. Mu. 

)et'ıdtğı ab~akyeter, bir ttazete- mrı ve büyük bir 11k1J1~ kazanrp eve 
• ):,• ır aç t J k b' · 1 hakkak benim birkaç k d ' ~- .. ·-- poat ~l ır llı ''d sa ır ı ır ~ı - ıcıyor u. ~- a 

••tl,)"rrı .... r,u aafaa. onlara, hak - ı yardım etmem gere bi arkad&fnn Kuz 
'"Q ·•• d ur ttı·ı , ı ·ı kalbll r -
) .... al, a:nların ııyanını m e "!/ o.an ) da kendfaiyle konuıma. 

~-., • ate,ı l 1 guncuktakl yatrıarın u fikri ıöyleylve_ 
~ ltlar e umu madık fey ya gtttlflm bir gtııı balla 1 

beJ'" 

fta}''da h . j rlnce biraz duraıaınalda ber• · 
h .. dönd:,ngı hoca, okuttuğu - Ne çıkar dedfın.zatenbe:-,:;: çı:~:: 
1-0)Jeai \'amekten zevk alır? man "hayat çarprflllaktrr;ydi? Ben de pek 

~ t "dır. 1 rıa, bunlar hasta eakaın otıum" derrıts uıkarar verdJm. 
bi~~tılllıa f başında bir dakika all bu 111 yaparım diye lbl ber ııabah Huan 

>ı~ lçi11 1lllalrdırlar. Fakat bin· Arkadaşımın dedili g bir de kille bulup 
litJ 'da.~I \lçıuz ve çok hürm t dededen zerzevat aıacak~ktını. B•ı dUşllnce e.. ~r f Ü h e e mahalle mahalle dolaş& rn 8ebebl bizim 
fJ~İttı ~i? 8ö 1 p b ~ a:• .. ına alına· üzerinde biraz dUr&'•d•::eaıııın henüz on 

ili •enin hy e ır saygıaızlrğa mahalleden geçmek ~ıınaından dolayı ben. 
İerıite akkr yoktur. altı yqrnda bir çocuk yaJcat eonra onun 

tu:t•rıın h~akva~rnda, Kültür de uyandınitlt utançtı. 
ti tldi d u mu, ıertliği ka • için de: dedim· bizim mahalle. 
~~ llaıc:·· ~azeteler, aııl bu - Ne olur canım ten bU ınesele:)1 ba • 

ı ,,~ ''lJJ .. n,~,'dRa destek o!malı. ı ye uğram&yıverfrtm: za fçtn böyle11I daha 
~,ı. ... F bamdan gizli tuttuturndolaf&e&k ıokak mı 

lllt,, Qer•• d a alih Rıfkı'- iyi. Koca Osklldard& 
''~ı ıu., d . e "Va - Nu" ı k ~ o~ •ı· k nun yo ?.. deci ue ,•aı;lyetl konuş -
l ~- duk C~e güzel birer ya : O akpm HuaD •Ue .ty&h 1eyrek sakallı 
İitı L~ekte~ 0bnül ister, ki boy· ' tum. Bu ff!yt&n göz: ' bUyilk çınarın altına 

t ~Jeilı g t. ., orcunu t&fıyan bir lhtlyardr. Krsrklrda. d n bUndan toplayıp 
~iil~ tıı, .. 1,!'. a m olerinıiz bununla ı yerlCftlrdl't tablalar• on o~rak ııattr#r eeb -
·'( , toptan veya perakende drrdıfr bir hayli pa_ 
"tıf ır. 11 .... ıı zclerln kendisine 1cazall 

l~ ı. 1Cltır lelnıitken K''lt" il dl 

YAZAN: RDŞTD ŞARDA<i 
vardr. Onlarm burada yeUıUrdlklerl zer. 
zevat o kadar !azla bir ıeY tutmadıtmdan 
ÜakUdar pazanna mdirlP toptan 1&tamu. 
ıar. - mecburi olarak - deferlnden daha 
dll§Uk bir fiyatla H&l&ll dedeye verirlerdi .. 
Böylece ihtiyarın çmar dibinde duran tabla. 
lan bet okka bamYe ondan. on okka b&mye 
falandan gelerek bQyilk bir ye~nla dolar ve 
o da bu blrtkmlı mallan ya plyaaaya indire
rek toptan satar: böylelikle on bet yirmi 
dakikada gUııdellll dOfrU)tur; yabud da mu. 
hltın lr11&11lanna aau.-ak kuancmı - daha 
JcArıı olarak - temin ederdi. 

Hasan dede babamr falan tanıdrtmdan 
lıtetımJ hemen kabUI etti. Zeki gözlerini 
krrprp eeyrek ..ıcaınıı kqıya k&flya: 
_ Oh, oh; bak dedi bundan • buzetUm 

dofrUaU. Bir mekteP talebuinJJJ bu gibi it
lere rırıımeaı b(lytlk adam oıacatma all • 

metUr .. 
Bir lakemle g0sterlP oturmamı ııaret eL 

tikten IODr&: 
_ B&k, dedi. ()teki zerzevatçılar UalrUdar 

pazarnıdan ıı.myeyt on iki buçuta alrp on 
bete verecekler. Sen benden on kuruf& alrp 
on iki buçuğa •tarsan fena mr olur? Hem 
iki saate kalmaz bUtUn malrnı tUkeUrliıı.. 
BugUnlUk yirmi okka J'ÖtUr bakalım. 

Ben eevınerek: 
- Peki DedeclJlm dedim. 
- Baban biliyor mu bunu! 
_ Hayır bllmlyor. bi1M razı olmaz! 
- Eh, pek al& :ı,te •. 
Huan Dedenin yukankl 1Uall beni epl 

dUjUndUrdU. öyle ya, babam her ,eyi kabul 
etıe bile her halde aırtrmda kille ile dolat. 
ml\ma ruf oımaı:dl. Ş&J<m bunu duyup da 
babAmı öyle çltıurıldlm bir adam 1&Dmaym .. 
Belki ~nf, daha on altı yqmda oldutum 
için kUfedekl atır ytlkil ta,ryamu diye bu 
lıten menetmek isterdi. 

Her ne ise durumu babamdan glzlemlye, 

bakkaldan çıraklık yaptıfmıı ııöylemlye ka. 
rar verdim. 

Bamyalar tartılarak küfeye dolduruldu. 
Sonra ihUyann yardımlyle ıırtıma yUkJeyf. 
verdim. Ve aanki bir kuı götUrUyormU§um 
gibi sevinçten, arkamda çok hati!mlt gibi 
duran ktlteyle tramvay caddealnl boyladım. 

O hızla, bir saat sonra Kuzguncuj'a var • 
mqtım. önceleri bana çok hafif gelen yU • 
kUm Kuzguncuk yokU§larmda sırtımı ezme. 
ye ve on altı yqına glrml§ olmama rafmen 
zaytt vUcudUmUn kemiklerini alntmaya 
bqlamqtı. Fakat ben biç UzUJUyor defil • 
dfm. ÇUnkU bu lfJn .onunda aekaen kUMJf 
kadar para kazanacatımr, böylelikle hem 
gelecek del'I yılma ald kitaplar fçln J&znn. 
gelen parayı blrikUrecettmı, bem de fpfs 
kalan babama biraz olauıı yardım edeceıımt 
dflfUnerek yorgunluk duymak ~yle dur. 
ıun ııevlnclmden her ıeyi unutuyor, U.tellk 
aeafme biraz daha t&Uılrk ve mana vermej'e 
çalrprak bafrnyordum: 

- Böyle bamya bir yerde g8rillmemlı 

babam! ..... Çamlrcaıım bu. On bete almaym; 
on iki buçufa bu mal!. . 

Bu acaip bafrnırmdan mı, yok1& bamye.. 
nln ucuzlu#Wıdan mı nedir, her evden baflar 
uzanıyor ve hemen her kapmm önünde du. 
rarak u çok bir pyJer Atıyordum. Bir 
aralık mtımda hemen, biç atn'lıfı kalma_ 
IDlf& benzlyen kU!eyf bir kapmm öııUnde 

bıdlrlp de fçtne bakbfmı zaman ya bir, ya 
da b&r buçuk kilo kadar b&mye kaldlfmı 

gfSr1lnce hemen bir eevlnç yaygarası kopa.. 
rarak ve: 

- Haydi yallah! ... diye baln'aral< eve 
gitmek üzere yokuJU k<>oa kop çrkmafa 
bqladmı .. GWUımtyen yUzUm dll§Unceleriml 
ıizllyemlyecek bir haldeydi: 

- Şimdi yetmlı kurut kadar bir klnm 
var demektir. Bunun elli kunıfUJlu babamın 
haberi olmadan yutrj'mın altma koyanm. 

(ÇUnkU babam cebinde kahve paruı bile 
olmadıfmdan evde kalıyor ve oturmaktan 
canı aıkrldıj'ı için bUyUk bir lçsıkınlısl ve 
üzUntU içinde boyuna yatıyor, kalkıyordu.) 
Bef kurutunu da .alııemaya ayırırım, )<ala.. 
nmı anneme verirlm kitap paruı fı;ln sak. 
lar." Sonra hiç olmazsa adamcağız evde ya 
tıp durmaktan kurtulacak ve göğsUnU gere 
gere drpn çıkıp ge1ecekUr. 

lıte bunlan dU§Une dU§Une eve geldim .. 
Bu evi de çok severim. Kira olduğu hal<lc 
ona haddlmlz o1mryarak Jsmmııızdır. Belki 
babam yatıyordur, onu uyandrrnuyayım diye 
aokak kapımıı yavqcacık açtım. Karııma 
aota, eoluk ve yrrtık klllmlerlmlz, ve bira;. 
aonra hafı çatkılı annem "çıktı. Hemen bo 

1 Y-nuna aan arak kazandlj'ım paralan göııter. 
dfm. Sonra onunla kOl'lup.rak parayı baba. 
ma naaıl vcreceflmlzl kararla,,tırmaya ba 
Jadık. GUı11JtU etmemeye çalrıa'rak blriblr~: 
mize sus l§&?'CUerl yapıyor ve gUJ05Uyorduk, 
Sonra annemle birlikte ayaklanmızın bua ucu. 
na rak babamın yattıtı odanın knprar 
na yaklqtık. .Annem bUtUn bu hallerde~ 
dolayr gUIUyor, hele ben onu, •'yapma!" diye 
yava,,ça çlmdlklcdlkçe bu sefer kendini tu 
tanuyarak katıla katıla gUIUyordu. Nlhnye~ 
ben kapıyı: iterek fçcrl girdim. Baktrm, ba. 
bam uyuyordu. Usulcacık yatağına yaklap.. 
rak em kuruıu yaatığrnm altına koydum \ 'O 
çıktım. 

• • • 
On beı dakika sonra babamm odaamda bir 

hareket duyarak kapıama kO§luk. Galiba 
babam glyiniyol"., kahveye gidecek dUıUncc. 
afy1e kapının dellflnden bakmaya başladık. 
Fakat karıılqtığrmız manzara çok acıydı . 
Zavallı babam Y•tatmın içinde oturmucı . n. 
vucunda benim yutıj'ınm allına koyduğum 
paralar olduğu halde ağlıyor, \'e acı acı hrç 
kınklar araamda kUçUk ma\·i gözlerinde~ 
ııakalma ip gibi yq lar iniyordu. ı .... ~~I • t\ }'anJ ' •' u. ur ra e geçinir . kOçUk bir tarluı 

' 'l l"rıı iiat" 1f Lefıır edılen Bu civarda herkesin 
Unde de biraz du -,L ___ ..__...,...,._.....,.---------------------------------- ----------. ....... ___ I 
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Ademi miidahale kô
3

miteSi topla 

Uçurum derin ! SON HABERLER 
iki Dost Memleket 
gazetecileri bir arada 

Çinde 
Zehirli bomba

larla ateş! 

Fakat B. Edene göre bir 
neticeye varabilecek! 

8. Celil Bayarın 
beyanatı Şanghay, 19 (A. A.) - Japon 

askeri makamları tarafından neı
redilen bir tebliğde pazar akf&JDı 
Çin topçu kuvvetlerinin Liyutıi • 
yahang'ın takriben 3 kilome\re ce
nubunda ve Şanghayın §İmali gar
biainde bulunan Japon kıtaları ü· 
zerine zehirli mermilerle ateı et -
mit oldukları bildirilmektedir. 

Londra; 19 (hususi) - Ademi mü f 
dahale komitesi bugün öğleden sonra 
B. Edenin riyasetinde toplanmıJtır. 

Fransız büyük elçisi B. Corbin, fran 
sız tekliflerinin heyeti umumiyeıi itiba 
riyle mütalea edileceği ve al.i.kadar hü 
kümetlerin cevablan da bu pllntn tan 
ziminde hlkim olan ziJmiyete muvafık 
olarak verileceği ümidinde bulunmuı 
tur. 

B. Eden müzakereleri hiil;.ı 
rek üzerinde anlaşma hasıl oıa:.ı. 
noktanın İspanyaya yollanan 
zcmesinin şiddetli bir kontrolil 
nu tebarüz ettirmiştir. 

B. Eeden tekrar söz ala~ 
lerin iki kısma ayrılmış bulund 
bir kısmının evvela muhabirlik~ 
nm tanınmasında, dii!er kıtll!Y• 
evvela gönüllülerin ç~kitmesind' 
ettiklcrini mÜ§ahede etmiJ ve blJ 
mun derin olmakla beraber bir 11 

varabileceği temennisınde bul 
ve anlaşmanın bila müddet 
imkln olmamasına binaen k 
yarın saat 15,30 da yeniden to_.rtıl 
bir suretihal bulmaya çalışnıP'· 

lif etmiıtir. 

Y unanistanla - Tür ki y·e arasında
ki kardeşçe teşrikimesai siyase

tiniıı hararetli taraftarıyım NANKIN ÜZERiNDE 
TAYYARELER 

İtalra büyük elçi"i Grandi, geçen 
temmuzda ingiltere tarafından ileri ıü 
rUtcn plin esası dairesinde münakaıa 
etmek istediğinden Fransız delegeleriy 
le kendi arasında münakaşa ol:nuıtur. 

Ankara, 19 (Hususi) -Bu ak-
f&m matbuat müdüriyeti umumi -

yesi misafir Yunan gazeteciler; 
ıerefine Anadolu klübünde bir zi· 
yafet vermit~ir. 

Ziyafette mebus, gaze•,eciler, A
tina ve Anadolu ajansları direk • 
törleri, matbuat genel direktörlü· 
iü erkanı, gazeteciler hazır bu -
lunuyordu. 

Çok samimi bir hava içinde ge
çen ziyafetin sonlarına doğru, mat 
buat başmüpviri B. Bürhan Bel • 
ge, genel direktör namına söyledi
ği nu\ukta ezcümle demh~tir ki: 

Bayanlar, Baylar, sevgili misa
firlerimiz, 

iki memleket arasındaki dost • 
luk bizleri çok kereler daha böyle 
yanyana getirecek veya bizde ya 
ıizde, gazeteci me!lektatlanmızın 
buluıarak verimli fikir teatilerine 
ve musafahalarına ve iki basın 
menaublarr arasında kapı komşu • 
su olan insanlar arasında olduğu 
gibi münasebetler tesisine vesile 
olacaktır. 

Tabiat, bu iki memleke\i deniz
lerin en S{Üzelinirriki sahilinde na· 
:ile yere kanıkar§ıya koymamıştır. 
Aynı mavi Ege, aynı ESle güneıi, 
aynı sabah güneıinin İ! baıına ça
ğırması ve aynı akşam güneşinin 
aynı · duygulan aşılaması elbetteki 
iki kara üzerinde biribirlerine ka
faca ve ruhan yakin ve ef insanla
rın doğup yafamasım istilzam e
"decektir. 

iki memleketin devlet adam· 
]arı bu muadeleyi kendilerine dü -
§en vazife payı dahilinde hallet -
meye çalı~n·ke"n bizlere, yani ga -
zetecilere, bu dostluğun bütün i -
cablarmı iki milletin genit halk 
tabakalarına tanıtmak ve sevdir • 
mek dü~üyor. 

Bir Jcanaala göre matbuat, ef -
karı umumiyenin pi§irildiği mut -
'faktır ve halkı §U veyahud bu te· 
likkiye, §U yahud bu hisse doğru 
sevketmek, gazetecilerin elinde -
<lir. Türk - Elen matbuatı, kendi· 
lerine bu bakımdan düten vazife
yi şimdiye kadar tasavvur edilebi
ceğinden iyi yerine getirmi§lerdir. 
Şu var ki Yunan - Türk dostlu -
ğunu, iki ma\:buat bir mutfak mah 
ıulü olarak değil, emekle ve sevgi 
ile meydana getirilmiş ve iki mil -
letin gönlü arasında kurulmut 
.. rsılmaz ve yıkılmaz bir köprü o· 
larak kurmaya çalıtmıtlardı:-. Do!t 

· luğun bu telakki tarzında, matbu
atı telakki tarzı da mündemiçtir .. 
iki milletin basını, Üzerlerine ta -
rihi bir misyon almıt olduklarını 
idrak etmit olarak ve meıul adam
lar gibi bu işe baılamıılar ve onu 
bugünkü safhasına kadar getir • 
mitlerdir. 
YUNAN GAZETECiLERiNiN 

MUKABELESi 
Misafir gazetecilerden Matamatos 

Yunan matbuat müsteşarı namına a 
§C!ğıdaki nutukla cevap vermi§tir: 

Türk meslektaşlamnıza, memleket 
!erinde bize gösterdikleri asil misa -

firperverlikten dolayı teşekür et 
mek lüzumunu bile hissetmiyorum. 
Bizi birbirlerimize bağlayan rabıta -
lar her ttırlü tC§ekkürün fevkindedir. 
Çünkü bu bağlar ifadeyi liizumsuz 
ltılan sağlam bir dostluğun ve nkra-

balığın basit ve derin bailanndan 
başka bir şey değildir. Ş h 19 (A A ) · ang ay, . • - Japon 

Sadece kadehimi hepimizin sıhha tayyareleri evvelki gece Nankin 

B. Eden müdahale ederek delege 
)erin bugün Fransız planı lizerinde ıö 
rüımek için toplandıklarını tasrih et~it 
tir. tine kaldırarak içiyorum. üzerine üç akm yapmIJlardır. ilk 

Yaşasın reisicumhur Kemal Ata- akın eanaımda tayyarelerden atı - ------------------
türle, yaşasın Türk milleti. lan bombalar Kuanguan hava mey M Ü f t (İ 

B. CELAL BAY ARIN danına dütmütler ise de hiç bir 
GAZETECiLERE BEYANATI hasar husule getirmemitlerdir. (Üuyam 1 nci.de) 

Diğer iki akın hakkında henüz kurban tcklinc koymamak lazımdır. 
Ankara 19 (Hususi} - B. Celal Bundan sonra da bu müthiı tahri 

B A k ı l k b 1 malUınat fllınamamıttır. \, ayar n arapa asta yapı an a u kat amilinden bqkalannm istifade 
resminde, Yunan gazetecilerine qa JAPONL'ARIN iŞGALi etmesine meydan vermemelidir.,, 
ğıdaki beyanatta bulunrnu§tur: Tokyo, 19 ·CA •• "A)' _Tebliğ: Londra 19 (Hususi) - Kudüıte 

Bu teklif kabul edilerek ce19' 
olunmuştur. 

