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Telgraf adre!t: Kunm • fsb.nllul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Başvekil Metaksas 
i. in önü, C. Bayar ve 
Dr. Arasla görüştü 

Londrada anlaş 
nıaya darıldı 

İtalya ve Almanya Ispanyad~n gönüllüleri 
çekmeği kabul ettıler Ankarada bir gezinti yaptı, şere-

lJ n dan evvel iki tarafa muha~ip fine v_~rilen ziyafetlerde bulundu 
hakkı verilmesi hususundakı . 

ısrarlarından "azgeçtiler 
....,.___ 
''F------1 

otoğrafla 
Türkiye,, 

~aganda bir san'athr. Yeni 
r.u,e i _· -

11 
Y medeniyet Alemine 

llnıak-.-.--..:...----
~ ıçın o:duğu kadar 

lntekette turizm hareketi 
'll:lır aıak için de bu san'ah 

8 
~nmeğe muhtacız 

tıl '1, c ı 
.. "tdtğ,ene Ba~ın .Direkt~rlüğünün 
~~haY~e~ı l:ıır eserdır. Yük -
ti.~Ytr ~~ bır foftoğref sanatkan 
fııi.l.ı~ u:.bulu, Bursayı, ismi· 
~ c - garpten prka, ti • 
~ -~~ba d?iru bütün Anado

:19'ı~n t ~· ~ezıp gördüğü yerlerin ı · 
· efiatık huauıiyellerini bi -

1..._·'WI ~1111,trner .levha halinde foto~fla 
~ la ı 1<1nra bu levhalardan 
. :~ ili.illa nm. en yüksek muvaffa-
k--: rn neıı olarak bir a\bu··m 
"'ili ııe · ·1 • ~r kitc4 n mış. Bu ilbüm~ her 
Çt 