Ribbentrop Londraya si~ 
Berlin; 19 (A. A.) - Votı 

tropun bugün Londraya dön 
ve ademi müdahale komiteıiıJıl1' 
den sonraki içtimaın:la Atman>" 
ermanın temsil edeceği öğrenil 

Dost ve müttefik devletin hüku • Şimali Çinde Pekin _ Hankov yüksek Arap komitesi azalarının nef AtatUrk'le 
met reisini kabul etmek ve bqvekil demiryolu üzerinde bir Japon kı- yedilmif, Kudüs müftüsünün kaçml§ Ç' 
Bay Metaksas gibi güzide ve çok tası zırhlı trenle dütmanı takip olmasına rağmen Arapların ted.hit Jft 
sempatik bir §ahaiyeti tannnak fırsa etmit ve 18 birinciteşrinde saat 16 hareke~eri devam etmektedir. ı Ankara 19 (Hususi) - ~ 
tını bulduğum bugünkü-kutlu gü • da Hopey ve Honan eyaletleri hu- J<".ud~ı Arap mahafili Filiatİil ya • huriyet bayramı münasebeti1" 
nün sonunda size §Unu demek iste· du.dunda Şunte'nin 95 kilometre hudilerınin iddia ettikleri gibi hadise cumhur Atatürk ile Çin rdsi 
rim ki, Türkiye ile Yunanistanı birbi cenubundaki Fengloçen tehrini it· lerden, nefyedilır.iı olan Arap qra - ru Lin Sen arasında tclgrafW 
rine bağlayan dostluk tarife muhtaç gal etmittir. ~m mesul .~Imadığını aöylemdcte - edilmiştir. 
olmadığı gibi ve herhangi bir teyide Şan _ Si eyaletinde 18 birinci- clir. F ak~t diger taraftan Yahudiler 
de ihtiyaç göstermemektedir. t . b h T 1 bugün vuku buL....... akta olan ha"'dı"ıe _ Yunan Kralı 

eırın sa a ı ayuanın 70 ki omet ·~ 
Sizin vasıtanızla bütün Yunanlıla • ı· d s· k ç lerin evvelden tertip edilmit t,.•kı· - Roma, Parla, Londr 

d d k d 
re ııma ın e ın o en ıehrini iı· ~ 

ıra g
1
ön er iğim ar eıçe dostluk se gal etmit olan Japon ordusu, Iatlann faaliyeti eseri olduğunu id • -'decek 

am arı alakeyı celbetmesi icabeden ç 1 1 ş dia ediyorlar. .,. in i erin inıiyendeki mev;ıileri- Atina 19 (Huıusi) -tasrihatı muhtevi olmak gerektiı. Fil k b" h Bugün de birço'- t...~di•eler olmu• h k "k ne aif ı ır taarruz azırlamağa K na .. :s-
a ı a şurasını kaydetmek icabcc:ler baılamı§lardır. . tur: Şimal hududunda Hayfa ile 

ki, Türk - Yunan dostluğunun ha Safed arasında yüzlerce Filistinli ara 
· ft eli "kJ•v· d ·· d Suyuan eyale'dnde Paoton'u it· , nz Vt\S onun namı ıgm e mun e J •mna 1'Y\İl••~•m•l'""" nhnuır y.,.ç .. 1""-

miçtir. Münasebatımızm İrİ§tiği sevi ga etmit olan Japon ordusu, den lis merkez komiserliğine bombalar a 
yeye rağmer. gün geçmiyor ki, bu hareketine d.-vam ederek 1 'l birin· tılmııtır. 

rin yazdıklarına göre kral '~J. 
Roma, Paris ve Londrayı zir'J 
decektir. Kralın cncak bir~ 
eureceK oıan gayouucu e.ıo1 
liaht Prens Pavlo krallık 
ifa edecektir. feyizli iki memleketin yüksek men - citqrinde Paotov'un 30 kilometre Yafa ile T elavivde vaziyet gcrgin-

faatleri nefine olarak devamlı gös. timali garbiıindeki bir mevzii İf • dir. Yafa memurlan Yahudilere ih ----------- ~t 
terdiği delillerle mezkur nıünasebatm ıa1 etmiıtir. taratta bulunarak yerlerinden aynı- Türk Pro .t esır 
daha büyük bir resanetine doğru mü laponlarm liava bombardmıam manın tehlikeli olduğunu söylemi§ • 'J 

1 

essir olmasın. devam ediyor lerdir. Şehrin muhtelif mahallelerin· la.Azım 
Yunanistan ile Türkiye arumdaki Şanghay 19 ,(A. A.)"- S.hahle. de birçok Yahudi ölüleri bulunmu§ -

hu samimi itimada müst~nid ve kar yin Japon tayyareleri, Hankeuyu tur. - -.-..,.. (Üsıtarafı 1 ~ 
~ tqrikimesai aİyuetinin hara • bombardıman ederek 30 kadar Çin Kudüsün merkezinde bir otobüs reli memleketimize dair ilini 
retli taraftarıyım ve bu husuatn her tayyaresini tahrip etmişlerdir. 1çine altını§ kadar mermi atılmı§, lerini yaparken yanlarına a1' 
§eyde olduğu gibi uzağı görmesini ve Diğer taraftan Japon tayyareleri _ bunların tcairiyle dokuz kiti yaralan ehliyetli Türk muallimlerini ~ 
müşkülat içerisinde batannaamt bi • nin Nankin tayyare meydanında 15 mı§tır. Kudüs civarında bir otomobil tiıtirecek, bir zaman sonra k. 
len büyük Şefimin çizdiği yolda yü kadar Çin tayyaresine de bomba isa yanmı§, içerisinde olanlardan dört ki ıülerini böylece yetiıtircliklert. 
rüyorum. bet ettirmİ§ oldukları söylenmekte. §İ yaralanml§tır. profesörlerine devredecekleıcJi-

Türk - Yunan dostluğu bu ta _ d" Aaayiıi muhafaza için polisle be- 1ıte üniversiteye bir takııP 
hakkuklardan biridir ve birbirine kar ırÇi. · d raber askeri kıtalar birl-""i•tir. Mü ftrofeaörler ıetirildiği zaman :J 
d 

ın ajansı, Nankin üzerın ~ ya - -r-~ ,. flJl'ı eşçe birle.şen iki millet, yüksek an _ I 1~ tecavizlere ait olan bir ev polia tara- hazineainden yapılan büyük 
1 1 b ıha pı mak istenilen yeni bir ceve'8n te ayış an ve i asa menfaatlerinin ebb Ç 1 · fından dinamitle atılmatır. c:laklrlıklarm istihdaf ettiği 

f 
§ üaünün in tayyare en tarafın- .,. 

teva üku ve yekdiğerine olan tabii Jtalya 1--=•tereyı" tenkit ecfiww hu idi. . J 
11 

dan akim bırakılmı§ olduğunu bil - "'Ku J - 1"M 
temayü eri sayesinde kurulabilen dirmektedirler. Roma 18 (Husuıi) - ltalyan ga Şimdi ecnebi profeeörlenıı Ja 
mükemmel eserden dolayı iftihar e- O I l zeteler Lvdc:la tayyare meydanının leketimize 0 •lerek üniversit"!"" 
d b·ı 1 ğ e vakti Japon tayyare eri "'-- .r ı:,.- L.-ft e ı ir er. ':s-<l yanması üzerine Filistinde lngilizler lerine L--ladıklan °ünden'11>"- tıi 

peyi bombardıman etmi§lerdir. Bu U09 ° ,, 
Ba§vekil Bay Metaksasm çok na- tayyarelerden bazıları beynelmilel tarafından yapılan tuyik tedbirle - sene gcçmiıtir. Zannediyorıs' .. 

dir görülen ·ıusatte bir devlet adamı mmtaka üzerinde uçınu§tur. rinden bahiale ıiddetle tenkit olıun - geçen zaman ecnebi prof 
buldum. Majeste kralın kendisine maktadır. getirirken dii§ünülen mil)i :-... ~ 
dost memlekette iıgal ettiği yüksek Bir Holanda harp geınisi Japonlara Mesaagero gazetesi diyor ki: nn ne dereceye kadar tahaP:k 
mevkii tevdi etmit olmasını pek gü- atq ebnit .. Mandater İngiliz hükumetinin tiiini, yahut edeceğini anla~ 
zel anlıyorum. Yunan milletinin de Tokya 19 (A. A.) - Domei a - Filistinde Araplara karıı yaptığı gay bir mukayese olabilecek 
kendisine hudutsuz bir itimat besle - jansının zannettiğine göre ~ Haye ri insani muameleler ıuraaı. burası vermiıtir. "" 
mesini de keza anlıyorum. Dost ve deki Japon elçisi, iki Japon balıkçı için yüksek ahlak felsefeleri yürüten Eğer bugüne kadar bu Y~ 
müttefik Yunanistan. mufahham hü gemisinin rilorea ismindeki Holanda fngilizleri düıündürecektir. Fakat edilen neticeler Türk e ~ 
kumdarının dirayetli ve o büyük va- harp gemisine mensup bir tayyare • bu tedhit hareketlerini yapan lngiliz yesini memnun edecek bir .......... ..
tanperverin mahir idaresi altında da nin mitralyöz ateşine maruz kaldık· hükumeti olduğıJnclan tabii olarak te değ.ilse daha ziyade g · 
ha büyük bir refah ve günden güne lannı bildirerek Holanda hükumeti • bu insaniyet ahlakı namma Aleme icabeden tedbirleri almak 
artan bir kuvvet yolunda inki!8f e- nin nazan dikkatini celbctm.i§tir. den veren kimseler hiç ICI çıkarma gelmif demektir. ~ 
deceğine emin olabilir. Baıvekil bay Sumatra açıklarında 30 eylülde yacaklardır.,, Evvelce yine bu eütunlaıd' 
Metakaaamı tıpkı benim gibi Türk- cereyan eden bu hadise neticeainde Evler berhava ediliyor aettiğimiz bu mevzua bu~ 
Yunan dostuluğu davasına sıkı sıkı. Japon balıkçılarından ikisi ölmüf, Kudüs 19 (A. A.) - Filiatinin geli§imizin aehebi fudur: Jı 
ya bağlı olduğunu bilirim. Ve bu • ikisi de yaralanmııtır. cenubundaki bir Yahudi çiftiliğine olduğu gibi Ankarada bir 'fıP 
günkü noktai nazar teatilerinden -------------- gece yansı atef açılmtıtır. Silih aes- tesi ~lacaktır. Bu maksatls 
sonra bir kere daha bundan memnu her vagondan inerek istasyonda bulu leri 40 dakika kadar aürmüıtür. Va- merkezinde yeni bir binandl 
niyet duydum. nan vali ve komutanlamnızla ve o - kadan haberdar olan polw, uayiıi i- betlam11 bulunmaktadır. • 

Metaksu lzmitten geçerken rada bulunan halkla göl'Üfmüılerdir. ade etmi§tir. · Fakülte binan üç senede lıi 
Bu sırada halk namma Onnan mü Hükumet bir liste nqrederek ted tir. Yani üç llCJle sonra ı_,u • ..JI 

lzmit 18 ( A. A. )- gecikmittir : hendiai İbrahim Kutlu, kcnclilerinin hit devam ettiği takdirde Kudüs, için yeniden muhtelif ıubel"""~ 
Yunanistan hafvekili general Me- memleketimizi ziyaretlerinden hal - Hebron ve Licla havaliıinde dinamit eaıı oLuı yirmi bet, otuz 

taksas ve maiyetindeki zevatı Anka - kımızın duyduğu sevinci arzetrnİf ve le berhava edilecek evleri tetbit et _ ihtiyaç hasıl olacakm. 
raya götürmekte olan hueuıi tren ba,vekli de 'bu samiıni temhürattan mittir. lıtanbul fakültesindeki 
saat 22 de tchrimize gelmit ve iataa çok mütehassis olduğunu aöyliyerek Licla sakinleri tayyare meydanmm kürsülere ki.fi derecede 
yonda yüzlerce h~lk tarafından te - tetekkür eylemi§ ve yqasm hepimi - yangmla tahribi neticeeincle fe}ırin Tiirk profesörü yetiftireme~ 
zahüratla karşılanmıştır. zin olan Kemalimiz sözleriyle muka mahkum olduğu nakdi cezanın ilk tak kara fakültesinin mulıtaç o~ 

Tren halkın alklfları araamda dur bele ederek ve halkın sürekli alkıf aiti ödeninceye kadar 22 saat evlerin fesörler nereden lnı1unacald•1f_,I 
duktan sonra general Metaksas lan arasında. vagonlanna binerek iz den dqan çıkmamak emrini alım,. ASI~ 
A~na sefirimiz Ru!en Eşrefle bera - mitten aynlmıılardır. lardır. 



buRSA 
,.,_ ___ 19 12 • 537 ---.. ı SIVASTOPOL 

.,..,11 önünde ••• -
• Numarası : aa Yazan : N•yazl Ahmed 

Ubalarw• JllNIS ~ elalllu. ım rllMlemu..,.............,. Mels•elre• 

..-ı u de u,..... •111 n,,auan "'· 
PARALAR 

Gu~J;;;··b;;bi~ın 
• l:iterlla GSI,- Peseta 
• Dolar ın .. • lılarll 29. -
• l"r&Dll tiS- •aou ıwoo .. 
•Unt l~- ...... t6.-
• Be.içik& Jl't. t'- •IAJ 14 -

4\1 -

destanı 
• DraluDI ıs.- •l)IDU 

• lmçre Jl't. ö&O.- , ... ....... ~ıs - • Kl'Oll r..ec 82 -
• norta iO. - • Altla 1C6ô -

«aıı,. olu 
tılı P ı·aralım yarın gece ,,. §eh . 

lfol1111 
11 tanı uçtan uca 

111 A anları §ehri -.·akalım 
urrıe,. p ~ 

ıı ıerti .. a~ayı anda tutalım 
Q/1; P 11ıre hatmoldu kelam 

tU~·(t,./ R ri R e 0 rıs kıldı kıyam 
• .. .ı r13ye SPksP.n bin hemnn 
•oqe • 

elind Psır çok var Rumiyan 
e..: f'1I l{Pçmit anlar oraya . ~ .,.o, --> 
lf'k' "•ıan kurban olma-.·n 

ı: ba . 
fll/11,., d \'1'nk b11nlar n·rru dahi 
tı- L-

11 
a RPrd11banlnr I!'' ahi 

• 1 ... . 92 Cemuiyillevvelinde Ay· 

drgmta '~ ı·ı···ne ,·e cemuiyillilıi· 
ın ımır va ı ıgı • L 

• KroDÇek. 

''illD AYU. 
ı>i- • BaniCDOt 

~s-

Çc.KLEfl 
. d h"d d'-:r ,e ~cebınde tea.-nn e u aven ı&"' •1 • · _ .. _ C:2" 7> • '"--. ' 'h 81 1 e ta • - • "V • v-

rar İzmir valiliklerını 1 r • N•YJW• 0,1 lJ • 11.-drtıO 
• 8eflla 

~' 

t..1900 
ll 966' 
U6ıH banda infisal etmiş ve ıilkaidede :\ • • ...,.. 23 "~ 

d l'I'"'' "ndtrilip az valutte • 1111ıao ıu 03 
ana va ı ıgıne ~ . 'lih' 'nin 

• v.,.,.. •.ııns 
• llucl&f 19'1 S,1118ıt Deneadete da,·etle rabıyil ir~ • BrUkMI 4 6982 

evuıtında tekrar bahriye nuır 1"ma • AUM •7 1~ •..,.. 
lCfl 1798 
Httl& •Oleeft'I ıı•S7J ,.....,.. 

gelmiılerdir. ak. k • llaf>'ll GS 218 • r•ıc·• ı.. •TW 
Abdiilazizin hıl'ini mille ıp a· • Amater4&Jll uaıo • llomlloft iO 191:, 

ılmıtlardır. s,ON; pmlanı de"ahk unvanırı k' • Pral 22.607~ • ... ...,.. 
Sultan Abdillbiz'in hal'i \'8. 

811 11---- E 8 H A M ----11 

5-KURUN 

lstanbul mezarhkla -
rından hangileri 
kaldırıhyor ? 

1 arihi iskeletler asri mezar
lığa taşınacak 

oıry.,. d .1 

eue 1d )'ah (ot) vak malı 
'-~tiip 3 h . için 1 

hakkmda ciddi 'e ,nmullü te~ik~tı 
havi mü,·errih Ahmed Saip eyıln 
• hdiil'" · •• un,·an ı 

" Banlru1 o sol "'· lla1"1 -

·t. d f> ,., t11ı11§t•ırmak için 
"-e~ı .... ~avı /11:11/ône ilP hrm1t1r 
Ot "11Pııın .. .. -'ee ıutune a:mcttiler 

lt,,
3 
e <'asus ecliip ı•erdi habrr 

f".:" un Ghr· ı· · :... ô n ını •Prtcıer 
~rrıer P~a hrı luıli dinfodi 
c'!'l ,:;:rafa takıim eyledi. 
ı;lltleai matı çok mkerlcre 

t!Cıı 
106 

n lakladı ol hendeklere 
ile, ffıı.a alı oldu J'nkin anda heman 
~dile #ta aı 1P..1leri oldu tiytin 
~ ,o'; RuıyenUı geldiğini. 

ltttıdPka~~n bun/an ınrdığını 
t rıltt, 'Çinde <'rındu /.elam srrıP.8er 
~Ph,, :;a: &ankim anlar bi haber 

..,. IQ,. ık çok biliirdii ol :aman 
~o,.0 ıo 0f ta .. komu bir ahu figan 
~ )'o Pİ tiif ck pür ahenin 

!!it ~."' dı. ıanki Mrsıldı ~f'min. 
""'ae .)• 0 1rıtımu ~mı kumbaradan 
~'-" "1ıdı rihmı ~crarcdm 
lf~elta 1a"!.<>~ hrr tarafımı .•rrbC'scr 

llrıım ·ı 'l 1· heıı ı. P. r Pru l(e ı.cPr 
) "'1ıQ dp/, ırrr /slam IP~krri 
I); IQ "lrın.:; bnlmrrlrr hPr biri 
~ topl,,r l.·iiçük hr.m nndire 

1 U::ırk er/rmt': bir f aiJe 
~, 'G/- '::__ .J - · .. ' • 

t:')-1_. 1.P""n mrnzilindt>n ireru 
IY lQ . • • "' 
ı 'ttii ıai'·" Rrldı Rune httman 
I)~ ıtlrr krımanda ol :aman 
'l'ı e aıe 'd '/' ,. ~ ~ nı a.cı oldu run 
o.. ""daıı eıı·ı l d ...... }' :." 'İlf ek . ı er 11 u Ul(Un 

f) Q 'd"'ı11 ~_ırdcn saiıtp h<"p rannı 
it Q/Bola,. du§'1Ulna aır~ bannı 
(' '1> döle~~ '1nda dü~man le~krri 
ı!; o-,1/' dii i;ndP.ki tabur/an 
~ "i ~ı,'"" 't>liir idi ol hrmin 
.;11, 3ttl;rı oldu bir zrmin 
~ "ıi ,... ""' siirii p oldu rP.t·an 
,,.~ .... o •• ,,,. • h 
~. ıt,.,. kılrlmı~. o:ııklıtl( nhaman 
f} 11tti/,.,. alı ~ ~t'?\'CltP O hin 
~ lll~rillt',. s ~.alı~ı nmla hemin 
f'_ttr, ki . llrdulrr Rwc\'Pnin 
~lflf,., : ıç,,,,.k dilr.r /. Mm 1.-nrıın 
1) "'-ki r,.m,.ı, d:/rr almaia ad 

'>/ .• , ,,. ,.,,,\'_ d h .. .. . d 
'/' .,, "tr .,.. ., .. p Pr UflZll ına 

._ • 0 1.·ic"ld" h k' · h •· '""\-' ı· '• " "' Pman ''"' ,,., . ,, h 
ı. Mı,r, "nd,.~,. rrtli lrPman ...... ,., 
'/' 'rıcı.ıı l ,,.,,,. rıkrır hrndr'·ırn nl 
r.. tt\,,,. ,,,' lrr ranın t'rrir lu:iil 
... ....._. re rln 'd 
~ . '""' •n ,. nı a'" :,.1,; tnn 
•rı,.,, ·· : \•ok -.1 •• •• 
t., •ı h tıtr~ earr M113fıınıma 
4'1, 'l ,,,,.,, l 
r- r, h;- ''"" mn:: ilrru • • lf'ıtrrı ., . 
)' "i Q11,,. 1 

1 
" t>İrilmr:: it:rm 

rı.. • ,. ,.~k,. . _J h 
}' ~ "ittrıı • n """" rmnn • Q .. .ı r ,,,..,. • _J.. -

1f ,...,,,..,,. .. •••r,.,. rl't'<m 
ı,., 'l ~ulf p 1. ı, , b 

~\l ı e \' d • ·o 11r 11.11m araya 
~ @)-;; rı ;::,. 1 ~,. ol arayı 
~ CiJı,.rı bır ttırnf tcın 1{1•lııııl11 
~,, ı;uf>/ı ""rıltl, l.·o'>tu r,.f:;11IP. 
~ rıl'rl • .,__ 
~. 1ı11'1? 'llmı nldu ,.;1um 
:"il'"' ''" ti•,.,. .. -.1 ~ ftffı 1ı YUT> 'HIUO he,..,an 
~ ~ ";'"f'kır ... lsltinı lr!Ckeri 
~' ~ı·"" ,.,,; R111 t1m.t1;; ı:rri 

"" lıf(("r 1. •\·rlirn bu,.dn k11'am 

··~·"" ı 'lZan."'• "t>nTc lflmnm 

~~-
'( ,ıf rltn-. ı·nr.) 

"t e 
''"'" •lll Ahmet Pa

r~ !.ereli mel halt 
,. e, rı7ccı 

Ol n.. '111ıda birinci derece 1'r -:1JtıYa ku 
«>-y.-erı· " tnandanlarunı:ıbn 

lactı . ~ .' A1tmed P~nrn tercümei 
...._ '·Vel1c' ·· 
~Jtt e~ 1 tutalıalarımı:dan de-
"" "'e" b k Jttfy~ " u l.!ırn okuma yazma 
'1-~~ıe,. e ba1ariye tHUtrlığına 

9:"1<rt~k 1it1.-a11oı bütan hayatını 
~ilt.. ffldır.) 

qıeces· d 
lb e Şura, r Dc,·lct r.za· 

'Vak'ayı Sultan !\ azız 1 
]\f h h . ·ı kitabım a 

mrda mat u ır tarı 1 , • 
1 

Jd 
Kanerli Ahmed Pa•anın vak aı . 18 

• e 
L• • • • b 1 • t' tarif edılmır ıu ,·uıyetı erv~ ua ı 

tir. • 'k 
'

0
...... Buraya kadar isiml~n zı. ro· 

lunan ze\'ltın i•ıı:al ettikleri me,•lu ne 
.. • "mr 

Aa•dolu ~980 • ~,.... 11 10 
.... , l 80 .. .,.. ..., va 16 

- atlkrazl•r - iallvlllet -
• ıtu T.Hnr ı --~ · ı ıs 6l 1'rUl"1 -• • • • D 133j.) R*tım -• • • •060 • • • m ıSliO ............ 

t040 • Erpnl hUk uadOIU D .. ~ .vıü AoadDl'I m '070 

• laUk D&bln 68 • 
......,,, 8940 derece mühim oluNa nlsun ııııe mu

1 
• 

ed h·ı e en naat ve ikaı mfl•kiilit e 1 md ,._ __ , ___________ __. 
" · · er- 1

• melhuz bur sentm eheınmıyetl 9' 1 .. _....... 
«ar bulunmakla kendilerine müraca· ., ..- wr 
atnruriidi. . 

1
_ R•&&&l.&A 

Hunlardan hirincici Kayserlı A 1 

nıe,ı Paca idi. Bu zat etnm merdan;· 
ye malik. ünıernı hahrip~ ara~ın 8 

teınenüz etmi,. ·7.ııhitanı hahrıye~e 
elka~; niif uz , e hiirınet evleıniş hır · ı· O <le,·· ferdi kılınil ,.c muhterem 1< 1• 

rin 11f'yviatı aleyhinJe lnılunanlardan 
oltluğu ic:in Rus Ff'fİrİ 1 ftanh·cr , ... 
avenesinin bazı ada,·etinc Jıedcf ol -
nıu111tu. Samimivetindtn haıka hiç hir 
km~ını olmadıiı ha1df' dütmanlarınm 
entrikalarivle iki defa İ@tanhuldan teh 
id tcli1miş ~e o ~nlrrdc Mahmm1 \'e
dim PaQa ile hc,·inlrrincleki münaf e· 
retten dolayı ü~iinrii defa olarak teh 
:..ı ..cı- ~""~~ ... ~"'"" 
riinife,·11 uk~aya ill: İftİrak edenler· 
cle:ulir. '' 

Ahmed Saip Beyin mutaleatı bura· 
da hitam bulur· 
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' Se!A.nlk panayırında blrliıcllitt kH8HD 

TUrlr pavtymuau lnanll Jıeyet \19 ııu ~ 
ela te§blr olunan eua dOn .. brlml8e ......._ 
tir. 

• Vaktinde ikamet tezkereal almıyan ec.. 
nebiler hakkmda takibata bqlaıım11tır •• 

• Emniyet mUdUrlUtu birinci pbe mtldOr 
muavini Tahir kaçakçılık bUroau tellllba• 
tayin eclilmlıtır. 

• Van g61Unde lfleWmek ıısere iku.&t Ye. 

klleU fabrika ve havuzlarında tamamen 
Türk ifçlleri tarafmdu ,,apdall BtW• remtat 
monte edildikten ııonra ınerubnl• röle indi. 
rilml§Ur. 

• Tunceli hareki.ti emaaznda Tunceli mm. 
takasında bulunan •• sonra ıcp manevraıa. 
nna iştirak eden muh&fd al&JI dOD Ankara. 
ya dönmU, ve teUJıllr&tla karplnm11tır. 

• Dahlllye vekl.Jetı, Dıtla&ll oJaım olmum 
idare l.mirlerlniD otolllObü kullanmumı men 

etmJ§Ur. 
• önUmUzdeld ay lçlDde 18 eaaf cemtyeU. 

nln yeniden idare beyeU aeçlmf yapılacak. 
tır .. 

• .t.tanbul tıeıedtYUI• OakUd&r adliye bl. 
numd&kl yangını mu.atfaldyetıe .ıfndtlren 
ve bu .utttle Oakildan bUytlk bir )'UICDldaD 

kurtaran OakUdar tttaiyul grup &miri tıe 
muavlnlnl. yanpda bfzmeUert g6rtllen ef. 
rada ve Kadıköy grup &rnlrf ve etrattan ba. 
zılanna birer mUI ntabetinde ikramiye ver. 

Mezarlıklar bu ıelıilJe bir oyun yeri olmalıtan ~ılıacalı • 
İstanbul içir..de b·ıJunan mezarlık

ların bir taanife tabi tutulup bunlardan 
tarihi olmiyanlann kaldırılmasına ev
velce karar verilmittir· 

Bu mezarlıklardan hangilerinin kal 
dınlacağım dün alakadar makamlar
dan tahkik ettik. öğrendiğimize göre. 
halen tehirin ölü löınülen mezarlıkla
rına dokunulmiyacaktır. 
' Evler arasında, harap bir halde bu 
lunan mezarlıklar k!ldınlacalrtır. 

Bir heyet mezar taflannı okuyarak 
bunlardan kıymetli olanları ayıra1.:ak, 
üzerlerine numara koyacaklardır. 

Bu tq1arm aid olduktan mezarlar 
daki kemiklerin d.•ltU'iht kıymeti oldu
~ anJatdnu bu kemikler çılrınhp 

Zincirli Kuyudaki ıtsri mezarlıkta ayn 
lacak hususi bir yere ıömülecelrtir. 

Diğer tarı:ıftan ~~ .. ihi kıymeti olan 

mezarlar Evkaf ve Belediye tarafından 
tanzim edilmektedir. 

Bunların etraflarına duvarlar çev
rilecektir. 

Bu suretle hayvanların mezarlıklar 
içersinc girmc:leri, çolu~ çocuğun oyun 
oynamaları önlenmiş olaı.:aktır. Bundan 
başka mezarlıklar mesire yeri olmaktan 
da çıkarılacaktır. 

istanbulda iki yüzden fazla mezar 
vardır. Bunlar ya kaldırılacak, yahud 
tanzim ve islah edilecektir. 
YENİ AÇILAN MEZARLIKLAR 

Ölen itfaiye efradı için Edimekapı· 
d&ki şehidlikte biritfaive mezarlığı tc 
sis olunmuftt.ır. Tepebaıı Ye Kusıun
ı.:uk yangınlannda ölen iki itfaiyecinin 
kemikleri buraya naklolunumuıtur. Va 
zife batında hayatlanru veren itfaiyeci
ler buraya gömüleceklerdir. 

Şehirde sıtma mı 
başg6sterdi? 

Sılılıat müdürlüğü şüplıe edilen 
yerlerde tahkikat yapıyor 

Son zamanlar ·ı Aym mevzu üzerinde tanmmrt 
ela latanbulun ba- doktorumuz General Tevfik Sağ· 
zı semtlerinde bil lam'la da ıörüttük. Bize dedi ki: 
hasıa, Şiıli, Ki· " - l •tanbul· 
jıtbane, Silihdar- Ja mulatelil za-
aia, cibetlerinde marJaTJa •atmalı 
ıivriainekler ço- ha.talara tuatlül 
ialmıt olduiu et:leriz. BunlaTın 
.aylenmektedir. en büyiilı kı.mını 

Hatti bir akp memleketin sıtma 
Sılala,,, Jirektörü f&lll ıazeteıinin la mıntalraların • 

Ali Rıza yazdıiına ıöre Jan gelmiı olan 
mlşUr. 

Saat 20.30da· 

t.tanbul Beledlyeal 
Şebfr Tiyatrol&n 

~ 
saat ıo.ao da : 

&tZJ: OYLJ: 
GllLITORllA 

3 perde. Yuu: 
L'plrandello, 'l'Orkçul: 
K. Fuat. 

iNTiKAM MAÇI 
s perde. yasan: P. Veber ve A. Heuz• 

pazar günleri 115.30 da Katine 
Çoc!Uk Tb"•tneu 

Cumartelf. Çarıamba 14 te: 
LA FON'l'.ICN BABA 

Yuan: Ekrem Rqit. Jnalk: Cemal RefiL 

Silihdarata elektrik f abrikuın • İmanlar tqkil e· 
da sıtmaya yakalanmıyan hiç bir General eJer. DağruJan 
İtÇİ kalmanuf\ır. Sıtma ile müca · Teulik Sailam doğruya mertfeİ 
dele edilmedifi takdirde Nipn • l•tanbulJa olan ııtma uakalaTı tla 
ta~ı, Taksim taraflarma ve bütün yalı JeiiJtlir. Fakat bu lıtanbulu 
19hre yayılmuı ihtimali ıözönün· ntm'alı bir tehir gibi telalılıi ettir
de tutulmaktadır. mekten sok uzalrtır. Velev a.z Ja 
Sıtmaya yakalanan kimıenin ol•a bu uakalara kaTfı tedbir al· 

hutalıiı herknin bildiii ıibi üç mai ve bilhaı•a ıivriıinelılerle 
dört kinin almakla ıeçecek bir mücatlele etmek lazımdır. Bu iı Je 
hastalık delildir. Sıcak memleket· yalnız hülırimetin ve beleclivenin 
ferin malaryuıdır ki tedavisi u - tleğil, bilhcıua halkın iıitlir.'' 
zun ıürmek''e ve vücudü çok boz · y i l 
maktadır. en eser er ··-·---···· --····--··· Hutabfın sebebi olan ıivrisi • \'arlık - .A:nkarada neşredilen bu on bet 

defni irin kahrını c 

zımır:f'1mi,tir. ·1ıa,·etlerinde vahdet ark adaşımız k. sene nı J 

neklerle yapılacak mücadeleyi tea· gunıuk mecmua birçok imzalar, t ercUme ve 
bit etmek üzere lıtanbul Sıhhat it· tellt yazılarla intip r etmiştir. 
)eri direktörü Bay Ali Rıza bize <I >CUk - M numaralı sayısı gUzeı bir ka. 

h) l\lez ur b'listifa m~alisi Aliye· 
kapndanhktan 1 Lfl•ıdında hevrti 

1• · van • " ,.e ,.e mrr ısı 8 buradan da Tn-
.. 1 1 ·ı "lrnll@ ve ayana ' a 11 k berri , ,.. hahri kır 
na \'81i,;i 'e Ru@ÇU ·n olunmuşlardır. 
mandanl·~ına tayı ( Arka~ı t•ar.) 

'llıicce Kapudanlık 
(x) - 1~3. •le bahriye ne::areıine 

unı,.anının lagıJıf 

Halepte çıkan Vahdet arkadatı • 
mız yeni rejimjn tatbiki yaklq~ı 
dolayiaiyle lskencleruna nakletmııtir . 

Yakında orada çıkmağa baflaya -
cakbr. 

Ruııf POfll ta,irı olıınmuııur. 
rel) gcueteıi. 

(Baıi 

1 pak içeriainde çıkmJftır. 
ıunlan IÖy emiıtir. Yarım Ay 
"- Sö,,lenilen umtlerJe atma Nazmı Ziyaya dair (Abdurrahman Adli 

olialu /aaJılnnda tahlrilıat yaptuı· Eren), Kanla Uzüm bayramı (GUnel), 
yona. ŞimJililı aılınmaı İcap•. mektubun ııoau (C&hıt Uçuk), Mıaır aara. 
J.,. bir teJbir yolıtar. Bu leJbir ymda bOytık bir qk romanı, Uyku nedir, 
ancM lllllfhrmalanmuJan -&.- • Zencllertn pelkolojlal, Artist Melike Cemale 

ıo- ıöre .,k Dedir? albl zevkle okuyacağınız 
calr neticeye IHıflıiır •• " demiftir. yu11arıa nUf&I' etml§ur. 
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Tifo • 
ıyor 

fakat .Tifo 
gine gelirse .. 

1 
Yazan 

Hiknıet 

(jJ azetele!de okuyorsunz değil 

JJ mi~ Önce .. tifo azalıyor,, de
nilmişti. Sonra "azaldı,, di • 

ye yazıldı. Nihayet "hemen bitmi~ 
gibidir,. şeklinde ilan edildi. 

Ve şimc!i "bitti,, deniyor. 
Biraz gözlerimizi arkaya çevıre -

lim. 
Aşı istil::;yonları,... gazetelerde 'sü 

tün sütün yazılar. Yüreğimizde bin 
helecan ... Yiyeceğimiz şeyleri delice
sine yıkamak, kaynatmak, soymak, 
kabak haline getirdikten sonra bin 
endişe ile yiyebilmek .. 

Ve bin türlü tavsiyeler: 
Kimi tifnun meyveden, kimi seb

zedm, kimi kedilerin ayakh:.rından, 
kimi havadan, kimi sudan geldiğini 
söyliyor... Bardağı ağzımıza götüre
miyoruz. Tifoya yakalanmaktan kor 
kuyoruz ... Mu!luğa yaklaşamıyo -

M ü nir 1 
ruz; ayni endişeyle ... Kedimizi seve
mıyoruz. 

Meyveyi mahvedip öyle yiyoruz .. 
Canım salatalara veda ettik ... Bütün 
bunlar, henüz bir kaç ay evvel tifo 
denen menh'.ls hastalık yüzünden 
şehrimiz ahaliJinin düştüğü feci buh 
ranın birer acıklı safhasıdır. 

.. 
Şimdi "tifo bitti,, deniyor. 

Ya tifo yine gelirse ... 
Tifo yine gelirse, yukarıki hazin 

sahneler tekrar canlanacak demek -
tir. "Tarih tekerrürden ibarettir,, der 
ler. lstanbulun sıhhat tarihi de, sü ~ 
rekli bir tekrarlanmadan ibaret mi ola 
cak? .. 

Bana. kalırsa biz buna meydan ver 
memeliyiz. V ~nneyebiliriz de .. 

KENDiNiZE iYi 

BAKIYOR MUSUNUZ? 

Geçmekte olan senemiz içinde, ti 

1 
fo menhusuna kar§ı ne tedbir almı§
tık~ 

Ne gibi tedbirlerle ona k'arıı koy
mak imkanını ara§tınnış, bulmuş, 
üierinde karar kılmıştık~ Onları da-

Dişlerini

ze dikkat . 

ima gözden gecinneliyiz. 
Şchirin kanalizasyon tertibatının 

tn~kemmel olması lüzumuna i§aret 

TiFO V E 
K ORKU 

edildi. Suların temiz tutulmasına e
hemmiyet vermek icbbettiği ileri sü
rüldü. Halka sıhhi telkinlerde bulu -
nuldu. Bazı çeşmelerin kapatılması -
na ve temiz sulan en fakir ahalinin 

Kaybolan Rus Gene' 
ralının. Karısı 

semtlerine kadar ulaştırma yollnnna 
baş vuruldu. Bu işler, burada kalma 
malıdır. 

Tifonun dünkü müthiş hücumu, 
bugün bir tarilftan kış mevsiminin, 
bir taraftan evvelce almış olduğu -
muz muvakkat bazı tedbirlerin lesi 
riyle kesilmişken gelecek yaz.m gü -
zel, güneşli günlerini emniyetle ve 
endişesizce beklcyebilmeliyiz. 

Gelecek yaz mevsimi ile birlikte ; 
TiFO GERi. GELl\.1EMEUD1R ı 

Fransız Cunı6 
reisine bir me~ 

tııp gazdı 
Eski Rus ordusuna nı~ 

Generalin Paristen esrareıw 
tı1 r ette · kaçırılması üzerinde~ 
kika t hala de,·am etmekte t 
nüz kati bir neticeye varıldl1 

nulmamaktadır. d 
General Millerin hadis~f e 

lu görµlen karısı da JeYk1d 
mişti. Diğer taraf tan, ka 1 

v·1k .. ~lart ger~ralin. evYeJce.
1 

ral Kutyepof'un kaçırıJdıS. 
·ıslar tarafından kaç1rıldpı 

leri sürmüsler ve bu aradcl, 
Sovyetler Birligwi elciliği l': 

· bır dan kiralanmıs bulunan i 
Mat.ır::na yapılmasını iste~ 
dir. Bu ev·, General Miiler 11'1 
olarak çağırıldığı yerin y• 
dadır. 

Fransız adliyesi, bu .bİ 
Sovyet elciliğinin sfyanelı rd' 
da olup olmadığını ve jçe lf' 
ara~tırma yaomanın kabil 0 

mıyacnğım Hariciye Nez' 
clen :;crmustur. 

General Miller'in karı•'• 
~ünlerde Fransız cumhU1 
yazdığı bir mektupta, bu 1 

t 
araştırılması için henüz kar• 
rilmediğini , halbuki bu ... ~~ ı 
acele edilmesi lazımgeldıgıbo 
sürmektedir. Kadına göre. 
de, kocasını kaçıran Rusları r~ 
dana çıkaracak vesikalar ~· • 

Generalin karısı, cumhu~ 
den, istediği tahkika'Lin ~ 
!avassutunu rica etmektedıf· 

Kabzımallardan ahn' 
vergi tasblt edUdl 

Kerestecilerde sebze halinde, ... ~ 

ediniz ? Ne var, ne yok ? 1 Çürüyen diı, sihhatın hakiki 

nan KiılD'-1.llW•~~"'a.u ,,.w ..... ·~·· .. •·· tt"' 
komisyort:u olması noktasından 
fazla vergi i&tiyordu. ıl.., 

A.dedleri altmı§I gesen ka~ı ete 
belediyeye ba§vurarak bu vazı)' 

düsniamdır. ~ * 
İ>i,Ier çürük olunca, her dak ika Meşhur İngiliz milyoneri Morfi - zerinde şiirlerinin hiç bir tesiri olma 

milyonlarca mikrop ve onların ze· eldin serveti kadar yaptığı hayır işleri dı ve "kibar hırsız,, beş sene 
Şimdi mahkeme, mazisini unutan l 

adamı, bu üç aileden birine mal ede 
cektir. 

çare bulmasını istemi~lerdir. . 
· tıeriııJ Belediye bunların vazıye 1 

bit eden formülü bulmu~. bir tt 
ile alakadar daireye bildirmiştir· birlerini yutuyorsunuz demektir. de meşhurdur. Milyonlarının bir çoğu hapse mahkum edildi. 

Bu hal, hiç şüphesiz, sihhatınız nu hastahaneler, mektepler, kütüp - Hapisten çıktıktan sonra tekrar---------------------------= 
için iyi değildir. Çünkü, kuvveti- haneler açılmasına vermiştir . hırsızlık eden F rancis tekrar mah _( 
nizin bir kısmını, di,leriniz dola - Geçen gün bulunduğu bir beyana kum oluyor. Fakat hapisten kaçıyor. 
yısiyle vücudünüzü is•&.ila eden bu ta şöyle diyor: Son günlerde tekrar bir cürüm iş
mikroplarla çarpı!mak onları yen· "Son olarak, Oksforcl üniversitesine leyerek tutulan bu şair hırsız yeniden 
meğe sarfedeceksiniz. 25 milyon lira verdim. Bu para ile hapse atılmış~ır. 