1
.} levı..fı_kadar manalı olan fo ~

aL,,.~e"' ·~rlnı anlamak için türk 
~ ~~tı:e ~~kumağa_: da bacet 
'biı~~ ~ eser_ memlek<:_t.imi -
~··"ll'ı.iyca·~cı mıllefl.er efkarı -
~~~ b~ :talııtmak bakımından 

'°c ..... lll\a b· ~kıymet alıyor. 
~ "'ctilel~;,~vel mUhtelif fırsat 
~ Q\lreaYi; ~nbuldar( ba~aya . 
lıiJi U~a ka~ ~~ayı, ta Rusta hu 
tit~lırıi do~ hi,ttun Karadeniz sa • f' . _. tım ... Erzuruma ltadaı 
'-'"J.ıi ~ti~~ '°'l.l~nt oıa:h~aaından , fevltalade 
)etle'. llokajn~r yerde da~ma :bir ac: 
b ~ ti, o ye l :brıılaıtım :'O-güzel "t Ya.h.ın!J.r ~n. güzelliklerini yer· 
··~~ ~ 1ıa,z~re gösterecek pro· "N_ .. --.:::r ertnm Y ki v t~ "1.Qgr~ "w-:. o ugu.. .r. 
~ nee bu - a 1 urkiyc,. albümünü 
'•p 'cıy. u :.f\o}..sanın kalbimde bırak 
. ota.. tıutur gib" ld . ~t\ Rrafla: Tü ~ ı o u~. Zıra 

~ti l'~lr11l liir {~1_Y7.. m~mI:ketimi
~ır; ~0ııterınek 0~~csıne aıt .guzellik • 

}'ukarı& _ıçı ı yapılmış değil . 
:: ııaret etti!lim gibi he .. 

~ ASIM US t -. fSonu: Sn 4 s;; .S) 

ran Hariciye 
8 

Nazırı · 
t"" QR.llo geliyor 

""~ h.rici ~ -~· Ye nazırı İnayetullah Sa-
let._~ leh.ti ~vrupa ekspresiyle Ber-
~ ~e ıetecektir. Misafir 

t ~k~ kalaı.:ak, sonra An-

ti),' Anka • •. 
~~ Ur ra büyük elçisi, bari-

. ~ ~lamak üzere yarın 

'"' ~İt-ı ula ıelecektir. 
' ~ n&aınnı iatilı:bale me-
°"~ ae.at ~ile 1efaret erklnm : t:::"'r· aqam Edirneye 
~ . ..,. 
~ t._ '-a ~I ttklnmdan bir 
~lri diba nC"fye neıaretl kltiple-

• -~ idırimizc cel-

BeyanaM!fllJya oe Almanya 
hiikiinu:tlerinin. fikrini te•bil .eden 

"Muza/ f eriget,, 

Kaptan v~ tay
falar facıayı 
anlatıyor 

. e bir tıaftadanberi bat-
Karad'!nııd .us büt"' ·dd . rtına b.... un 11 etıy 

lamıı olan fı ve yeni facialara ıc-
le devam etmekte 

beb oımaktadı~·dye ,ahillerinde kaya
Bu arada 1 elJrenlilerden ikisi dal 

lıklara sığınan y deıniyerek parl:'.a-
1 

ıcaveınet e ;J ga ara mu da bin müıkilatla 
ı Urettebatı anını§. ın . Qerek gemide ka 

k bUıni9tır. karaya çı a kse karaya çıkan 
.. bata ıere lan murette rdım yapılması i· 

· ·ı derhal ya g.emı~~ ere aJ!kadartara vermiı ol-
rın hukOmet!n · ·1ıni• bir taraf-

giliz pllnını kabul etmiı ve yabancı ıö 
nüllülerin geri çekilmesine hattanın•· 
dan İspanyadaki iki tarafa muhariP hu 
kuku verilmesi hususundaki taleplerin 
de isrardan vazgeçmlflerdir. 

İtalya ve Almanya, ıönUUillerin ge 
ri çekilmesini kontrol için ispanyaya ko 

mis}'()nlar gönderilmeai.'li kabul etmekte 
dir. Bu komisyonlar. gönüUülerin ne 
nisbet dahilinde ıeri çekilmeleri me
selesinde karar veıeceklerdir .• 

Almanya ve İtalya bu komisyon-
ların verecekleri kararları, ıimdiden ka 
bul etmektedir. Umumiyetle kabul edil 
diğine göre. sembolik geri çekmeler, a
det itibariyle iki tarafta da ayni olacak 