R omtizma siyatik ve buna ben - yeni bir müessese açmalarını tavsiye AM 
zer hastalıklardan birçoğunun, dit ettim. Burada Üniversiteyi bitirmiş MAZiSi OLMA y AN ~O . . 
lerle alakası vardır. olan talebenin hayata atılması için Bir Fransız mahkemesı hazın hır' 

Her altı ayda bir diıçiye bat • kendisine lazım' gelecek diğer ameli . meselenin halli vazifesi k:ırşısında 
vurmağı ve diılerinizin vaziyetini bilgiler öğretilecektir. Bu suretle bulunmaktadır. · Bu mesele ıse, kısa-
göstermeği itiyad ediniz. bu mektep, üniversite ile hayat ara - ca şudur: 

"Diılerim çürüyor. Çıkartmak sında bir köprü olacaktır.,, Büyiik Harbin birinci. senesinde 
lazımgelinceye kadar bir fey ya - Parasını böyle işler icin esrigeme - cepheden yaralı getiren b!r trenden 
pacak değilim., deme?. çok leh li- yen milyonerin şikayeti adım başın - ~enç bir nefer iniyor. ~la.kadar me
kell bir ~eydir. Bn suretle belki pa- da kendisinden para isteyenlerden • :nurlar neferden künyesını soruyor -
radan tasarruf ederseniz, sıhha'd - dir. lar. 
niz hesabına zararı vardır. Kendisi diyor ki: - Bilmiyorum. 

Geçen gün de tekrar et' .. iği • - Ne zaman sokağa çıksam veya - Adın ne? 
miz nibi, mide rahatsızlıkların - kalabahk bulunan bir yere gitsem - Bilmiyorum. 
dan. hazımsızlıktan kt~rtulmak ve- hemen yanım:ı geliyorlar, benden Adamcağızın mazisini tamamiyle 
ya böyle bir ~rı:rnva kapılmamak beş, on lira istiyorlar. Bu hal beni unutmuş olduğu tahmin edilmekle~ 
için her halde dişlerin sağlam ve- çok sinirlendiriyor. Bi1ı:1iyorum niye raber asker kaçaği olması ihtimali gö 
ya tamir edilrnis ohlrak mu haf aza sadece benden istiyorlar da ba~kala - zöniindc tutularc.k sıkıştırılıyor. Ni -
c:lilm: :;i lnzımdır. l~mal etmeyi - rrndan istemiyorlar} ,, hayet anlaşılıyor ki nefer, •ok yakm-
nı:z. da bir merminin patlaması yüzünden 

Sahte senet tanzim 
edt:•nler mahhum o ld u 

Noter katibi Sükrü, nvnkat Mele
ti, vapurcu Ali Hnydar, Mahrr.ut Liit 

fi, Rifat ve Nazmi isminde 6 kişi sahte 
senet tnnzim ederek Sava isminde 
birisinin vercsesinc!en pı:ı.rn nlmnğa 
teşcbblis etmişler: fakat sahtekar -· 
lıkları meydana rıkarrlı:ı.rak adliyeye 

1. d'' . 1 ~· tes ım e ıamış eraı . 

Du şahısların dün nğırcezada mu 
ha 1<emele; i bitiı:ilmis , noter katib; 
Şiikrü iic s~ne do!:uz ov be~ gün, 
r.-.·uk;ıt Me'eti -1 sene dtı EV;ı, \'apur 
en Ali } laydar 4 f: eneye, Mahmut 
Lut fi t seneye, Rifat bir seneye mah 
kih-n cdil:nislerdir, i'!azıninin bir su -
~J görülmecl:ğinden beraet etmiıtir . 

ŞAJR HIRSIZ hafızasını kaybetmiıtir. Neferin rcs -
Bir roman kahramanı olan "Ki - mi gazetelerle ne~redilip kim olduğu 

bar hırsız,, Arsen Lüpenin benzerleri önrenilme~ istenilince tam yirmi ür. 
ne hayatta çok tesadüf edilmektedir. nile gence sahip çıkıyor. Bu ailelerin 

F ransis Roş ismindeki bir F rnnsız birbirine karsı mülkiyet davası acmr 
hırsızı da bunlardan biridir: lan lazım ~eliyor. Ve davacılar iddia 

Üniversite tahsili görmüş olan bu larm&n feragat ede ede geriye 3 aile 
adam, tahsilinden sonra hayatını kalıyor. 
mes!eğinde çalışarak değil hırsızlık - - ---- --------
ve haydutluk ederek kazanma!.. yo
luna sapıyor. 

Zekasmı hiyle ve fenahk saha -
srnda j._le.en bu hırsız ayni zamanda 
şiirler de yazmaktadır. Yaptığı bir 
cok hırsızl ık ve dolandırıcılık vaka -
larrndan sonra nihayet tutulup mah 
kemeye verilmişti. 

O zaman müdafaasını nazımla yap 
mı~ ve uzun bir destan yazmı~tı. 

Fakat, tabii mahkemenin karart ü-

Sahfe şehadetname veren 
mUdUr 

Karakolos ve Sofolos isminde iki 
kişiye !!ah~e şehadetname: vermekten 
suçlu olarak ağırcczada duruşması 
yapılrm F...dirnel.:apı Rum okulu di -
rektörü Sotiri oğlu Y osifin muhake
mesi bitmiş , kendisi temyizi kabil ol
mak üzere üc; sene hapse mahkum ol 
muştur. 

KCB~DK 
O K UYUCUL AR IMIZ 

'-----------* n ç ı N .. ,eJ 
çin, çukolata yaldrzlar.ndan gu 

Bay plllçln haa·ahAı 
- Ah, doktor, halim pek fena ... Bir 

ateş basıyor, bir ateş basiyor ... Görme
lisiniz .. Kendimden korkuyorum . . 

- Vah, vah ... Son günlerde ne yi
yorsunuz'! 

- Hiç efendim, dün gece ak§am ye
meğinde bir kaç solucan Y.emiştim. İ§ 
te o kadar •.. 

B lr çucuk arabası 
yapabilirsiniz 

Küçük bayanlar ve baylar 1 
Size mir.imini bir çocuk arabası yap 

manın en kolay yolunu gösterelim 
mi? 

Bakınız, elinize iki kibrit kutusu
nun içini alacaksınız. Bunları uclann
dan biribiri içine geçireceksiniz .. 

Resimde gördüğünüz gibi içiçe ge
çirdikten sonra mukavvadan dört tane 
tekerlek kesip, bunları toplu iğne ile 
kutulardan birine taka'.;aksınız. 

Böylece r.raba meydana çıkmıştır. 

Fakat bu araba sür. ister, onun i · 

örtli yapabilirsiniz. Bı§ka ince 
lardan da ufak perdeler yaparal< 
nın üst tarafına yapıştınrsınıt· .,; 

Bunun içerisine kliçUk bir be 
oturttunuz ınu , artık dokunınarıı1 
fine! ... 

Bir tecrübe ediniz bakalım·· 
bakarak ve anlattığımız e ibi r•P' 
cekmisiniz 1 ı 



• 1 
Artistlere gönderilen 

mektuplar 
. 
• ~e\'c] ' ... ~ • • • 
'•ıne g .nız bır artıst var da ken 
t e\'~f :tu~ .. yazmak istiyorsa 
~un: du§uneceğiniz şey şu 
'' Lı rıoı· 
dlr ~VU'.ta sabahtan aksama 
ı\'a b ektup latıyan zavallı pos 

.aunu e~. ~.e .~ir yük olacağım!,, 
lıni:ıd duşununce derhal kalemi 
ika~n atacağınız gelir. Çünkü, 

li ~o~en, Holivutta postacıların 
[) ·." •< acı?dıdır. 

unYad 
!ll'llek a en çok mektup alan 

En çok 
Hangi yıldız mektup ahr? 
-Mektuplarda neler yazıhr~ 
Mektuplar nereden gön-

derilir? ~ et orası olduğu için, en faz 
~ or~ur kullanan posta idaresi 

~ar ~dır. ~u.?unla beraber pos K·mıer gönderir? 
l.pa ne butun mektupları \aıı 1 

Göi~·~-r;;rı;~ me_:_:_.k:__tu_p_la-r-=-ıa-bir ar--
liste "bıyıklarını kazı,, diyorlar. 
A.tr 

ADA NE KADAR MEK· 
1'Up GELiYOR? 

lioı· 
ltt~~~ltaki artistlere gelen 

~ u,1 ... arın topyekun sayısı hafta 
•en::le, 125.000 dir. Bu hesap 
tt. e, 6.500.000 mektup eder. 

lia1· 
~lık~\>\t~t~ki büyük stüdyolarda 
~lu artıst!erin mecmuu 445 
~ it\ ~a göre, her artiste haftala 
d ~il~ lup düımektedir. 
~ ektupların ekseriya açılma 

e •l~e !elir gelmez kiğıt ıepe 
>'it, hiç' :•gını 'Zannedersiniz. Ha 
~ ~Jk· e değil 
ti ">'t.ltt evvelce böyle idi. Fakat 
eJı '11ı.:ılarda sinema müeasesele 

t~111• ere gelen me~"uplara çok 
ııı·~tae;~et verme~e b:ı.,lad1lar. 
lıı litııese .Metro Goldvin Maye" 
~1-.rı sı artistlere gelen mek 
h:1l'e a~ ll'letgul olacak büyük bir 
~ l'akll'ltftır. Burada çalı§an on 
'tktupJ ın nıemur, her gün lilelerı 
f 11 lllek~rı 

1 
açıyor, tasnif ediyor. 

bı~ \'ey up ardan artistin fotoğra 
i;'1a\ is: falanca filmi hakkında 

t}'e)'e ıye!l!er doğrudan doğruya 
Verıhyor; artiste tiir veya 

bir tavsiyede bulunan veya h~yrad~ 
k l d ken ı 

lığını arzeden me tup ar a 
sine gönderiliyor. 

EN ÇOK KiM MEKTUP 
ALIYOR? 

· t' kim En çok mektup alan artı• ın H . . ., a· 
olduğunu tahmin ederıınız ·• h" 

· • lerın ıç 
Yır, aklınızdan geçen ısım 1• • " }'1.•e ım 
birinde isabet yok. Bız soy 1

"' • 

En çok mektup alan sine_m~ ~r
tisti en küçük sinema artıstıdır: 
Shirley T emple ! 

Bu sekiz yasındaki küçük kız 
lierhafta 6 - 7000 mektup alıyor.! 

Belki erkek aktörlerden, Cecıl 
B. de Mille ile Bing Grosby aldık 
Jarı mek'.up itibarile küçü~ arka 
daslarını gecivorlar. Mesela. 8. de 

M·ıı d 35 000 mektup alıyor. 
ı e av a · 1 h 

Y . .. de ıoOO den faza ntta 
anı f?Un • b" b' 

b k 
tarın hepsıle ırer ırer 

u me tup .. 1 1 r a a 
}Ak d tdug"'unu sov er e m 

a a a ar o 'ld ' G" d 
k

. k aiz değı ır : un e 
pe ınanma c .. kimin vakti 
bin mektep okumaga'b' . • .. .. 

gı ı t§ı gucu 
yetiıir? Hele onun 

ı b. d mın' o an ır a a . 1 Bing Crosby 
O d nra ge en n an so kl p alıyor 

25 000 me u · 
de ayda • . . t · te gelen mek 

Fakat, bu ıkı ar 11 

* 

--

t usi Key 

Mor is 
Şövalye 
hayretler 
içinde .. 

7. -KURUN 20 BlRlNClT~RlN J}1~'i 
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Halil""' ıaçları ·v; siyah g°8ıleri ile per"Jenin yen·i 
yeni yıldızlarından Tala Birel, aynı zamanda güzel bir •e
se de sahih olan yıldızın töhreti, bilha11a son aylar i~in· 
de bütün dünyaya yayılmaya bGflamııtır. ( 

tupların liepsi kendilerine filmler 
de hayran olanlardan değildir. 

Onların ikisi de, aynı zaman 
da, radyoda ıarkı söyliyen, temsil 
veren artistlerdir. Kendilerine ge 
len mektupların birçoğu bu diğer 
sahalardaki muvaffakiyetlerile 
alakadar olplar ~rafından Y•zıl 
mrttır. • . 

Bu suretle. ıırf ıinemadakı 9ah 
si yeti ile en fazla mektup alan kü 
çük Shirley olarak kalıyor. 

Ondan ıonra Olivia de Havi 
land geliyor ve kadın artistler ara 

' 

sındaki rekoru alıyor. 

MEKTUPLAR DA NE YAZAR 
Bu da merak edilecek bir ıey:· 

A~"istlere gelen yüz binlerce meK 
tupta ne yazılıdır? Mektupları 
gönderenler ne isterler? 7 
Mayer şirketinih mektupları tas· 
nif eden dairesi bir iıtatiıtilc çıkar 
mış. Bu istatiı\iğe göre, artistlere 
gelen mektupların yüzde sekseni 
fotoğraf istiyormuf. Yüzde onu 
filmleri hakkında bazı tavsiyeler 
de bulunan veya hayranlıklarını 
bildiren, ilinıaık eden mektuplar 
dı~ ' 

Geri JCalan yüzde on da l>azı 
muzipler veya yarı deliler tarafın 
dan yazılmıthr ve artistlere hazan 
gülünç. hazan korkunç Jeyler yaz 
maktadır.. ı 

KiMLERE KiMLER YAZAR? 1 

Artiste göre liayranları değitir 
tabii. Mesela, Ginger Rogers en 
fazla mektepli çocuklardan melC 
tup almaktadır. 

Bu mektupları yazanlar arasın 
da genç kızlar da bulunuyor. Bun 
lar a~ .. iste "kendini sevdirmek usu 
lü,. hakkında bazı tavsiyelerde 
bulunmasını rica etmektedirler! 

' Katerin Hepbrun da en fazla 
mektep muallimlerinden, profesör 
den veya dersle ve maarifle uğra 
san erkeklerden mektup almakta 
dır .. Bunu sebebini kimse bilmedi 
ği gibi kendisi de hilmivormus ! 

Erkek artistlerden Errol Flyn 
nin takdirkarları onda yalnız bir 
kusur görüyorlar ve hemen he· 
hem hepsi: 

"Bıyıksız cyna !,, tavsiye bulu 
nuvor. 

Olivia dP. Havilanda gelen mek 
tupların sahioleri bu sevimli ve 
neıeli kızı okadar seviyorlar ki, 
onun bu halini kaybetmesinden 
korkuyorlar ve: 

"Daima böyle 9en ve neteli 
kal!,, diyorlar. 

Holivuda gelen senede 6 .500 
hin mektubun büyük bir kısmı 
cenubi Amerikadan göderiliyor. 
Bunun sebebi gaye\ açık: 

Cenubi Amerikada sinemnya 
dair neşriyat o kadar almı§ yürü 
müştür ki, sade oradaki memleket 
lerde netrolunan sinema mecmua 
ve gazetelerinin sayısı dünyanın 
bütün diier taraflarında çıkan l>u 

Sonu onuncu ...ıüfede ~ 
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Büyük polis haf iyelerin den birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika numarası: t& 

Büyücü kadının oyunu?! 
Plnke r tonun kUçUk oğlu Robert, 15\000 Doları düzenbazlıkla 

e legeçlren kurnaz Çingeneyi yakaladı! 
.Allan Pinkcrton, Amcrikada or- tarzı da, dikkati calipti. Mesela, Şi- ye alarak, kendisini tevkif etti. 

ai!tğı kasıp 7.xıımran Reno mrilef- kagolu ihtiyar bir adam, kendisine Fakat, bununla iktifa ettneyip, i
ler çetesini de ele geçirerek, sene- on l:ıC§ bin dolar vermişti. Altmıı pin ucunu bırakmadan araştırması -
Zşraa bOtJlma faaliyet tıe muuafla- dört bin mark t Kadın, bu parayı var na devamla ihtiyar çingene kadmı -
1.-iyet gösteriyor .... 8imdi: lığında gizlenen kuvvetlerle 5 misli nın Amerikanın garp cihetinde kü -

Alfıgüz saat 
süren dans 

---~---d: 
1Şehremininde 

ev basıldı 
V abaneı bir erke• 

bulunan kadınla~ 
bıtoya verlld 

Şehremininde Sarı Musa ~ 
sinde Hatip Naci sokağında ottl• 

bıkalt yankesicilerden Şükran~~ 
yabancl kadın ve erkekleri al~~(. 
y~ bildirilmiş. müddeiumurnıl 

.. ·· · d"n b' nan musaade uzerıne ev u 

tır. d~ 
içinde Ülfet isminde bir ıca o!l 

bancı bir erkek bulunmuştur. •jll 
Şükran ahlak zabıtasır.a vcri11111 

J\rada geçen bu senelerde fazla • ne çıkarmayı vad ve taahhüt ettniş- çük bir şehire yerleştiğini öğrendi. 
yorulması, Allan Pinkertonun zinde ti. Şikagolu ihtiyar da buna inanmı~ Derhal, kıyafetini değiştirerek yaşlı, 
vücudunu yıpratıyor, sıhhatini bo - tiı. Her ikisi, bir ak~am geç vakit, üc iki büklüm bir adam kıyafetinde, bü 
yordu. Bunu neticesi oln:-nk kendisi- ra bir yerdeki harap bir kulübede bu- yücü kadına yaklaştı. Ona, biriktir - L'==== Programı 
ne nuzül isabet etti. Nüzüllii halin - luştular. On beş bin dolar, masanın diği on beş bin doları artırmak için OCLıı: ?'\EŞH I YATI: .ı. 
de işlere yakından el atamıyor, o sı- iistiine konuldu. Pencere, aÇlktı. Yaş ne yapması la:zımgeldiğini sordu. S:ıat ı2.so, PIAkla TUrk nıu!l~t> 
rada artık müthiş surette geni§lemi§ lı çingene kadın anla§ılmaz bir ta - Kadın, evvelce Şikagolu ihtiyara Havadis. 13.05, Muhtelit plAk ncşrU 
olan teşkilatı sadece yüksek nezarc- kım sözler mırıldanırken, pencere - karşı ortaya attığı teklifi tekrarladı. soN. 
ti altında tutuyor, onun üstün direk- den usul usul bir kol uzanıp bir el Büyücii kadın ve Pinkertonun kü - ::.:~·~;.;~.E~~~~~\T~~ns :ınusiltl:~ 
tifine tabi vaziyette faaliyet göste • farkettirmeden on be bin doları al çük oğlu, gene Ücra bir yerde, harap Tanburı cemil, pltlkla.. l9.SO. R• ~ 
ren oğulları, bu geniş ölçüde organi dı. Sonra, her iK.isi de, kuH.ibeden çı • bir kulübeye giderek, karşı karşıya komedi (Meaut Yuva). 20.00, Bll'C~ 
zasyonu hareketlendiriyorlardı. kıp alelacele gecenin karanlığınn ka· oturdular. Mırıltılar başladı. Fa- arka.dqta.n tarafından TUrk nı 