ve komisyonların hareketinden evvel vu 
)tu bulacaktır. Sembolik geri çekme key 
fiyetinin mikdan pek muhtemel olarak 
komitenin yarınki toplantıaında tesbit 
olunacaktır. 

Toplantının nihayetinde vaıiyeti 
hiilisa eden B. Eden demiıtiı' ki: 

"Eğer önUmUzdtki içtimada da bu
ıtıu'I 111\!a Jle'lkı*1••t't1S• 
milryaata balledil91lt oJitakm ... 

SoyYet murabhl'll B. Jlaiald, !n. 
giliz planının tatbiki makanizmuı. bu
&uıunda fikrini sarih surette ifade et
memi§tir. Zira, kendir.i bu planı kabul 
etmemektedir. Bundan dolayt önü
müzdeki toplantılarda ithiraz kayıdlan 
ser.detmek hakkını muhafaza etmit-

Dcnt Bt11uelimn itnhraddi Jiıymedi İntibaltinnlan; ( dl•) 
General Metaı.o. idaayon4a lıaiJılantlıfı .. raJa; ( Altıa) B •. Celal 
Bayar ile baaber ... 

yelkenlisi perişan 
limanımıza geldi 

bir halde dün 

'(Sonu: Sa. '4 sii°:7j 

Haydarp•f• ininde 

Bir kaza atlatıldı 
Dün ak§8111 saat t 9,5 te Köprüden 

Kadıköyüne kalkan vapur, Haydar• 
p8:'a. önünde büyük bir kaza geçir • 
mı§tır. 

Ha>:_darpa§Clya uğramadan doinı 
dan dogruya Kadıköyüne giden va
p~r, dal.gakıramn dışmdan geçerken. 
hırdenbıre dalgakırana bindirecek 
bir vaziyet almıştır. Bu vazıyet kar 
şı~mda, tehlikeyi gören halk teliı et 
mı~. vapur derhal durdurularak mu• 
hakkak olan bir kaamn önü alınm11 
tır. 

s ·ne gettı 1 s• 
duğu emir ~erıcJiier t.araftan türk gemi l 
tan tayyare ıle,. • J{or• tahlisiye gemi 

k ·rttetııun . . urtarma 11 • k deniı:cılerıne ekmek 

yapılmııtır. Gemi, Serfes koyuna var
dığı zaman dalgalar hlli bütUn 1idde
tiyle gemileri yerlerinden sökmele ça 
Jııınakt• fdi. tahliaJye ıemisl, binat Jlr 
ketin bat mUtehal1111 kaptan Ric•in ve 
mürettebatın blly\ik pyretiyle hemen 
faaliyete pçilertık ıemiler balatlarta 
bqWn fimlle abmml ve bu suretle dal 
g~ hücumuna daha çok emin bir 
vuı,-ıte cetlrilmitlerdir. 

mıt oldaklarmdan ekmeli görünce se
vinç ı& yqlan dökmUJlerdir. 

Diğer taraftan karadan gönderilen 
tabllliye mllf rueai ve roket takımlan
m bari kamyon da sabaha kartı ?tlicl 
ye Jimamna cltmiftlr. Tahliaiye vesai
ti de fuliyete ıeçmiı. gemi ile mllfte
rek çalıtmzıtır· Fakat Hora tahliliyı p 
ıııiainin de ite kangmuından eon~ ar 
tık bUtUn dfnlıciler tamamiyle eellmı 

Hava gayet sakin olduğuna göre. 
vapuru dalgakırana atan fırtına ve 
dalgalıu değildir. Hadisenin aebebi 
henüz nnla§ılaınamlfbr. 

siyle kazazede tilr ·r ,·iyecek ydiıtiril-
k 

_ı. ..,e saı . 
su, any-
miıtir. d n tam bir rancl areler e 

Yalnız tıyY yiyc-.:ekkt'iıı bir Jaa. 
man alınagıaaııt. r. Aad ypdun. ev
mı dend<Je ~Ja ~pıfUU ve 18· 
velld gece cJalı be{ ~ua mahalline git 
bah pfakla ber3 tan tUrk geııtf k~ 
mei~ pı~vaıffalC 0 

.... t.tisiye ıemıiai71e 
irketin!Jı sor• ~ 

J>tnif'"er bet ıündlabcıi aç kal- '(Softa: .... , ,;;. ı>. 