Bu safhada, ihtiyar Pinkertonun 1 1 kat, Pinkertonun oğlu, gözleri yan halk ~arkılan. 20.30, ômer ıııza 
içinde yeni bir arzu uyandı. Macera nş~::~~ını be§ misline çıkanlacağı kapalı, pencereye bakıyordu. Bir ~~:::;:d:ı~~r:'~:sı~~ı~lh:e v:.ı:1r larma ait hatıralannı yazmağa he • hiilyasiyle heyecana kapılan ve göz- kol uwndı, bir el masanın üstünde (Saat ayan>. 21.15, Orkestra. 2·· 

veslendi. Hafızasını yokluyor, dos - leri kapalı, bu fevkaladeliğin vukua duran on beş bin doları çekti. Amerikada bir kaç hafta evvel bir ve borsa haberleri ve erte.si gtınOıı t 

yalarını karştmp itina ile sakladığı gelmesini bekleyen ihtiyar, aes, sacla O zaman, bir ses iştildi: dans müsabakası tertip edilmiştir. 22.ao, PJA.kla sololar, opera ve optrf 

vesikalan çıkarıyor, gözden geçiri - kesildikten bir müddet sonra, gözleri - Varner, iş tamam mı? Müsabakaya girenler, saatte 4; da - _ıa_rı_. _2_3·_00_._s_o_N_ •. _ .• ____ ~ 
yor ve yazıyordu. 1881 de nüzülün ni açınca §aşaladı: yalnız ba§ınn ora Dışarıdan kuvvetli bir ses aksetti: kika dans etmek şartiyle, mümkün ol j 
son ve şiddetli bir inişiyle dÜ§Üp o- da kalmış olmaktan korkarak bağıra - Evet, Mister Pinkertonl duğu kadar dansedeceklerdi. En çok Bayrama iştirak e, 
lünceye kadar 18 cild eser bastırdı. çağıra kaçtı; sabah olunca da aklı Çingene kadını, Huker, gözlerini mukavemet eden bin dola! alacaktı. cek izmirli patBI" 
Bu uydurulmuş değil, yaıanılmış ma başına geldi ve .... Pinkertonlarn ba~ faltaşı gibi açmış, karşısında oturan Irkeklerin daima traşlı olması şart -
cera hatıraları, fevkalade rağbet gör- vurmak üzere acenteye gitti 1 adama dikmişti. tı. Miisabaki\yı kazanan çift, 25 ÇÜler .. 1 
C!ü. Her cild, kütüphane camekan - Allan Pinkertonun küçük oğlu Ro Robert Pinkerton ba~daş kur - ' gün, yani altı yüz saat dans edebil - İzmir (Hususi) -lznıırıl1 t 
larma, raflarına dizilir dizilmez, ade bert Pinkerton, bir oduncu kıyafeti- muş, piposunu )·akmıştı. Taş kesilen miştir. kuşu tale beleri, Cumhurb'~ 
ta kapış kapış kapılıyor, yerleri boşa ne girdi, çehresini makyajla esmer - biiyiicü kadına dönerek, gayet nazik -------------- ramında A nkarada yapıl•' ·ç~ 
lıyor ve tekrar tekrar basılarak boşa leş tirdi, başına geniş kenarlr, yumu bir tavırla, şöyle dedi: 1 ra~ütle a'damalara ittirak 1 

lan yerler yeniden doluyordu. Bu ha- şak, tüylü bir şapka geçirdi, dere, Bu para, Şikagoda yaşlı bir adam- [O) O K T O R ' yın 20 nci günü lzmirderı . 
tıralar, Amerikada müteakip seneler tepe yaşlı çingene kadınını aramağa Clan aldığınız on beş bin dolardı. Pa r aya hareket edecek lerd1)', 

<ie yazılan detektif romanlannın ço- çıktı. "Çingeneler kraliçesi., nin izi rayı size bir ikinci defa bırakamaz - Necaettin Atasagun gençler Baya n Muza ffer Se ~ 
ğuna mehaz teşkil etmiş, bu hakiki silinmişti. Bu büyÜ!=Ü kadın, meşhur dım. Hakverir ve bu mazereti kabul Her gün sabahları sek.iz buçuğa vet Arkan, Bay Halil Yücel• 
vakalar menbaındnn, zabıta roman - çingene ailesi olan Stanley ailesine edersiniz, sanırım! ak§amlan 17 den 20 ye kadar L~le dık Sayım, Ahmed Arabacı~ 
ları yazan muharrirler çok müstefit mensuptu. Bu aile her tarafta dal bu 1 "(Arliasr rnr.) 1i tayyare apartmanlan ikinci daire sim Tiyanşan, Muza ffer 1 
olmuşlardır. dak salmış, kalabalrk bir aileydi. A - 17 numarada hastalarını kabul eder. ve Ahmed Sunaydır. • I~ 1 

Allan Pinkerton fiilen enine, l:>oyu ile.mensupları, Amerikanın her tara Yarınki tefrikada: Cumartesi gü!'lerl 14 den 20 ye ka Türkkuıunun diğer usıJt 
na faaliyet gösteremiyecek hale ge - f,ıın yayılmışlardı. Robert Pinkcrton, ar hastalarını parasız, Kurun, Ha ayın 27 s inde A n1'a raya lı 1,1. 
lip te bir köşeye çekildikten ve köşe bunların hepsini ayn ayrı ziyaret et Düşes Devn şayr in ber okuyucularını dakupon muka- ed ecek ve Cumhuriy~t baY1~t 1 

sinde bir yandan hatıralarını bir ti ve sonunda hazineyi saklayan a- da yapılacak uçu,lara ;,tir~' 
Serg. deki es m · ?I bilinde mua1ene eder. yandan da sadece direktifler verme damı buldu; on beş bin doları geri - 1 r 1 • cekle rdir .. 

ğe başladıktan sonra, babalan namı ~---------------.. ------------------------------------.--....... .-. ..... ,,_ f 
- Sizi görmek, beni son deret" 

na faal rol oynayan oğulları, zaten 
Ckha evvel, memlekette şimal - ce -
nup muharebesi sürüp giderken de 
kendilerini göstermişlerdi. Şimdi bun 
!ardan kısaca "Big BiJ,, diye de anı
lan Yilyem S. Pinkerton Nevyorkte 
ve Robert A. Pinkerton Şikagoda 
faal rol oynuyorlardı. Pinkerton a -
centesi büyüdükçe büyüyordu. Bu 
acente, artık demiryollarmda emni
yeti tesis etmekle kalmıyor, Ameri
kadaki bütün bankaları koruyor, bü 
tün Amerika yarı§ sahalarında, hat 
ta bilet satışlarında kontrol i§ini gö
rüyor; ajanlar, her tarafa, herkese 
yetişiyor, durup dinlenmeden, son 
derecede müteyakkız davranıyorlar -
l§e yarıyorlardı. Büro, ilk h ususi em 
niyet müessesei olarak, Amerika toF 
taklarmda bariz bir varlık ortaya ko 
tuyordu. Git gide uzayan kollarım 
yeni Ctünyadan eski dünyaya d:ı uzat 
tı; Londrada ve Pariste şubelet ku -
rulmak suretiyle, Amerikadan Av -
rupaya da kol saldı 1 

Allan Pjnkertonun oğullarında, br 
balarının isabetle keşfettiği gibi, ro -
mantik bir ruhi haletin mevcudiyeti, 
hemen barizleşiyordu. El koydukları! 
vak.alarm çoğu, romantik bir hava 1 
İçerisinde görünen vakalardı. Hatte 
sırf böyle bir hususiyet göstermele - 1 

rinden dolayı, hazan ufak, tefcl 
vakalara bile alakalanıyorlar, gere! ı 
büyiik, gerek küçük her iki 
oğlu da, bu gibi vakalardan husu~· 1 

bir zevk du)dukları için, bunları şal
sen kendilerine iş, güç ediniyorlar .1

1 
<M 

"Çingeneler k"raliçesi,. diye de 
tanınan Huker adlı bir kadmld ala . 
kadar olmakta da, vak.a, romantik 
bir hava içerisinde göründüğü için, 
hiç tereddüt etmediler. Bununh bere 
ber, bu vaka mahiyeti itibariyl~ ha~ 1 

JCaca da ehemmiyeti haizdi ! 1 
Bu kadın, fevkalade esrarlı kuv -1 

vetleri var1ığında topladığı iddiasın -
1 

daydı. Bu kuvvetlerden istifade ediş' 

Gitta) 1.:.cırdeşi Kıtrta, annesi 
Rondolfit hava tebdili içiıı cenuba, 
Meran.a göndernıek iizere, incileri 
ni, bilyiik annesinden yadigar ka -
lan pırlanta bro~mıt satacağını 

söylüyor: 
- O kadar sıkışık vaziyette sayıl -

mayız, Gitta, Ben, Vayteneklilerin ha
vale ettikleri işle meşgulüm ve.... bu 
menbadan gelir tükenince de .... baka • 
lım, o zaman da başka bir çare bulma
ğa çalışırız. Annemiz, her halde kurta
rılmalıdır! 

Gitta, başını önüne iğdi: 
- Çare, bulunacak! 
Kız bu sözU o kadar yavaş söyledi ki, 

kardeşi duymadı. O, müteheyyiç bir hal 
de, odada bir aşağı, bir yukarı gezini
yordu. 

Birden bire, şôyle dedi: 
- O kadar bitkinim ki! Gitta, ne 

dersin, haydi ''Olimpiya"ya gidelim. 
Ben, kalabalık görmek ihtiyacındn

yını ..... bu suretle düşüncemi dağıt

mak, ba6ka şeyler düşünmeğe ve.<iile 
bulmak! Bu. senin de efkarını dağıtma
ya yarar. Haydi. elbiEcni değiştir!. 

- Bunu ciddi söylemiyorsun her 
halde? Ben mi insanlar arasına karışa
ğım Kurt? Hem de. mesela dans ede

··• h ., cegım, a .. 
- Gitta, kendini toplaman, gayrete 

gelmen gerek! Tamamiyle bezginsin ! 
Hatta, böyle büsbütün kendini kapıp 
koyvermemen, annene karşı vazifen -
dlr. Sonra ... oraya Hans Gcorg da ge· 
lecek! 

Kurt, Hohenhağm adını söyler söyle
mez, Gittanın ruhuna karanlık c:öktü, 
ağırlık .. -Uklendi. Tonu belirsiz bir ses
le, sordu: 

- Bunu onunla beraber tertip mi et
tiniz? 

- Hayır ... doğrudan doğruya ö~·le 

bir §ey değil. ... O, sadece seninle konu
şabilm,,kten m~m-un o'acağı,,cfa'l bah
se~tl. Haftalardnnberi, annemizin sıh
ht vaziyetine dair doğrudan do~ruya 
malCımat almak için boşuna uğraşıp 

Edebi roman : uı Yazan : Maks El 

SEVGi; UYANINCA •• 
duruyordu ... Hohenhaglar, bize karışı 
o kadar dostça davrandılar ve tekrar 
tekrar, o derecede hararetle ve kibar
ca, annemizin sıhhatiyle alakadar ol
dular, ki kendilerine karşı nezaketsiz
ce hareket etmemek, bir icaptır!. 

Gittanın güzel yüzündeki iztirap ifa 
desine bir kat'i karar ifadesi de katıl
dı. Kız kardeş, erkek kardeşine, kısa
ca eöyle dedi: 

- Peki sana refakat edeceğim! 
f • 

1 inçi sınıf bir orkestranın çaldığı 

havalar, ''Olimpiya'' salonunu dalga
landırıyordu. Avir.elerin saçtığı ışık
lar, şık tuvaletler iizerine dökiilüyor, 
aslında parıltılı ipe.k ve yumuşacık ifa
deli kadife kumaşlar üz:rind2n akıyor 
ve zikıymet mücc\•hcrlcri §emşeklen
direrck. güzel kadın ve kızların 'kum -
ral, sarı. siyah, kızıl 11açlannın lülelc
rinde duruluyordu. 

Gitta, mülayim hatların lcvend enda
m mı okşıyan Nil yeşili ipekli kumaştan 
bir suvare clb:sesi giymişti. Bu, sa
delik ifar!c c~en bit". giyiniştj. Lakin, 
bu sadeliğe en ufnk bir süs bile eklen
memesi, genç kızın gözkamaı,itırıcı gü
zelliğini bilha~sa. barizle§tiriyordu. 

iki kardeş. küçük parter locaların -
dan birine yer!eqtilcr. Gitta. hoşnut -
suzlukla, salonu ~öyle bir gözden geçi
rirken, Kurt, billııçis birisini araştırır 
görUnUyordu. 

Tam o sırada. musikiye ara verildi. 
D:ms~den çiftler, yerlerine döndiller .. 
Hayranlıkla cevrilen gözler, hasetle 
cevrilen gözler. hep Gittanın Uzerinde 
bplan•yor. omm Uz.erinde ~abitleşiyor
du; göz1err1e takdir. gözlerde lenkid o
kunuyordu! 

Kurt: 
- Hans Georgu hiç bir tarafta g5-

remiyorum ! cedi Ha 'bu ki, aimdiyc ka
dar gelmiş olmalıydı! Fakat, şu karşı-

ya bak, hele! Lizbct Raymer! 
Sahiden, o aralık karşıki locaya Liz.. 

betin refakatinde yaşlıca bir karı, ko
ca girdi. Git.ta, sevinerek: 

- Sahiden o! dedi. Yanındakller ec
nebiye benziyor. Belki de Lizbet, mes
lek icabı onların yanında bulunuyor! 

- Ben, Lizbetten buraya gelmesini 
rica edeceğim? 

- Yaa, lütfen ... tabii, gelmesine im-
ka~ varsa? • 

- Bakalım, bir tcşebbUs edeyim! 
Kurt, uzaklaştı ... 
O henüz locadan çıkmıştı, ki biçimi 

kusursuz fraklı clegan bir erkek, ka -
labahk arasından sıyrıldı, araştıran 

gözlc.rle etrafına bakındı, sonra Gitta
nm locasına doğru hızlı hızlı yilrüdU. 
Gitta. onu görür görmez, irkildi: 

- Hans Georg! 
Delikanlı, nazik bir tavırla: 
- Demek geldiniz. muhterem Froy

layn? dedi, doğrusu, bunu ummağa <:e
saret edememiştim! 

Gitta, locasının alçacık kenarından 
onn elini uzattı: 
-Doğrusunu isterscniz, gelmek iste

mivordum, dedi. Bilivorsunuz, ki za
vallı anpem. daha hala rahatsız .... 

- H<tsLah.,.ının devam cWğini derin 
teessürle istiyorum, Froylayn Citta .. 
Benim ve babamın. t.eessUrünüze işti

rnkimizi ı3ahscn. doğrudan doğruya 
arzetmek. ııimdiye kadar maalesef ka
bil olmadı Kapı-=ıva S"'rdtı~um 1amnn, 
her defasmda da içerde olm~dığınızı 
söylediler! Size biraz refakat edebilir 
miyim? 

- Lutfcn, Her fon Hohenhag! 
Hans Georg, Gittanm yanına otur

du. 
- Ya Kurt nerede? 
- Tanıdıklarımız::lan birini Eelam -

lamak için gitti! 

dirdi, Froylayn Gitta ! ~ 

Hans Georg, çıldırasıya sev~ 
detli dalgasında sallanıyordu· ,,ır 
zın, salondaki başka k~l~,ıı 
ça şaWatlI giyinişinden a~ ııe 
bar bir sadelikle gi~işi, ?~ıı 
kinden daha fazla tcsır edıyo ~ 
kibarca sadelik, Gittayı ~ıdıJ~ 
gösteriyordu. Gitta, olduğU ... 1 
Hans Georgun daima taha.y)ril',j 
ideal kadındı; arzu ettiği, ru'I" 
da gördüğü kadın tipi! ~ 

Gitta, onun dilşüncesini, dııP.Jı 
nu seziyor gibiydi. Kızlara hal~,. 
çe bir utancın gülpcnbe neflı t 
.. .. k d ~ zunu o şa ı... • ~ 

Hans Georg, kendisine m. i~ 
yecanlı bir tarzda sohbete gif ~ 
Sesinin tonu, hoştu, kuvvetli 
nu dinlemek, caruııkıcı bir ge~.U 
Arada sırada, söylediği bir SÖ tl 
edici bir el hareketiyle refsl<~ 
dikçe, parmağındaki yUzUğUıl 1 
şı, kan dam}ası gibi kMlcnnlaıı ; 

Gevezeliği, Vaytenek şatosurıd: 
nun tarihçesinden bahse kad . 

nf'dl· dı; fakat, bunun tesiri me 1 dlJ 
yı bir ürperti sardı,titretti. O i'! 
arasında kapanıp kalmağıı: 1<~',lı 
şayış saadeti arkasından agla :1 
mahkum olacaktı? İçini çekti. 
nip kalktı! ~-J 

- Kendinizi iyi hissetmi)".Or 
nuz, Gitta? /r: 

Hohenhag, üzüntilyle bÖYı.e t•'' 
da, kendisine teklüsizce "G1~ dl 
hitabedilmesine karfıı kızın içı~ 
şahlandı, tepti! Sanki Han!. 

0 lakırdısını işitmemiş, sanıcı t,/ 
değilmi§ gibi, gözlerini kare1 

da gezdirdi! J 
Derken bir melodi aksetti. pt 

lı, çekingen bir halde: f 
- Bir dans için, dedi, ricııd" 

nabilir miyim?. :I' 
'(A.rli4Jı ii 



• ~ağan yağmurlar yüzünden 

eqvede Karaçay taştı 
Çaya 300 metre genişliğinde 

c Yeni bir kol ilave edildi 
ıf. he'lve (li 
ıı eri f 

1 
uausi) - (38) saat· 

, ası ası w 

•. rı '/ağırı I z Yagı§ına devam 
~&el sul ur arın meydana getir· 
ldar d:~· Geyvenin ( 40) met· 
kara gusundan geçmekte o· 
tak y çay~ haddinden fazla ta· 

ata •n1' d ld '1e ç ıamamen o ur· 
!ka birayı (300) metre arzında 

\'olttıu~t:erden diğer bir kol ila· 
r. 

'rı. ıı ~ 1 acılan on ~ · mecra Geyve - ls· 
~o~~sin· •v• • ~n t"'h . ın f!eçhgı yerdı ta· 

ı~,·.. "' tıp ett" w• • • h 1 ".ıı na!d" .ıgı ıçın er türü 
'11 olırı k ıyenın geçmesine de 
f.latt• a tadır .. 

j1 • a P"st h"l G 
11 ve G a 1 e eyveye gele · 

l'ın1 y eyveye senelik toplan· 
>' \.'e apmh.ak için gelen tekmil 
t~eı .. ~a ıye öğretmenleri de 
l'ııecbog~etmenlerinde koııukla· 

\' 'rıi aurıyetinde kalmışlardır. 
laı çılan me .. . d k" ar rn cra uzerın e ı 

~ihn Peku olmadığı için zarar 

k
' ......... ft .. e fazla değildir; fakat 
.j C --·ar • .., {?n' . 1· 

11 eyYen. Ç: -·~tre şıma ın· 
htı lelaı . 1!1 1''.:lik mahallesi 
"Öret ıçındedir. 

rnenıerln senelik 
~ topıantası 
• he, (H -
~ Rİbi b llsusı) - Her yıl ol· 
~Itri is u sene de ilçe öğret -
fttıhğı~dkter Eıref Gönencin 
't"ııek a . t?planarak Kızıl -

11 
\t k"· ~~§kıla''-ı, öğretmenler 

d~ı~," utuphanesi ile tasarruf 
I' ell iıı::~ııa.rda yapılma11 ica 
~ uzerınde konutulmut· 

~~~t •a:~n_.uncla ö~retmenler ta
i .. leth. bı_gı, \ekmıl ilçe öğret • 

ı •thı... •ıe ır .. ~ı 
">:l(litti og e yemeği ziyafe-
<.ı}' r. 
ile \fette • • 
, "deh l •onra samımı haabi· 
'llihal'"' unulduktan sonra içti

et Yerilmittir. 

l21lı' eır tevzlh 
: b ıtte y~. 
~2llklu ·"gan yağır.urlar esnasında 

-------___ ... 
Esrarlı ekmek· 
le uyuşturup 

para çalan bir 
dolandırıcı 
Geyve (Hususi ) - ~er~e 

nin Umurbey köyünden ıkı ıh· 
tiyar merkeplerine pamu~ sa .' 
rarak Adapazanna satmaga gı 
mişler; orada her türlü ihtiyaç· 
larmı temin ettiketen sonra cep 
!erindeki (27) lira ile köyler~ne 
dönerlerken Karaçam köyü ıs -
tikametinde şüpheli bir adamla 
karşılaşmışlardır. . .. 

Bu sırada Nuruosmanıye ko· 
yü okulunda okuyan iki çocu • 
ğu okul paydosunda evlerine 
giderlerken bu meçhul şahıs ta 
rafından çağırılmışlar, ve aldık 
lan emir üzerine bir parça ek · 
meği yolculara verdikten sonrr 
köylerine gitmi§lerdir. . 

Meçhul açıkgözün gönderdı· 
ği ekmeği düşünmeden yiyen 
iki ihtiyar 15 - 20 dakike son 
ra kendilerinden geçerek bayıl· 
nuşlardrr. Esasen bunugözet · 
lemekte olan asri hırsız yanla · 
rına sokularak ceplerindeki 
paralarını almış ve C§yalarmr 
yanlarında bırakarak uzakla§ • 
mıştır. 

Uykudan uyanan iki ihtiyar 
soyulduklarını anlayınca der · 
hal karakola haber vermişler · 
dir. Mahallinde yapılan tahki · 
kat neticesinde ekmeği veren 
çocuklar ele geçirilmiş ise dt: 
mechul adam ele geçmemiştir 
Tahkikat devam etmektedir. 

Mıırtaza :F. .. ..t ..... P~______ .. 

Dük ve D·üşes 
Almangadar:ı 

ayrıldı 

Bir müddettenberi Berlinde bulu · 

nan Vindsor duka ve düşesi geçen 

gün Almanyadan aynlmı§lardır. 
Resimde son asır tarihinin iki me§ 

hur kahramanını Almanyadan önce 
Paristc yaptıkları bir gezintide görü· 
yorsun uz. 

Daktilosunu dö
ven bir yıldız 
Meşhur sinema artistlerinden Fil· 

dsin daktilosu mahkemeye müracaat 
ederek, aktörün kendisini dövdUğünü 
idia etmiştir. 

Genç kız diyor ki: 
- İJimde biraz kusur etsem, bir 

mektupta bir yanlıı yapsam, hemen be 
ni tutuyor, müthit bir dayak atıyor ve 
ölünceye kadar dövüyor. 

Mahkemeye çağırılan artist, dakti· 
tosunun bu iddiasını gUlerek karııla· 
mıf ve: 

- Bana hıncı var da, ondan, de
mi§tir. Bir gün onu, u13ğımla beraber 
döğüı ederken yakaladım. Bunun üze 
rine bana kızan kızcağız, uıaktan yedi
ği dayakların aı.:ısını benden çıkarmak 
istiyor ... 

"Mahkemenin vereceği 
hiç endişe duymuyorum .. ·• 

karardan 

-
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Kudüs Müftüsü 
kimdir? 

Onu bu mevkie hapisten kur
tarıp getiren ingiliz komiseri, in
gilizlere göre, büyük bir hata 

işlemiş ·sayıhyor 
Bugün Filistinin Araplarla Yahu

diler arasında taksimine büyük bir 
şiddetle itiraz eden Kudüs müftüsü: 
"Filistin araplarındır!,, diye ısrar et 
mekte ve lngilizlere karşı Filistini 
korumak istemektedir. 

Son haberlerde Müftünün ltalya
ya gideceği ve Musoliniden İngiliz -
lere karşı yardım isteyeceği de bildi
rilmişti. 

Filistinde İngilizlere kar§ı büyük 
bir rol oynayan bu arap müftiisünün 
hayatı hakikaten çok dikkate §ayan -
dır ve bir çok büyük maceralarla do 
ludur. 

Hacı Eminülhüseyni ismini taşı -
yan müftü evvela müslüman mekte
binde, sonra Filistindeki lngiliz mek 
tebinde okumuş, bundan sonra 
Kahiredeki bir lngiliz kollejine gön 
derilmiştir. 

Fakir bir aileye mensup olan Emi 
nülhüseyni Mısırda çok müşkül bir 
hayat geçirmiş, ağabeysinin gönder 
diği bir iki para ile karnını doyur -
muştur. 

Büyük Harbin başında Türkiyede 
ki bir askeri mektebine gönderilen 
Hacı Eminülhüseyni itilaf devletle -
rine karşı harbe iştirak etmiştir. 

İngilizler Filistini işgal ettikleri za· 
man Türki;1eden tekrar Filistine ge • 
çen müftü İngiliz idaresinde memu 
riyet a11!1ış bulunuyordu. 

Evvela lngilizlerin Kudüs valisi 
yanında yerli muavin olarak çalışan 
Hacı Eminülhüseyni 90nra f ngilizle
rin mcthur polis tC§kilatma, Enteli -
cens servisine geçmiıtir. 

Fakat, biraz sonra bir suçu yü -
zünden, bu işten çıkarılmıştır. Bu -
nun üzerine, müftü lngilizlere ka?Jı 
miicadeleye başlamı§tır. 

l 920 de Arapların fngilizlere kar 
şı bir ayaklanmasında suçlu görülen 

Filistin Mültüsünün gençliği 

Eminülhüseyni, on sene hapse mali 
kum olmuştu. Fakat, Miiftü Filistin 
den şarki Ürdüne kaçmış, bir müd -
det sonra da, Filistin komiserliğine 
gelen Sir Harbert Samuel, Arap şef
lerini hükumetle barışmak siyat:etini 
tuttuğu için Eminülhüseyniyi affede 
rek memleketine getirtmişti. işte o 
srrada Eminülhüseyninin ağabeyisi 
Kudüs müftüsü olmuştur. 

Eminülhüseyni Kudüse geldik .. 
ten biraz sonra ağabeyisi ölüyor, d• 

nun yerine müftü olan Eminülhüsey 
ni memlekette din reisliğini uhdesine 
alınca lngilizlere karşı daha büyük 
miicadeleye başlrror. 

Bu suretle, bugün lngilizler, kendi 
h~aplann~, onu bu mevkic getiren 
Sı~ Herbertı ~k büyük i>ir hata işle 
mış olmakla ıtham etmektedirler. 

1 
tren ~Undan dolayı sefer yapa· 

tiJt~rafınl olcularına vali Hamid Os 
dıo\· an bel d" • l. 61tti y e ıycce bır ziyafet 

"'lllhte aırnıştık. 
ttıı rem \'al"d 
~ Pda .. . 1 en aldı<7ımız bir 
1 tll •<111y .. 

!Güzellik kraliçeliÇıine 
kim seçilecek? 

Tevkif edilen Lehli 
Kontes 

ti}' eittepli et tas-ih edilmekte ve 
acı <>lanı talebelerle yolculardan 
jı• ara uf k .,J.., gı bild· . a tefek yardımlar ~ 

I{ ırılınektedir. 
ll,.ad 
IJ 

eı e köpr .. .. 
~lli<J usu 

· ~and en yapıldı 
1\>ar •rrna ( H 
' ~son '.. ususi) - Burada 
?a.ğ?tıur ~~nle~de fazla miklar-

b 
ll>h. U§müttür 

Ü ca .. ,Uru . Y • 

~ıl\ &ler d n Mddetinden bazı o
\~ •eıı e Yolla d k" ti' er!e r a ı su ayaklarr 
~~l>~~lflard laınıasından zorluğa 
'•~ t\laUnlin ır. Bu arada Karadere 
~, >'~0•.eıininYe~iden yanılan H'~i • t' ı .. _rıı bir Yuz metrelik bir kıs· 
ıfı;'larla kcnfez yapılmak üze· 

~il a- ltıenfe ~Pa.vlığındıuı otomo· 
~ıı:~çllıe~,:·~.•ağındaki kara yol t'lit1 ı-la. Ya. e_. ırler. Altı gündür 
'le e bu &d·gan yağmurların t .. -

. l) .. telrnitti' Yol çok çamurlu bir 
il· \il} ı_ r · 
'{J Ot QUrad ,,. 
j~ ~t1°l'lıobil a.n geçmek istiyen bir 
~t t, ıca.dan Çjmura saplanmıtlar 
1 Qllt'~fında~e en diğer otomobil· 
ı~"'e ~di }'ola. },1.karı.labilmitlerdir. 
11l ~ t,ohıob·ıı ır mıktar laf dökü-

1 ~t eçebilec~ı.jr d:ıha kolayca ge 
ıc~ ~Ilı~ '" erdır. 
~ ı>rur 0ldtı ~ .. 
~~l'ıl~tıt eks- 5u ''Zere Karadere 

11 tl a.tda. -rı~a Fazla ya<Ymurlu 
lı\ı ltıektel·d·'1mi bir tehlike teş-

)t t ~.. ı. 
l~ıtı. ~il ~~lerj ekae . . 

ıcııde ıtollrü bu rıya geçıt vermi 
) ~il l'enide defa esaalı bir. 

<ıl U •t.ırcu n Yapılmııtır. 
' ~er· e hu ··h· ili}' 1ndek mu ım ve işlek 

ete 1 ı nakliyat k"" .. ·1 
a ınrnıtt:r. opru ı e 

7-··- ..,.. 

.. ile kraliçesi bu sene 
Avrupa guzell .w··sabakaya İ§tirak 

T T or ınU unusta seçı ıy · 1 "nin hepsi 
ınleket erı 

eden Avrupa me •· ve gönderdi-
. . scç.ılcr 

kendi güzellt>rını 1 bu müsaba 
ı ·•·ak o an 

lcr.Tunusta yapı ... 

* 

ka:!a birinc:liği kazanan Avrup3 güze 

li ilan olunacak. 
Bu resimde bütün güzeller bir ara 

da görülüyor • 

Berlinde balta ile idam edilen iki 
kadının suç ortağı mı ? 

Bir müddet evvel, en güzel ve bü
yük ailelerinden birisine mensup olan 
Kontes Vilopolskanın,casus olduğu id 
diasiyle Berlinde tevkif edildiğini, ve 
bu hadisenin Lehistanda büyük bir he
yecan uyandırdığını haber vermiştik. 

Dün gelen Fransızr.a "Paris · Soir" 
gazetesi, büyük bir alaka uyandıran bu 
hadise hakkında aşağıdaki malumatı 

vermektedir. 
"Yirmi altı yaılarında ıenç ve gü

zel bir kadın olan Kc,ntcs Vilopolska, 
Paris sergisini ziyaret f'tmek üzere Var 
şovadan hareket etmi§ ve Berline geldi 
ği sırada, Alman siyaoi polisi tarafın· 
dan tevkif edilmiştir. Alman resmi ma 
kamları Kontesin üzerinde şüpheli ev· 
rak bulduklarını ilerisürerek onu casus 
Jukla itham etmişlerdir. u 

Berlinin resmi mahafilinde söylendi 
ğine göre, Kontes Vilopolskanın, 1935 

. te Berlinde balta ile idam edilen iki ka
dın casusun suç ortağı olması ihtimali 
mc.•.:uttur. Berlin siyasi polisi mevzuu 
baha iki kadın casusun idamından evvel 
bunların ortaklarını araken, işin için
de bir de asil lehli kadının bulunduğu 
nu öğrenmiş, fakat kim olduğunu mey 
.dana çıkaramamıştı. Leh resmi makam 
lan Alman sefareti v:ısıtasiyle bu hadi 
se hakkında malumat istemi§ler ve kon
tesin üzerinde gayet mühim bazı evrak 
bulunduğu için tevkif edildiğini, ve tah 
kikatın ilerlediği cevabinı almışlardır. 

Bu hadisenin çok büyük akisler u-

yandıracağına ve belki de Lchistanla 
Almanya arasında sivasi bir gerginlik 
doğuracağına muhakkak nazariyle ba
kılmakta.dır. 

Almanya 17 ya
şındaki gönül
lüleri orduya 
çağırıyor ! 

~~?18~ har?iye nezaretinin neş • 
r~~tı-~ı .?ır teblığle 17 yaşında orduya 
gonullu yazılacak olan gençler bu :.. 
günden müracaate davet edilmek • 
tedir. 
.. Bu gönüllüler orduya 1938 eylü • 
hınde alınacaktır. Fakat şimdiden ya 
zılmaları istenen namzedlere o zama 
~a kadar ihzari talim ve terbiye ve -
rılecektir. 

. B~ gönüllü gençler istidalannda, 
ıstedıkleri sınıfı da yazacaklardır. Fa 
kat bu taleplerinin imkan derecesin
~= yerine getirileceği de tebliğde 
ılave edilmektedir .Buna göre, top
~u sınıfına talip olan bir gönüllü, 
ıcabederse piyadeye verilecektir. 

Cöni.illii yazılacakların biran ev .. 
vel kaydedilmeğe çağnlmalan Al .. 

Lütfen sahifeyi çeviriniz · 
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Karadenizde ötüm tehlikesı 

geçiren yelkenliler Dost Başvekil Ankarada 
Dün tayfalara tayyare ile (Üsttnrafı 1 ncide) \ 

Gener.al Metaksa.sın refikaları -
na bukc'.ler takdim edilmi!tir. 

Misafir Başvekil refikası, mai
yeti erkanı otomobillerle, ikamet
lerine tahsis edilen Ankarapala! 
ote!ine gitmişlerdir. 
BAŞVEKiLi N DÜNKÜ 

ZtY ARETLERt 
Muhte!'em misafirim iz bugün 

saat 11 de Riyaseticumhur kö~kü
ne giderek defteri mahsusu imza 
e'~miılerdir. 

General Metakıas Yunan sefir: 
ile birlikte öğleden evvel Hariciye 
Vekilini, Genel Kurmay Baskanı 
Mare§al Fevzi Çakmak'ı ve B. Ce 
lal Bayar'ı ziyaret etmittir. Hari
ciye Vekili doktor Rüttü Aras, 
Genci Kurmay Ba§kanı Mare§al 
Fevzi Çakmak ve Celal Bayar, 
Generale mukabil ziyaretlerde bu-
1unmu~lardır. 

Bnyan Metaksas da öğleden ev
vel Bayan Celal Bayar'ı ve Bayan 
Fevzi Çakmak'ı ziyaret etmi§ ve 
Bn. Fevzi Çakmak tarafından ia
de cdilmiıtir. 

Muhterem misafirimiz öğle ye -
meğini hususi olarak Yunan elçi
liğinde yemi§lerdir. 
Öğleden sonra Başvekil Gene -

ral Me•~aksas saat 15.30 da Bü • 
yük MiJJet Meclisi Reisi B. Abdül
halik Rendayı ziyaret etmiı ve Ab
dülhalik Renda bu ziyareti iade 
eylcmi§tir. 

B. CELAL BA YAR'IN 
NUTKU 

Akşam saat 20,30 da B. CeHi.l Ba
yar ve refikası tarafından misafir baş 
vekil ile bayan Metaksas §Crefine Anka 
rapalas otelin.de bir akşam yemeği veril 
miş ve bu yemeği saat 22,30 da başlı 
yan bir kabul resmi takip etmiştir. 

B. Celil Bayar söylediği nutukta 
demiştir ki: 

.. Bay Başvekil, 
"Majeste Etenler kralı hUkil.metinin 

mümtaz reisine derin bir memnuniyet 
le hoş geldiniz der ve ~hısJannda dost 
ve müttefik asil Elen milletini selam
larım. 

"Topraklarımıza girdiğiniz dakika
dan .itibaren, Türkiyeye yaptığınız bu 
muhabbctkar ziyaretin istisnasız herkes 
tc uyandı.rdığı derin sevinci Ektielansı 
ruz her halde mÜ§ahed: etmişlerdir. O 
ziyareti ki Türk milleti ve Cumhuriyeti 
hükumeti, yalnız tam bir hissiyat ve 
kalb beraberliği üzerine değil fakat ayni 
zamanda fikir beraberliği ve karşılıklı 
menfaatlerin iyi idraki üzerine müesses 
bulunan sarsılmaz Türk-Elen dostlu
ğunun yeni bir tezahürü olarak karıı
lar. 

"Esasen milletler arasında müşte
rek bir ideali istihdaf eden menfaatler 
ve ayni fikirler üzerine ibtina eden bir 
dostluktan daha sağlam bir dosluk ta
ı;avvur olunamaz. 

"insaniyet üzerine vahim endiıele
rin çökmÜ§ olduğu ve daha iyi bir istik 
bal için yapılan tc§ebbüslerin neticesiz 
gayretler halinde dağıldığı bir zamanda 
milletlerimiz arasında sarsılmaz bir 
dostluğun vücud bulmu§ olmasından 
dolayı hakkiyle iftihar edebiliriz. 

"Balkan antantı dost ve müttefikle 
rimizle sıkı bir işbirliği halinde, ihti
yatkar bir ilerleyişle il:.dam ve \:esaretle 
fı:tmaları ve karışıklıkları ile tanınmış 
bır mmtakada değişm::z bir sulh ve em 
niyet binası kurduk. 

"Hemen hemen bütün Balkanları 
kaplıyan bir arazi ve altmıt milyonluk 
bir nüfus kitlesi, bugün, bütün dünya 
ya •on d1!rece müteca:ıis ve son derece 
ahc.,ktnr bir birllk man:ı:araaı arzetmek 
tedir. 

"Bu muhteşem ba~arı daha iyi bir 
istikbal aramakta bul•ınan herkese bir 
imtisal nümunesi teşkil edebileceği gi 
bi hüsnü niyet ve anlaşma zihniyetinin 
milletleri nerelere kadar götürebilece
ğini de gösterir. Bu imtisal nümunesi 
iki millet arasında hüküm süren dost-

------
manyada gençliğe daha fazb bir 
as~eri terbiye vermek istendiğini rıös 
t~rı?"~r. Ahn~nyacla askerliğin genç· 
lı~ ıçm ~ere~; bir vazife sayıldığına 
gore, asıcerlık çağından evvel bütün 
gençler bu suretle askerliğe çağml • 
.--ış oluyorlar. 

!uğun muvafıklığıru ve h:-.kikiliğini gös ı 
teren yeni bir ispat da~ıa getirir ki Türk 
ve Elen vatan.daşları:ıı mutmain ede
bilir. 

"Eütün refah ve saadet unıurlan 

arasında en katiıio.in sulh olduğu fikri 
ile meşbu bir haltle bu sulh ve anlatma 
siyasetine azimle girmi§ bulunuyoruz. 

''Milletlerimizi biribirine bağlıyan 

kırılmaz rabıtaların inki~afına, otorite 
sinin ve heyecanının yardımını getir
mekten hiç bir zaman ha1i kalmamış 
olan ve daha yakınlarda Türk matbua 
tı mümessillerine söylediği güzel söz
lerle bu ra~ıtalarm rna::iyetini tebarüz 
ettiren ebelansmu:, Ankarayı ziyaretle 
riyle devamlı ve ahen~ttar bir seyriyle 
ilerleyen bu dostluğun parlak bir sal
hasını açmı~tır. 

"Ekselansınızın b\; ziyaretlerinin 
yarattığı bayram havası içinde ve kalb 
}erimizi dolduran sevins ile, kadehimi, 
muf ahham hükümdarlan, Majeste E
lenler kralının sıhhatine, dost ve müt
tefik Elen milletinin refahına ve bu ak 
şam mirhterem misafirlerimiz olan 
mümtaz hükfı.met rei!'ti ile nazik refika 
}arının saadetlerine kaldırıyorum!' 

GENERAL METAKSASIN 
NUTKU 

Yunan hükumet reisi Metaksas 
mukabelede bulunduğu nutukla de -
miştir ki: 

•'Muvasalatımdanberi mazhar ol -
duğum hararetli kabul ve hakkrmda 
ibzal olunan muhabbet cserleti beni 
derin bir tarzda mütehassis etmittir. 
Ekselansınızın bana hitap eden ve a
sil Türk milletinin memleketim hak -
kındaki dostluk hislerinin bir ifadesi 
olan samimi sözleri Yunanistanda 
heyecanlı bir makea bulacaktır. Bu 
sözlerle gerek şahsım namına gerek 
kraliyet hükumeti ve dostlu)t ve it -
tifak paktımıza bağlı olduklarını ve 
ona sarsılmaz bir iyman besledikleri 
ni temin etmekle hissiyatlanna sad.i 
kane terceman olduğuma emin bu -
lunduğum biitün vatandaşlarım na
mına hararetle te§ekkür ederim. 

dan bi~i haline getirmİ§ oldukların -
dan dolayı iftihar edebilirler. 

Milletlerimizin bundan ummu§ ol 
duklan §ey tamamiyle gerçeklqmi§
tir. Beynelmilel sahada Balkan An -
tantmm dört devleti, mütekabil mü -
nasebetlerine hakim olan itimaddan 