Vapur tehlikeyi atlatıp tekrar yo
luna koyulduğu sırada kaptanın, ka 
maraamda ıııiı söndürdüğünü gö -
ren halk bunu .. kaptan görünm• is 
temiyor .. ıekllnde tefsir etmittir. 

Vapur ~lculan Kadık" ·· 1_:-J - oyune, K.a• 
~~tlatmak sevinci i_si~e. eıt. ~ 
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Karadeniz mektupları: 29 _________________ ,_.__,,_ .. _______ ,_ .. _ .. __ _ 

Gümüşhane 
YAZAN; ASıM US 

Harp senayli sınıfına ye 
miye verilecek 

Askeri fabrikaların seferde sanat 
bahl · h k t yor. Vavık dag"ı da Gümüıhane hu· ka"r ihtiyacını 1imdiden. k.al'fıla_mak, T rabzondan sa eym are e k 

ederek Erzuruma giden bir yolcu i- dudu dahilindedir. ' ordunun hazer ve sefer ıçın bu ı -
çin öyğleyin en .muvafık durak yeri 1 j7 kilometrede '(Alahor) köyü, sım silah ve mühimmat ihtiyaçlarını 
Gümüşhane~ir; Gümüşhane T rab... 180 kilometrede Oslu köyü geliY,or. daha ucuza maletmek ve az bir ı:nas 
zona 120 kilometre msafede bulu - Ondan sonra yol 1300 rakımında rafla cok it çıkarmak .naksadıyle 

(Bayburd) ovasına giriyor. te§kil ;dilmiş olan harp sanayii sınıfı 
nu{,C:·Erzurum yolu şimdi Gümütha -------------- için hükumet bir kanun projesi hazır Te:eıon bundan 

aHmıt •ene evve~. nenin içinden ge: iyor. Burada gece Galata Rıhtımı lamıştır. 
gündüz yemek yiyecek bir lokanta Bu proje ile, hizmeti diğer sınıf -
ve bir otel var: (Cumhuriyet Oteli). Yeni bir Şl'kil alıyor lar hizmetinden uzun ve ağır ol~~ Avrupa gezeteleri bugünlerde bir 

yıldönüm\inü hatırlatmayı unuttu -
lar: Tahtadan yapılmı§ olan bu otelin bu sınıfa rağbetin artırılması gıb~ 

altındaki lokantada şoförle beraber lstanbul liman isletme direktörlü - sebeblerden ba§ka imalatın nefaseti 
üç kişi yemek yedik, ve her birimi - ğii ile belediye ve. vilayet ara!!ında ve istihsalatm azami randımanının 
zin üçer kap yemeğini yüz on kuruş mevcut olan bazı meseleleri hallet- elde edilebilmesi için devamlı suret
la ödedik. Bundan anlaşılır ki Gü - mek iizere, vali ve belediye reisi B. te fikir ve beden enerjisi harcayacağı 
müıhane Anadolunun en ucuz yer· Muhittin Üstündağ ile liman işletme için bir yıpranma h~kkı k~~ıılığı .ola 
)erinden biridir. Burada yabancı direktörü arasında görüımeler ya - rak ehliyet derecelerıne gore bırer 
müfteriler bile armudun en iyisini pılmağa batlanmıtbr. miktar yevmiye verilecektir. 

Bundan tam altmış sene evvel 
Avrupaya ilk defa olarak telefon ge-ı 
liyordu. 

T el~fonun mucidi olan Graham 
Beli, Amerikada aletini =cat etmiş, 
tecrübe etmek üzere 1877 senesinde 

zUkUyor .. 
Yllzlerill 

afnlz ki ~ 
dır. Ka~ 
yUzlU" ., 

kiloıu on kuruıtan alıyorlar. Evvelki gün de bir toplantı yapıl· Üç maddelik olan proje şudur: 
Yalnız ııcak mevıimcle lokantada mııtır. "Askeri fabrikalar (kara, deniz, 