doğan tek bir azim ile müteharrik bir 
kitle halinde gözüküyorlar. 

Bay Bqvekil: 

iki milletimizi birlqtiren bağların 
ne kadar kuvvetli ve çözülmez oldu 
ğunu bugün bir kere daha müphede 
etmek benim için büyük memnuni -
yettir. Bütün kuvvetlerimi bu bağla
rın sıkıla§masma haued.iyorum ve 
müfahham hükumdarrm Majeste 
Kralın bu itin ba§anlmasına olan 
derin alakasını görmek benim ıçm 
büyük bir haz oluyor. 

Ekaelansmmn ve yüksek iı arka -
d::ıılann~m kıynıetli müzaheretleriy 
le bu bağların hergün daha ziyade 
ku':"~tleneceğine ve parlaklaşacağma 
emınım. 

Bu duygularla mütehassis olarak 
Türkiye Cumhuriyeti reisi Ekselans 
Büyük Atati.irkün sıhhatine, dost ve 
müttefik Türk milletinin refahma, 
mümtaz hükumet reisinin ve nazik 
refikalarının saadetine kadehimi kal 
dınyorum.,, 

YUNAN1STANDAN GEi EN 
MOBADILLERtN BAŞVEKiLE 

TAZiMATI 

lzmit, 19 "(Hususi) - Dost Yu
nan Ba,vekili Metaksaı, tehrimiz· 
den geçerken kendisine yapılan 
kalbden tezahürat arasında bilhas 
ıa Yunaniatandan gelmit olan mü 
badil Türkler namına kendisine 
R'!ID:ca olarak ıu 'ıözler ıöylen -
mııtır: 6,8 . y • 

•:, unanr.ıtanJan gelmiı o .. 
lan Turkler, orada geçirmiı olda· 
iurnuz hayatın luymetdar hatıra • 
l"!'nı unutmıyarak •İze hoıgeldi· 
nrz J..erken Türk Vf! El~ Jo.tlağu
nun günden güne daha sıkı ve der 
ha samimi olmaanı temenni ede -
riz.'' 

Güzel memleketinizi ve onun mo
dern hükumet merkezini ziyaret et 
mek fırsatını bulduğumdan ciolayı 
bilhassa bahtiyarnn. _ Baıvekil Meta'lisaı, evveli, b"ati-

yiyecek atlldı 
(Üsttara/ı 1 ncide) ' 

Tayyarc.•.::i bay Niha.d da yelkenli
leri bulmu~ vazifesini baprarak dön
müştür. 

Kazazedeleri kurtarmak için tahlisi 
ye idaresinin Hora v.ıpuru da hareket 
ettirilmiıtir. 

Diğ~r taraftan tahlisiye umum mü
dürü Necmeddin de bu hususta icab e
den bütün tedbirleri almıt. Kilyostan 
evvelki gece ıeç vakit kamyonla bir 
tahlisiye müfrezesi 15 J:c. dar da roket ta 
lamı ııevkedilmiştir. 

Kamyon benilz mahalli vakaya va
sıl olmamıştır. K.ırklar:li valisi h~diıe 
ile yakından alakadar clmalı:ta. alaka
darlara bu hususta icab eden bütün 
malümatı telğrafla bildirmektedir. 

Dün ıeç vakit tahlisiye umum mü
.düdüğüne gelen bir •dgrafta kamyo 
nun yolun bozukluğu dolayısiyle çok 
mü§külat çekmekte oldufu bildirilmiş
ti.Kırklareli valisinin ~üyük himmetiyle 
kamyon her dakika vaka mahalline yak 
laşmaktadrr. 

Kamyon Midye limanma vardık
tan sonra derhal faaliyete geçecek, 
roket takımJariyle kazazede beş yelken 
li havai hatlarla irtibat temini suretiy 
le kurtarılacaktır. 

Tahlisiye umum müdürlüğü de ame 
liye için en müsaid elemanlannr cön
dermiıtir. 

Serfes koyunda demirli bulunan 6 
yelkenl~ gemiden bir tanesi. Hasan kap 
tanm ıdareıindeki "Muzafferiyet" a
dındaki gemidir. Dün ıeç vakit alika
darlara gelen bir telğra!a göre, Muzaf
feriyet ıemisi kaptanı Hasan bütün mü 
rettebatt topliyarak: artık burada dur
manın manasız: olduğunu anlatmrJ, ça
payı çekmiş. bütün motörleri çalııma
rak, alabildi~ine lstanbula. doğru yol 
almrıtır. Geminin fırtınanın bütün ıid 
detine rağmen Kilyos açıklarına geldiği 
ve burada göründüğü söylenmektedir. 
Muzafferiyet gemisinin için.de 7 kadar 
tayfa ve 50 5eki odun bulunmakta.dır. 

Dün saat on birde Midye limanında 
kaza.zede gemicileri kurtarmak üzere 1i 
marumııdan hareket eden "Hora" tahli 
siye gemisi, saat 14 raddelerinde müt
hiı bir fırtınaya tutulmuıtur. 

Türk gemi kurtarma şirketine ge
miden telsizle verilmiı olan bir habere 
göre, Hora gemisi mütemadi dalğalar 
altmda ezilmekte ve hatta batmak tehli 
keai geçirmekte olduğJndan yoluna de 
vam etmek imkanını bulamamIJtır. Son 
defa verilmiş bir habere göre, gemi Mid 
ye limanına doğru hareket etmiştir. 

Sinema 
(7 inciden de~) 

kahil ne!riyatın mecınuuııd 
ladır! 

Bu ıuretle, mütcınadiff" 
ma "kültürü,, ile l>ealeneıı 
Amerikalılar akıl:arını heP 
lere veriyorlar, ve boyun• 
yazıyorlar! 

En çok mek•ı:up hangi ı' 
keline mensup artistlere 
diye de dütünebilirsiniz. 

Bu rekoru M. G. M. ti 
yor: Haftada 35.000 me 
yor. Onde.T\ ıonra haftad~ 
mektuı>la Paramount şıeh V 
çüncülüiü de 15.000 ile 
karde~ler tirketi alıyor. 

Bütün bu bahıettikleritıı~ 
)ere ~elen mektupl:ır. 
mektuplardan ba"ka on1-'' 
bircok tevler gönde:ilir:. d• 
yılbajında, yaf srünlerı~1 
lü hediyeler, tebrik teı 
v. s. 

Beyaz perde de 
RÖrürken gönderilen 
he5ap!an hariç tabii! 

llll~lllllftlllifl11llbl1t1llf1IHlftı1to nllllP•" 
KURUN 

' 
ilan tarifeS1 

llAn eayfalarında santimi : 
Resmt ilAıı.lar ~ 
Dördüncü sayfada ı 
Üç ve ikinci sayfalarda ~ 
Birinci sayfada ~ 
Baelık illnlar 

Ticarl mahiyeti ha.iz o 
kU~ük lllnlar 20 keUmeUlt td 
fuı 120 kunıftur. Eskicte'_J 
b.veleal olan mUşt~' 
mukaveleleri müddetince 
lmmu. Uzun mUddet 
illnlar tenzillta tibidir. tıt' 
mek hususunda yalnız ve 11' 
sıran V AKIT YURDU al 
Kemalettin !ren ilan 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: !stanb11l • 

11"'81Hl11ftlTll'!nııııııPl'"'''''''''111ıııın1t111tıuıtlllıı 

Çon kısa bir zaman jçinde Türki- De teıekkür etmİf ve kendi namı
yede elde edilen muazzam terakkileri na bütün oradaki vatandaılarına 
bilmiyor değildim. Fakat Türk mille teıekkürlerini bildirmesi ricasında 
tinin mübeccel bir tef olarak malik bulunduktan ıonra demiıtir ki: 
bulunmakla bahtiyar olduğu büyük "Türk- Elen dostluğuna gelin· 
yaradıcmm ilham ettiği hamle saye. ce, sizinle lamamiyle aynı fikirde
sinde onun mümtaz arkadıs,tannm yim. Türk ve Elen milletleri masın 
yardımı ile yapılmakta olan hariku da kardeıçe müna•ebetleri devam 
iade eser karımmcb duyduğum hay - ettirmek için hepimiz çalıfntaya 
ranlığı ifade için söz bulamıyorum. mecburuz. Bf'!.n jı\nkaraya. milleti· 

Yeni Tiirkiyeyi her ziyaret eden nizin Büyük ônJer Kemal Atatü,.. Sağ 111< 
kurucu bir işte bütün verimile calı - ltii ve Türk cumhuriyet hükii-etı·· 

- •
11 Bununla beraber Kara.denizde bir 

Fırtına hafHladl 

Şan kuvvetli ve kıymetli bir milletin ni •elamlamak üzere giJiyoru-." ... kaç gündenberi c!cvam eden fırtına ha Servisimiz 
arzettiği bu cazip manzara karşısın- Ahali, "Yaıa!.." nidalan ile fülemeie doğru bir temayül ıöatenne ~ 
da mebhut kalır diirüst ve sadık bir Bqvekil Metaksaaı uğurlaınııtır. ğe baJlallUJtlr. Rumıaı doktorumuz Pa.zarte!I jıl 1. 
müttefik olan Yunanistanm dost nat oa bel but\lktan ytrmlye ıc-~ 
Türkiyenin bu çok güzel inkiııafm · B 1 k Fırtma yilziinden Sinopta aığmlnJf ıı:eteml.z ldarebaııeafnde, cumartesi~~ 

~ uca Çlft8 8UJUR8 8VU- olan Aksu. ZonıuJdaltta bulunan Gü- de aaat ıt tea ıt a kadar ı.aıell 
dan meserret duymakta olduğunu fU~or neyau vapurlan yola çılmuı bulunmak apaıtımaıılan lklııd dal.re Uç a ~'/ 
söylemeğe bilmem lüzum var mıdıri d&lma okuyucuıannıw yedi 1cupOll tadırlar. Bunların bugün limanımıza 

Kalplerinden mazinin kinlerini si Buca, (Hususi) - Buca nahi- gelmesi beklenilmektedir. bııtııde kabul eder. ~ ~ 
lcrek onun yerine bir sulh Ye kardeı "fe merke.ıinin 5U d~rcli r..ihayet hal Ayni tekilde diş doktorlam:us ~ 
l
.k !.ı r k ~il ~ leclilmittir. Yapılan t--bbu··sler Bir kaç cündenbe.; yolca bulunan yucuıanmızın emırıerme tıazır or~ 
ı ıuea ı oyan mı etlerimiz arasın ~ Ankara vapuru da nihayet güç hal ile tadil'. 010 doktorumuz FabrettlD o'· 

da kurulan "Entente Cordiale,, gün- müabet tekilde neticelenmit ve Da lstanbula celmiıtir. Eu münasebetle Parmakkapı Iatlklll caddesinde ıs7 fJ ~ 
den güne resante bubnaktadır. E.n hiliye vekile'.i~ Buca İÇJQe suyu te- dün de Galata rıhtımı yolcularını bekli rad& puarte3! gtmıert eaat H o- d 
eski ve en aziz arzulamnızdan biri- siaabnm Ankara imar Komisyonu yen yülerce insanla d,.ı-·-u. mıcsa bulıuıdutu ırlbl doktor N~ ı_ı 
nin, Türk - Yunan mukarenetinin, tarafından yapılmuım miinaaib -..,. f! de Karaköy Mahmudiye ca ~ ~ 

1 b" h k"k ıörmüıtür. Şimdililc: Ye derhal te- Fırtınam kmnen hafiflemiı olması- numarada aa1J ve cuma cünlcr1 ' . 
caekn ıbenır. a ı ate inlalip ettiğini gör na rağmen yine bir çok vapurlar lim.a- ıerde okuyucvıamnızm cııoıertııe ~ J 
m un için bir ai""'-t adammm siaabn harid kısmına ı..ıanacak- d h ıar ve utak tadavllertnı yapaca1<1 ~•';J' 
d yab 

"' -- t H • 32 000 nmıız an arekete etmemiılerdir. Mer ~fflJ.,., 
u ileceği en büyük meserretler. ır. arıci ,ebeke · liraya, Ayni amanda Bqlktq u--tel 4 den biri olmuıtur. dahili ,ebeke de 42.000 liraya .-1 • sin hattına iıJiyen ilenin vapuru ve desi Erip apvtnn&Dmda .uııoe ti' 

L ___ ı .... _ Bu _____ .. ı D---- Y 10 kadar pep BUyiikderede beklemek ndan muhtaç okuyucularan,_ f. 
Mü:ı:sterek tarihimizde kati bir mer a:---..;ur. aureue ~ suyu 74 tedir. 

b• ı· k kt ıarmı aumıet edecektir. " -;J 
hale teşkil eden ittifakımız, Harp Son ın ıraya çı aca ır. Aynca Akearay Perte• ~ ~ 
rası devresinin en ziyade dikkate §a Bucalıları içme suyuna kavut • emd& 332 numarada aaıuıetçf ~ J'° 
yan hadiselerinden biridir ve belki turacak bu mühim it için Ankara· ı.--- K UR LJ N ---.ı memuru Nurt Etsiz KURUN ~ ı 
de sulhu kendilerine emel edinen mı"l ya giderek Dahiliye V ekileti n·- .. rec:ıett enjeka!Jtltllan beherinl ~ - ~DON• "'ARl•B I pon mukablllnde ve abO!ıelertıııJS' 
letlere bir misal olarak gösterilebilir. dinde te,ebbüa'ie bulunan ve nok- &» ~ '" 

8 •en 18raıtte çocukıarmm ~t 1. 
Günden güne daha sıkılaşan te§rİ- tai nazan muvafık görülerek ka. • htet •ı•htıı fekrml ~'ktl1'. fi_",/ 

ki mesaimizin bariz vasf1 olan hulUs bul edilen Buca belediye reisi B. · ._... ....... taımıertat YudıltmD doktor, ~~ 
ve açık sözliilük bu sulh eserinin ge- Nazım Anık, Ankaradan tehrimi· A,Jblr • ti& .,... • netçilere moracaat ederken 

· 1 · · h dö 1 ı ...... blzmet kuponunda.D yedJ tan• /ı nış emesıne müsait avayı yaratmış ze -nmüttür.. çme IUJ\IDUn ha- -- - &.ta .,... 
tır. f ttifakımızın bu suretle Balkan rici teaiaabna derhal bqlanacak - • ~ "

16 
iM Jlrt. IAzTmd.IT'. 

A d T.. ... ........ KURUN 
ntantınm müj ecisi olduğunu söy- tır. ....--· 

liyebiliriz. TanhllDdeD Ba1bD tılrtJCt 1ç1a Qda otm Hlzmeı kuponll ~ 

.Menfa.at birliği ve ayni sulh emel ı:"l•••ll!ll!'ml!!l!l~!!'llll!ll••••ll ~~:_-~tm'-~ ..".=:',_ ~ ] l b l Göz Hekimi ı---· -- J- .. - --- Bu kuponu gazete ld&rutn• s• ~ J 
erıy e ır C§mİ~ olan birliklerinin Dı. ·~ilkriJ Ertan ııammedlltr. ı _ Koçuk uAııia.rmı paruıs ., 

manevi kuvveti de iıte bunda hulu - Y r-" 
nan Balkan Antantının dört milleti ~ğaloğlu Nw-ucsmaniye cad. No. 31 l'Orld7enlll ı.er .,_ıa meqfJdltde ı ~~runun tıeklmlerlne pa ~ İ 
eskiden daimi karışıklık ocag"ı adde ~ (Cağaloğlu Eczanesi yanında) KU.UNa abone J'Ulln. f(I' ~ 
d'' B l Telefon. 22566 3 

- RuJıulr " malt mota.trlf fi 
ııen akan yarımadasını Avrupa • ••••••• .. IL~A~dru=~d:e~lf~ş~Urm:!!:.e~O~er:•~tl~23~kıı=nı~ı~tu!!';.· J tnrm kanun vollllrmr parum .,..'1d' 

mn eulhcu ve emniyetli mmtakalarm 



1 - Ş • l lrrrıe 
1 

artnamc ve keşifnamesine tev (ikan Cibali fabrikası tavhane ve dın en 

2 sa Onlarının döşemeleri işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 
3 - Muhammen bedeli 4763,55 lira ve muvakkat teminat 357•27 liradır. 

- Eksiltrn ·· .. aat 15 de Kaba !la Lcv e, 27 / 10/ 937 tarihine rastlayan ~arşamba gunu s 
azım ve ··b . lacaktır 4 _ Ş nıu ayaat şubesındeki alım komisyonunda yapş · • 

11 artnam 1 • . 1 inşaat şubesın 
illınabilir c er 24 kuruş mukabı linde her gün fnhısar ar 

5 - Ek ·1 . lduklarına dair 
n "csı'kal sı tme_ Ye iştirak edeceklerin: bu gibi işlen yapmış 0 

• alma 
arı . · k vesıkası 

1 lazırnd nı ın§aat şubeıine ibraz ederek eksiltır.eye ıştıra 
ır. 

6 - ı 
tile b' sl~ekliJerin pazarlık icin tayin 

ır ıkte dı ~ a geçen komisyona 

l<e§if bedel' 2 . • . w yaptırılacak su 
• fi • 1 446 ilra Zıncırlıkuyu mezarlrgına 

, tcsısat1 k si levazım 
lidUrlu· ·· açı eks·ltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartname 3 gunde g"' .. 1 • . . 1 v•sika ve 18 
~ 4s l· oru e')ı!~. İstekliler. 2-49 O numaralı kanunda ya~' 1 

-

llıb, ·~ruşluk ilk teminat makbuz vey.ı mektubiyle beraber 21-l0-
937 

per· 
gı.ın"' (B.) (6784) 

u saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 
'.nchcr . ngin yerinde 

itine,.· . metre muraobaına 3 lira kiy met tahmin edilen Fatıh ya .. _ 
•::ISınan . cİ a.dada yu .. 

3s mahallesinde M uhtesip Ahmed bey sokağında !' 1 ın 1 metre 52 t maya konu • 
!tur ~ santi:netre murabbaı ar sa satılmak üzere açık :ırt ır 1 k 

t . ı.>ilrtnanıes· 1 •. d .. ı·· w •• d .. ··1 b"I" t t klı"ler 8 lirl 21 kruş u tıı:ı· ı evazım mu ur ugun e O'Oru e ı ır. s e d 
. Ulat m k " .. ·· saat 14 e 
lı:ı:ı.i a buz veya mektubiyle beraber 3-11-937 carşamba gunu 

CtJl.:Unı .. .:ı - (B) (7175) 
e•vwe bulunmahdrrlar. · --

~6ktepılleıre, Çocuk veonoeırft· 
!!e, ~kul ıonırektöroeırı~e: v 

ktep kıtaplarınızı almacl an •.•• bir kere eıkı tanıdıgınız 

lif '' VAKiT,, Kitabevine 
•l~~~ı.n~z.. ilk, Orta, liıe, Yükıek ve Meılek ... Her okulun, her 

o 4otQy/t"• her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
Rı la ve derhal eclinebilirnniz. 

ltit k oatgele yerden almanın ıonuncla yanılma, yorulma, va
j>'~etme olabilir, üzülebilirıi niz. 

fie htııaıa her yerele kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
~e~tep kitapçılığıncla ilatiıcu kazanmııtır. 
k.ıtap üzerine gelecek her ıorguya karıılık verilir. v,k ADRES: Jıtanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

~ ıt • latanbul. Poıta kutuıu: 46. 

'~ ................... ~~ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
~E:RLI MALLAR PAZARL-ARINP 

GELEN HEREKE. ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ F---- ----~-

~,. ~----~H~a:r~l;c~t~a:•:k:•:r~t~k;•:•a:a;~~ı ~ı;ıa~n~ıa;.r111~~~:] . ..., ı· Ek tarihi saati 
Miktarı J!. BeMli ilk teminatı Ek. şek 1 

~lb Toıı Lı"rcı Lt"rcı 
.. "" 22-10-937 15 

'• 1: ~laf 1 .arf ,, 165 7837.50 787.82 Kapa 1 ~ 15.30 
•• 2 ,, ,. 

,, .. 97 14107.50 1058.07 •• ,, .. 16 
•• .. •• 231 10972.50 823 ,. " " ,, 16.30 

~ l;uı.. " 308 14630 00 1097.25 " " " . Teklif mek-
~la ~ıda " dilccektır. 

l'ı beır .ıatılı arpa veya yulaflar ayrı ayrı ihale e 
~,1 lstekli; s~attcn bir saat evveline ka dar kabul olunur. "lt.ıneye iştirak için 

~lıi ~İitı Veerın şartnamesini görmek üzere hergiln \'C ~~sı Llileburgaz Ti.imcn 
!\atına l\:a~tte teklif mektupları ve kanunt ,·csikalarıY c (514) (6870) 

nusyonundı:ı. bulıınmaiarı. 

lslanbul Komutan-ı 
lığı ilanlaı ı 

.................... 
Selimiye kışlasının çatısının tamiri ihalesi 

kapalr zarfla 8ikinci teşrin 937 pazartesi 
günü saat 16 da yapılaı.:aktır. Muham
men keşif bedeli 25110 lira.dır. Şartna
mesi her gün komisyonda öğleden ev
vel görülebilir. İsteklilerin 1884 lira
lık ilk teminat makbu:ı veya mektupla 
riylc 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle bera 
ber ihale saatin.den e:ı az bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

"7155'' 

• • • 
Umum sıhhiye deposu için 10000 

tane boş kinin kutusunun açık eksilt
me ile ihalesi 4 ikinci teşrin 193 7 per
şembe günü saat 15,30 da yapılacak
tır.Muhammen tutarı 1600 liradır. Şart 
namesi her gün öğle.den evvel komisyon 
da görülebilir. İsteklilerin 120 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık satınalma komis 