yemek yemek için ıinek ve an bollu Bir saatten fazla devam eden bu hava) kadrolarına dahil harp kıt ala -

lnl7iltereye gelmiıti. ı 
Bu suretle, ilk telefon rr.uhavcre 

si bundan tam altmıt sene evvel 
Avrupada ilk defa olarak lngiltereae 
yapılmıştı. 

IU" diye tarif 
ı,te bu çeşit 
lerin kendlıı• iuna kup tahammül etmek lhım topl.ntıda halledilememif hiç bir n erlerine ~nuni istihkaklarından 

ıeliyor. me.-ele kalmam11tır. baıka bu kıtalarına iltihaklarmdan iti yüz tuvaleti de olmak llzmı&'ellt· 'I, 
BugUn yuvarlak ytlzlU bir ı-' 

alalım ..• Bu kwn yU.zQ nud 
Sinek ve anI.nn bu kadar çoklu Öjrendiiimize göre; deniz ticaret haren ,··aç ay lıt.:rtikten sonra batla -

~. n-~-n ı"len· ıeliyor diye merak et· müdürlü~~ ile Merkez nhtun hanı .~ •u aGC •'" b mak prtiyle ehliyet gösteren ve me 
Yeni me•lre yerlerl 

~L. Lokan•--1 --L-L 0
1
--L mevve 1a aıumcla mevcut olan eaki ina ve f l d" 

"" ~ 11coa:ı JaR& ~ • saileriyle müesaeacyi men aat en ı . -
tan komtuıunu ıöeterdi. buablarm )"llulmuı ile hatıl olan ren erler ,aırf çalııtıkları günlere ı- Halbuki zavallmm düWnm- meydandan iki ıuretle istifadeye ka-

Jstanbulun yeo.i mesire yerleri 
hakkında Hü • Rif imzuiyle haberde 

Yuvarlak yUzlll Bayanlar, al 
halde yanaklarmm yan tarafla* 
lıdırlar. ZJra böyle allık ııtıtOl 
teri zaten yuvarlakken, daha yu 
Allıfı yanaklann nlsbeten ön 
ıUrmelidlr ki, yUzllnUn ,flJmanll'1 

C1an biraz ileruleki Ll--·t ıuyu kena rar veri ... .;,tir. 1-:- mahsus olmak ve birinci sene f.n çok 1 

-.u B larda bi nh · b. 50, ikinci sene de 100 kuruıu geçme 
l'IQ attıiı piılikleri hiç ıörmüyor • un n ·n tuna yenı ır mek üzere' askeri fabrikalarca takdir 

okumnuttur: 

Zaten dağınık olan lstanbulun ge 
zilecek, ı>azar veya tatil günleri gi
dilip te biraz hava alınacak yerleri 
orta halli ahPJimizin oturdukları yer 
lere nishetle hayJiden hayliye uzak -

'du. veche verecek olan park, ve diieri de 
Em ·· Ka '- de ld " !L • edilecek yevmiy.e verilir . 

ge ile gidebilsin. 

Gümüth&ne bet on aenelik yep • . inönu ve ragöy o uıu gıvı 
veni bir büyük Anadolu tehridir, eaki bır meydan ya~~~~r. . . .. Bu yevmiyeler, askeri fabrikalar 
~ümüthane Trabzon .Erzurum yolun ~un~rdan binnc11~nın teavıyeı tu bütçelerinin amele ücretleri tertibin

yanm aaat aaat kadar uzak 1apa bir rabıyeaı -!apılm11 ve ınpabl ~~~ - den teaviye olunur ... 
di u_ f '--'•~ 1 m11 olduonn~-- pe'- ·-'--da bıtınle Pro1"e ne•ri tarihinden muteber o-yer ·r. nevaımm evlUll&ae iyi o • . •- aan A 7cuun :ı-

tır. 

Orta halliden biraz daha aşağıya 

Aynı sureUe. yuvarlak yUzlU 
kqlarınm uçlarını uzatmamalıdır. 

pacak oıurlaraa, zaten genlı otan 
genişlenmekten ba§ka bir işe :rara 
için yuvarlak yUzlU bayanlar, k 
lanndan uzatmayıp bllAJda olduıı& 