yonuna gelmeleri. "7157" 

• • • 
İstihkam taburunun kullanmakta ol 

duğu harbiye ayniyat tesellüm makbuz 
!arından 22150 sayılı makbuzun renkli 
kısmı hoş olarak zayi olmuştur. Zuhu 
runda hükmü olmadığı ve bulanların 
İstanbul komutanlığı daire müdüriyeti 
ne teslim etmeleri ilan olunur. 

"7156" 

İLAN 
İstanbul asliye altıncı hukuk mah· 

kemesinden: 

Nafia Kutluay tarafından İstanbul 
Fatihte Sinan ağa mahallesinde ima.re 
ti atik sokağı 38 numarada ~ken ika· 
metgahı belli olmaya:ı kocası Ahmed 
Refik aleyhine açılan boşanma dava
sında Müddeaaleyhin ikametgahının 
mc•.:huliyeti hasebiyle dava arzuhalinin 
on gün za~fında cevap vermek üzere 
ve on beş gün müddetle ilanen tebli· 
ğine karar verilmiş ve arzuhalin bir 
nushası da mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan 937-2813 
No.lu dosyclsına ilan tarihinin ferdasın 
dan itibaren on gün zarfında cevab ve 
rilmesi lUzumu tebliğ yerinde olmak 
üzere ilan olunur. V. P. 1903 

Ulus 
Ulus gazetesi 29 birinciteş 

rin Cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni makinesinde ve 
büyük hacimde basılacaktır. 

fler gUn 12 sayfa 

Ulus yeni şekil ve kadrosu 

ile yalnız Ankaranın değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir 

gazetesi olacaktır. 

Hlftıııı111ıı111mırı11111-Rttıııın~llllllffl111111ıtnı1111111ııııııırııın 

OKULLULAR PAZARI 
ANTALYA 

Okul kitaplarının Anlalya ve kazala
rının satış yeridir. kırtasiy~ ve fotoğraf 

malzemesi 

ı: ................... •:::::: ::::::::: ::: nn:::ı::n m:ss :: ................... . 
:; Meccani muayene 
j! Peroombe gUnlerl saat 2 den il e kadar 

:i Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 • 
ii numarada Doktor Milmtaz GUrsoy 
ii fakirleri parasız muayene eder. 
!! u::::ı::::m ... w•nmwac •ıaaı:::: 

KURUN 
U..AN :0CRE11ZRI 

1 o • 93 7 pazartesi 
fla 11 • 1 Ticaret tıa.nıarmm 11An aayıfalarmd.ı 

Kapalı zar \'p çıkmayan 256 bin 1 santimi :ıo kuru§tan baotar. tık aayı.fadı 
s.g ·~· tdi1 • 1937 .. .. 

,. tccı.: 
1 

gunu kapalı zarfla ihale' 
~ık~ o an 740 b' . 
ı. ad1r.1 

ın kılo oduna talip 
'l:Otı ıo ndan 
tı ~Uttu pazarlıkla eksiltmeye 
,., le tcrnin:t·'l'ahnıin bedeli 16650 lirad1r 
t'fl..ta t 1234 ı· tlık 2 ıra 7 5 kuruştur. İl'.< 
·:\~ s - 10 it t ıs de 1-: . - 937 pazartesi günü 

Ottı· rı:ınca T ·· •• ııı7>'on n umen Satınalma 
llıi . Unda 

:ör ..... L Y3pıla1.:aktır. Şartname -) ··•c,.. · 
Qıı,, ıstevenl• h .. K 

ı "lllı.ı " ~r er gun omis-
'tcıc tdan p 

t1..ı lilcr 'h ar:ısız alıp görebilirler. 
""~ 1 ale g" .. . 

günü ihalesinde ta ı ah zarfla eksiltme-! 2"0 kuru,"'ıı kadar çıkar. 
. "den kaP . ı· v kılo un yenı h in bedelı 33280 ı- 1 BilyOk. rok devamlı kıllfell, renkli ll&a 

r Ta m 11" " ye konmuştu · fi le teslim maha ı şart 1 verenlere ayrı ayrı lndlrmelerf yapılır. 
radır. Unun evsa y şartnameler Trab-1 Resmi 111.nıanı: bir satırı 10 lıuruştur. 

. ııaır. .. ı · namesınde yazı isyonundan 50 ku-
1 

ı<UçUk u .. n ar. 

S 1 .... a J<om . Ek ·ıt Bir Ae!a 30, iki detuı 60, Uç detası 8~. 
zon atına '" ıınabilır. sı me " T de a ' dört de!ası •us ve on defllBl 100 kuruştur. 
ruş mukafbı •:uliyle olup 5 - 11 • 9M37, t?ç aylık tıl.n ,·erenlerin bir detaaı beda

kapalı zar u S de yapılacaktır. u ,-acıır. Dört aatırı ~eçen llAnlarm tazın 
cuma günü ~~at 1 2496 liradır. Tekli! aaurıarı bel kUnııtaıı heAp edlllr. 
vakkat ternınatı 

93
7 cuma günü saat KURUN bCJtl dotrudan dotruya. ken-

mektupları 5 • 1 ~;on Satınılma Komis-
1 

dl idare yerinde, :.-:-e~ıı.:.::: ~': 

...Ll.1'.!.;-~~URpN 20 BlRIN€l;ı:EŞRIN 1,937. 

lstanbulVakıflarDirektö1Jüğü ilanları 

Muhammen 
kirası 

Lira 
60 

Şehzadeb:ışında Kaknderhane mahal lesinde İmaret sokağında kağır 9 o.da iki 
salon ile avlu knmında ayrıca ahşap ü5 o da ve sair müştemilatı muhtevi ve her tür 
lü motör vaz'ına elverişE fabrika ve depo olmiya müsaid olan eski Evkaf matbaası 
binası 939 senesi mayıs l"ihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çı 
karılmıştır. İstekliler İhale günü olan 22-10-937 cuma günü saat on be~e kadar 
Çenberlitaşta İstanbul vakıflar binasında vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (6939) 

1 - Eskiıehirde mazbut vakıflardan Akarbaşı, Defterdar ve Çeribaşı adların
<laki üç değirmenin satışına aid ilanda ihale günü 27-10-937 yazılacak iken seh
ven tatile müsadif 28-10-937 gösterilmiş olduğundan yapılan ilanlar hüküm
süz adde.dilmiştir. Mezk\ır değirmenlerin mülkiyetleri satılmak iizere yeniden 11 
-10-937 tarihinden 27-10-937 gününe kadar şartnamesi mucibince kapalı zarf 
usuliyle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Her üç değirmenin muhammen bedeli (70000) liradır. 
3 - İhale bedeli dört taksitte alına coıktır. Birinci taksit hini ihalede nihayet 

bir hafta içinde peşin verilc.:ek ve diğer üç taksiti müsavi mikdarlar üzerinden 
ihale tar_ihinden itibaren birer sene fasıla ile üç senede ve her tak!:it sene başında 

nakden ödenecektir. 
4 - 1halesi 27-10-937 tarihine m üsa.dif çarşamba günü saat 15 de Eskişe

hir vakıflar müdiirlüğü ihale komisyonunca vakıflar umum :müdürlüğünün tasdiki
ne talikan yapılacaktır. Bu saate kadar te klif mektubu ve temin:ıtı vermemiş olan
lar arttırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen b cdele göre (4750) liradır. 

6 - Satışa aid şartname Ankarada vakıflar umum müdürlüğt: emlak mü
dürlüğünde, İstanbul.da İstanbul vakıflar müdürlüğünde parasız verilir. 

7 - Arttırmaya iştirak edenler ~art namenin bütün muhteviyatını kabul et-
miş sayılır (6896) 

Kiymeti Peyparası 

Lira K. Lira K. 
401 68 30 15 

122 32 9 20 

Edirnekapı: Karabaş mahallesinde Sofalı çeşme sokağında 
eski 4 7 yeni 7 7 numaralı iki oda bir matbah ve bahçesi olan 

hane tamamı. 5998. 

Çenberlitaş: Mollaf enari mahallesinde Vezir han alt katta 21 
numaralı oda arsası 7834. 

Yukarda yazılı emiak satılmak üzere on beş gün müddetle :ıçık arttırmaya çı 
karılmıştır. İhalesi 5-11-937 cuma gün i! saat on beşte yapılacaktır. isteklilerin 

mahl\ılat kalemine gelmeleri. (7145) 

Muhammen ı, 

Semti meşhur ve Cadde veya 
. 

kirası 

sokak Numarası Cinsi Lira K. mahalle 

Alemdar Çatalçeşme 1-2 Mollaf enari camii avlu- 10 
sunda ev . 

... 
Çelebioğlu Yenicami 

Alaaddin avlusunda 70-78 Bohçacı hanı 33 

Bahçekapı Hobyar Yeniposhane 24 Arsa 10 

Arsadan mufrez 35, 47 5 Kumkapı Şahsu- Kulluk 5-21 

var bey numaralı evlerin arka-
sına gelen kısım. 

Kumkapı Şahıu- Kulluk 5-21 Arsadan müfrez 33 No. 2 

var bey e\'in arkasına gelen 
kısım. 

Kumkapı Şahsu- Kulluk 5-21 Arsadan müfrez 21No. 4 

var hey lu evin ittisalir.dcki kı-
sım. 

Kumkapı Şahsu- Kulluk 5-21 Arsa.dan müfrez 23No. 2 

var bey Iu evin ittisalindeki kı-

sım. 

Kumkapı Şahsu- Kulluk 5-21 Arsadan müfrez 29No ~ 

var bey evin arkasına ge-

len kısım. 

Kumkapı Şahsu- Kulluk 5-21 Arsadan müfrez 31No. 2 

var bey evb arkasına ge-
len kısım 

Yukarda yazılı mahaller 938 senesi Mayısı nihayetine kafüır kiraya veril
mek üzere arttırmaları .ızat.Jlmıştır. İstekliler 21-T. E. -·.g37 perşembe günü sa 
at on beşe kadar pey paralariyle beraber Çenberlita§ta İstanbul vakıflar baş mü-
dürlüğünde v::ıkıf akarlar kalemine gelm cleri. (7144) 

QANKAYA 
YAT UllLAN DARA ı;y; . 

tKiLMi~ TO~UM GiQi V[QiMLiDiR 

v. U OlANTS[ DANr ONi N. 

14 de kadar 'l'ra b"linde verilmiş o· VAKIT Propagan 
yonuna makbuz muk• ı '!.-:.b~uı'....:ed;:e;:,;r·;.., __________ _.~ 

lacaktır. (533) (7052)j 

'• t\da , unu tecım ve cndüıtri 
~- lb .c:ı Yıtl f~ e 1 l bı:!tmrr.alarına cair ve• 

cıcccklerdir. 
KARAKeY PALAS ALAL~MCi HA~ 

# (532) (7051) 

Y. 
n .. 
• 

\l 
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BRiYANTiN PERTEV 
Ôevlet Demrryolları ve Limanları işit-ime 

c ~ TCRK ANONiM 
., . .Umum idaresi ilô.nları · . . 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aıağıda yazılı iki grup malzeme 
her g rup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23 - 10 - 937 cumartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada gar binası dahilinde Satm:ı~ma Komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile s-: tmalınacaktır. 

Bu işe girmek rsteyenlerin hizalarıncia yazılı muvakkat temip.at ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine kadar Komisyona müracaatları f 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Saç tuvaletinizin en mü. 

him bir malzemesidir 
Kepekleri izaledeki mu. 
vaffakıyeti her bir iddia. 

ELEKTRiK Şirke 
1 MODORLOGONDEl'i 

DstanbuD lEDektırnk Şftırketl 

lazımdır. 
1 - Konturbua ağırh~ı. divar sigorta elemanı, harici ve fabrika armatörü, 

stahpanzer boru manşo.1u, Porselen priz N. K. B. A ve elektril: kaynak ve kay
nak pens kablolarından mtirekkep 12 kalem elektrik malzemesi muhammen be· 
deli 1108 lira muvakkat teminatı 83 lira 1 O kuruştur. . 

2 - Soba rozası, kömür kovası. soba maşası ve kancası, donanma ieneri, 
bahçe sulağı, kestane fiştngi kutusu, 1/2 kiloluk supaplı el yağdanı ve muhtelif 
eb'atta el bidonlanndan mürekkep 12 kalem muhtelif e~ya muhammen bedeli 1156 
lira muvakkit tminatı 86 lira 70 kuruştur. (6838) 

Tevsiat dolayısiylc Afyon istasyon unda yapılacak yeni gar binası, hangar, 
anbar, kömür deposu, hat ferşiyatr ve d öner köprü kağir aksamı inşaatı kapalı 
ı:arfi usuliylc eksiltmeye konmuştur. 

1-Bu i~lerin muhammen ke~if bedeli ceman 360000 liradır. 
2 - tsteklileı•-.ı bu i~e aid fenni şartname, proje vesair evrakı Devlet Demir 

yoltanmn Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 18 lira bedel mu· 
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5-11-937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankaıada Devlet De .. 
miryoltarı i~letme umum müdürlüğü yol dairesi binasında topla.1.:cak merkez bi
rinci komisyonca yapılaı.:aktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat. ve vesa· 
iki ayni gün :ıaat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmi~ olmaları lAzımdrr. 

A - 2490 sayılı kınunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 18150 liralık mu-
vakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şart namede yazılı vesikalar 
C - Nafia vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektuplan ihale günü ! C>at 14 de ka:i.ar makbuz mukabilinde ko· 

misyon reisliğine tevdi tdilecektir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının iade· 
1i taahhüttü olması ve nihayet bu saate k adar komisyona gelmi~ bulunması lazım· 
"dır. 

6 - Bu işler hakkında fazla malılma t almak isti yenlerin Dev!et Demiryolarr 
yol dairesine müracaat etmeleri • "3849" "7011" 

nm fevkindedir 

1 Leva~'°! amiı /iği I ' ılanlaıı .................. 
Kavak iskelesinin tamiri 22-10-937 

cuma günü 5a;at 14.30 da Tophanede 
lsta.nbul Levazım amirliği ı:ıatmalma 
komisyonunda açık eksiltmesi yapıla-
caktır. Keşif bedeli 542 liradır tık te
minatı 40 lira 65 kuruştur. Keşif ve 
şartnamesi Komisyonda görülebilir. ts. 
teklilerin kanuni belgelerile belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

(176) (6782) 
• • • 

O'çüncü Kor için kırdırılacak 350 
ton kadar buğdaya pazarlıkla kmiınl
ması 21-10- 937 perjembe günü saat 

15,45de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonunda eksilt 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
4471 lira 40 kuruştur. Tcmınatı 675 
lira 71 kuruştur. Şar~namesi komisyon 
da her gün görülebilir. İsteklilerin bel 
li saatte komisyona gelmeleri. "7170" 

Beşiktaş vakıf akarlar idaresinden: Beşikta, vakıf akarlar idaresinden: 111111••• Dr.lbıın Sami •••• 
Kiralık ev 

Beşiktaşta Akaretlerde 2, 67, 85 

numtralı evlerin açık arttırma suretiy 

le ican beş gün uzatıldığından İstekli

lerin birinci teşrin yirminci günü saat 

on beşe kadar Beşiktaşta Akaretlerde 
54 numarada mütevelli kaymakamlığı
na müracaat etmeleri : 

1 • 
1 

Kiralıl{ apartman . öksllrUk şurubu 
Beşiktaşta, Akaretltrde 71-1, 72 

Uksürük ve nefes darlığı boğmaca 
-2 numaralı daireler açık arttırma su ve kızamık öksürükleri için pek te· 
retiyle kiraya verilecektir. İsteklilerin sirli iltçtır. Her eczanede ve tcza 

ikirt.:iteşrin birinci pazartesi günü sa- depolarında bul!:Jnur. 
n 

at on beşe kadar Beşiktaşta Akaretler- ----
de 54 numaralr mütevelli kaymakamlı

ğına müracaat etmeleri. 
Sahihi: ASIM US 

Ne.~ri.rat direktörii.: Refik A. SevengiJ 

Cumhuriyet 
Bayraııtl 

esnasında umumi ve husu81 donaoıns t 
sisatıno lazım o lan elektriği vermek 1(1 

müşteri saa tinin kudreti dahilinde bulunmadıkça nıe~~ 
tesisat hakkında bir ihbarname verilmesi icap ett•i"' 

tekmil aU\kadarlara arzeyler. 

Bu ihbarname en geç 

25ilkteşrin 937 tarihine kadS 
Şirkete gelmelidir. 

TAKI ZAFERLERiN 
ve tekmil mühim donanma t:esi •'; 
tının rabıt imkanları evvelce şirK•, 
tarafından tetkik edilecek ve b1Jf1, 
ıar ruhsatll t:esisat müteahhitıet1 

ne yaptırılacaktır. ı 
Bu ahkama riayet: edilmem"' 

yalnız buna sebeb olan t e s isat' 
degil büt:ün bir mahallenin 

Donanma tertibatına zarar ver ebUlt' 

Hali tasfiyede 
ipekçi kardeşler limite 

şirketi tasfiye 
r memurluğundan: 
Beyoğlunda Yeşil sokakta 15 numarada mukim (ipekçi Kar~ 

Ltd. Şti.) nin feshü tasfiyesine ittifak la karar verilmi§ ve keyfiyet siJi 
caretçe tescil ve ilan edilmiştir. Şirket in alacaklılannm ve bir hak idcliş 
!erin alacak ve haklarını nihayet ilfın tarihinden itibaren bir sene 1ft1 

~irket idare merkezindeki tasfiye heye tine müracac~le kaydettinneleri ~e 
rakı ınüsbitelerini getirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Afyon Vilaye ti Be lediye Relsllğl nd efl 
1 - Eksiltmeye konulmuş olan iş:Afyon kasabasında Belediye B~ 

Muhammen bedeli (55918) li ra 68 kuruştur. 
2 - Bu işe aid §artnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni Şartname 
D - 1/ 100 Projeleri 
E - Vahidi kıyasi fiat cetveli. ıı 
isteyenler bu şartnameleri ve cvra kr uray hey' eti fenniyesinden 2s:> 

bedel mukabilinde alabilirler. ..J 
3 - Eksiltme 27 - 10 - 937 çarşamba günü saat 14 de Encümeni seJedl1 

icra edilecektir. 
4 - Eksiltme knpalı zarf usuliyleyapılacaktır. ,t 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 96 kuruş mu,·a.1'~ 

minat vermesi ve bundan b~şka Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna d~ iV'. 
ka ve Nafia Vekaletinden alnımıs en az kırk bin liralık müteahhitlik \'~ 
nı haiz olması ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı takdirde i ~ 
başında fenni mes'uliyeti dcruhde edecek bir mimar veya mühendis bı.11 

ması lazımdır. · ·tJS 
6 - Teklif mektupları Uçüncü maddede yazılı saatten bir saat c'"'cl~il 

dar Belediye Encümenine getirerek Encümen Reisliğine makbuz multll 
verilecektir. ,J 

Posta ile gönderilecek mektup lann nihayet üçüncü madded~ 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühürlenerek kapatılmı§ bll~oP) 
18zımdır. P.-,stada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 

Türk Hava Kurumtl 
Büyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlamışt~! 
1. inci keşide 71 lkinciteşrin 937 JeJtf' 
Büyük ikramiye: 30.000 Liradıt: 

cıv 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi .zengineden bu piyangoya iıtirak ediııil"' 