rakmahdır. Yalnı:a. orta yerlcrındtll
blr miktar alarak k&§lan ha!lfce ıı• 
dirip yüze böylece biraz uzun·uk 

muma raimen balk buramı terket cektir. lacaktır. 
mittir. Evlerin Wr çoiu )'lkı1arak en lkinciıi için de ic:abeden faaliyetin 
km yeni yapılan tehinle kull.nıl • ıöıterilmeai hutuıunda alakadarlara Fakir çocuklara yardım 
mıttır. emir verilmiıtir. ' borcumuzu unutmıyallm 

inilirse bu gibiJerin Adalara, Sarıyer 
]ere, Y akacıklara, bahusus Florya 
plajlarına kadar uzayabilmelerine ih 
timal kalmaz. 

Mesela Beyoğlu tarafmd:ı oturan-

mUmkUn olahllir. 

Trabzon .Jran tranait )'Olu açıldıktan Park ile liman ifletme Clirektörlük Çocuk esirgeme kurumundan: 
aonra ,Upheaiz yeni Cüm~enin binaı arama 30 metre ıeniı!iiinde Kıt yaklaıtı. Geçen seneler oldu '" 
yol uiiraiı olmUtan mlltevellit bu• ve ISO metre lıoyuncla ufalı bır mey 'ibi, bu eene de Çocuk Eairgeme 

ların biricik meaircsi Mecidiye köyü 
veyahut Hürriyeti Ebediye tepeai, 
fstanbul taraflarındakilerin de sur -
lar haricindeki kahvel'ı: ye h.ğlar -
dır . .-.Nitekün pazar g' halk: bu 

Saçlara gelince, yllz.. 
leri yuvarlak olan ba. 
yanlar, aaçlarmm da 
taranmuma ayrı bir 
itina göetermele mec.. 

süıakü iktiaacll iatihıcleai daha ~ .dan ya,.Jac:.ktır. ~ ~ mu ~y~ o~ ~uJil;nn ıi -
.-ktır. a ,,.~ ~ mxu ' iri~.~ 1 pla ~ 
? JltimlthandY. wma Jol Hliüt ~•rl• ~lluıdel• rı ıne bqlam. 

1Uyu kenarmdaaclınw: ec&,br. Ka AnJWa 20 (Telefonla) - Bele tvın-fCef)f. 
bdar. 1Ulf Jı! )'O~ "1lıırin diye iktioat madürlüiü ihtilılD lwp eeleri, çocuklarmmzm eski mekt~ 
hallen çok faldranectir. aıJu &ir mücadeleye karar vermiftir. kitaplarmı kuruma v~nneniz bır 

13_S kilQme~. P"ır J\hmet köyü Bu aiada otel, lokanta ve berberle çok yavruların ihtiyaçlarını temin 
ne gırer~~n yol ıkiye .~yn}ıYor: Yol rin fi~t listeleri yemden tetbit olu edecektir. 
~ ~ın Erzu~ma, oteki Erzinca - nacaktır. Kuruma telefonla haber venneniz na gıdiyor. Erzincan yolunun husu , ....;. f eli 
liyeti (Sbikor) dağından geçmeai Deftar•r.ar arasanda ki i ·r. 

imif. (3000) metre yübekliğinde Ankara 20 (Telefonla) - Deher [fya efvindaizdenldveahikalı bir me -Olan bu ..1-~ uz·· en"nden g'""'er'-en mur tara ın n a ın r. 
UGKm -, K darlar arasında ıu nakil ve tayinler 

yolcular için tam 66 viraj dönmek la yapılmıttır: Mukayyit H•san kon• •rl 
zan geliyormuı. Bu !ıaliyle bilha118 Ankara aefterc:Lm Nafi lzmir def Beyoğlu Halkevi Ar ıubeai üyele 
fena havalarda öldürücü zorluklan terdarlığına, Buna defterdarı Remzi rinden B. Haaanııı Ankara Ri)'aleti 
mucip olan bu Yoldan bahsederken Ankara defterdarlığına, lzmir defter Cumhur orkeatraaına tayin edildiğini .Gümüıhaneliler: dar muavini Kemal Bursa defterdar- yazmıftık. ··- AIIahm belUı!,. .ı_ 

lığına tayin edilmitlerdir. Sanatklr, ltianbuldan ayııup 
Diyorlar; Erzincan - Gümiifha - •Kayseri nafia müdürü Cevdet münasebetiyle cumarteai günü akp 

ne yolunu vaktiyle bu dağdan ıeci • Samsun nafia müdürlüğüne nakle - . mı Beyoğlu Halkevinde bir konser 
renlerden çok acıklı bir aurette tiki dilmiıtir. verecektir. 
yet ediyorlar. 

Gümiifbaneden aonra giderken 
Yolların iki taqfma bazı yerlerde ka 
vak ağaçlan dikilmif gördük. Bu 
ağaçlar yol inf88tmı kontrola me -
mur olan laviçreli mühendis Kremer 
in güzel ve takdire değer bir eaeri -
<lir. Bir çok yerlerde Ha,ut suyu yol 
larm kenarlannı tahrip ettiği ıçın 
bu vazife aever mühendis tehlikeye 
bir mani olmak çareaini düıünmüı. 
Bu ınıretle daimi tamirat ile mqgul 
olan ameleye ağaçlar diktinneğe bq 
lamı,. Yine bu yol üzerinde amele 
tetkilitlannm oturmalan İÇ.İn güzel 
bir tipte Yol bakmıevleri yapılmlf -
br. 

Buralarda oturan ameleler gündüz -
leri yolların bozulmamasına dikkat 
ediyorlar. Şayet herhangi bir aebeb 
ile kflçük bir e.rız. görürlene derhal 
bunu tamire çal11ıyorlar. Bilhaase 
aelip geçen otomobillerin tekerlekle 

i ayni nokta üzerinden geçtikçe izler 
payda olduğu bu izler gittikçe büyü 

yerck ve derinlqeıek yollan bozduğu 
için bu izleri derhal kapatmak ve 
üzerine toprak •bp örtmekle milin -
kün olmaktadır. Bazı yerlerde yol 
üzerinde derinlC1JniJ olan otomobil 

Amiral Şükür Okan Tokatlıyan
da dün bir ziyafet verdi 

Limanımızda misafir olara\ bu -
lunan .. Averof,, Yunan mhlısı su
bayları ve mürettebatı dün ıehrirtıiz 
ele gezintiler )'apmıfbr. 

vermiı ve bunu bir suvare takip et • 
miıtir. 

Bugün de aqt on sekizde Parko -
telde bir ga,den parti ver.ecektjr. 

rıılaT~ karınca ~ibi k aı_ır. 
F a~t bir kaç gün ernlki gazete • 

]erde okuduğumuza göre belediye -
miz Mecidiye köyünün de birinci aı 
nıf tenezzüh yerleri arasında sayıl • 
masına karar vermiı. Yani timdi ye 
kadar Mecidiye köyünden Zincirli -
kuyuya kadar olan sıra gazino ve 
bahçelerinde bir fincan kahve bet, 
bir gazoz nihayet yedi buçuk kuruı 
ikerı birinci smıfa terfi ettirildikten 
ıonra bet kuruıluk kahve on, on be 
fe 1atılacak, diğer metrubat fiyaları 
da o niabette arttınlabilecektir. 

burdurlar. 
~u xazmın 1&1Dde Pli 

iıelfm bulunuyor. Yuka..t 
ftkl birinci reame baltı.. 
mı: Yu'IU1fk yUıdll 

'bir kızın, yQstlne yan. 1• makyaj yapm .. 
ytlztlnden renksiz mıuız&rumı ı 
Halbuki 1mm ikinci ıutmdekt 

kat ediniz. Kendlaine yarqan 
Jn1f oldutu tctn ne kadar amip 

Yuvarlak yUzlD kmn ~lr 
ranmuı llzmıpldlllnl de anıaıu-
at bugilnltlk blUrellm. 

Saçtan, geri 'Cloğru tarayıp, 

olan yQzll daha genlf ga.temıek 
men ön tarata bir k&ldll dtlftlrere;. 
zun göatermete bakmalıdır. - R. • 

Bu .takdirde Beyoğlu taraflarm<fa 
oturan esnaf ailelerinin hatta zaman 
icabı olarak iktisada mecbur kalan 
bir çok familya halkınm Taksimden 
insan batma üç on para, yahut bet 
buçuk kuruı vererek Mecidiye köyü 

ne, Hüniyeti Ebediye tepesine güzel Resimde yUr Uyen 
havalarda can atmalan biraz güçleıe Bufünkü cilencelenm. 
cek. Çünkü beı altı kiıilik bir ailede medi. Yukarki resme bir 
bu kısa gezinti ve hava alma kırk, ıörüyorıunuz? Bir tavtan ve bit 
elli kuruı birden yüuelecek demek değil mi? 

oluyor. Tavf&Jl kümesten çık':°'~ M. 
l•l•nbulü • dma pek haıarı bir tavpn '3eğildir~ 

ra yine klimeaine girecek ve o ... 
Gazetemizin dün hah.ettiti "la • diıi için 'hazırlanmıı olan 1 

tanbulda utma meselesi etrafmda ,, raklan yiyecektir. 
"Akpm,, &Uetaincle olnmmuftw': Fakat &'.:aba kümese nuıl 

Ba,ka bir yerde lıtmaya yakalan- Yukarda bir resim ıörilyorausı°" 
sim canaızdır, acaba bu cansı• 

Mlf ta burada titremeğe betlamlf in ki tavpnı canlandıraraic. ._. ... _ _.. 
sanlardan bahsetmiyoruz, hayır f la- bilirmiyiz 1 
tanbul sıtma qılayan memleketler Şimdi bu resmi elialze ~ 
arasına girmek için adunmı atml§ mea ile taytan &l'Ull61d bey 
bulunuyor. Filhakika hastalığa bura doğru bakuuı. 
da yakalanlann zuhur ettiğini yaki- Sonra bu .uiyeti ~eti 
nen biliyoruz. mi cözlerinlze daha ziyade 

Yakinen bildiğimiz diier bir fey ruz, yaldaıtınnmz, daha 
de: F.akiden sivrisinek yalnız kll!Jı nız ... Gördümllz mü tavpn 
yakada vardı ve bunlar aıtmuız cinı di. 
ti. Şimdi Rumeli yakasında da 0 Nasıl iıwulmiyacak blr .., 
müziç - ve anlaıılc:Lima göre rnu· _m1_1 ________ -.:: 

Ieıef 11tmah - baterat zuhur etti. Oecmlı llan nlat 
Y angm çıkar çıkmaz söndürülür. ..... 

11 
• • • • ..-

Alev saçaklan saram diye belden • ' SS-
mez. Tifo aalpnmm takdire pyan .............. izlerini tafl::rla kapatıyorlar. 

145 kilometrede (C~k - Ali ) 
kö,YB var. Biraz aonra 1 SS kilc,met • 
rede (Ceçit köprüsü) ıeçiliyor. Bun 
dan sonra yol (Vavık) dağına Çtki -

Öğle ~akti, Amiral Sükür ·Okan 
Averof kumandanı ile Yunan do -
nanma kumandanı ve geminin ıu • 
baylan terefine T okatlıyan otelin -
de bir öğle yemeği vemıiftir. 

Buıün ve yann ""Averof,, gemisi 
herkeain ziyaretine açıktır. 

Yunan zırhlmmı gezmek iıteyen 
herkea eahah eaat sekizden aktam 
aüneti batıncaya kadar aemiyi ıeze
bileceklerdir. 

bir enerji ile derhal önünü aldıjmm a. llllJOk fllaJr ~ 
-"L: IJtlila tehlikeeinin de ilk g6rll • ...._. bu1uDmu1 sarunu -
15auı dmllbL m11J11ıf lıOJle lllr _. ..... 

Amiralimiz aktam üzeri anıi he
yete Perapaw otelinde bir ziyafet 

nütte lcafumı ezmeliyiz. tur. Btledlı'tmlJ m~ .,.~r:: 
Derhal mücadeleye bqlamalı.. •. 1ı1r ktm)'&h&M tap emaeı- karat 

Derhal. IDfUta bafl•"IDfltlr. 
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irb· · · ırını tamamlayan üç unsur . ı ,..-~----------...-----~~~ 
Koco, hoca ve reiim ŞEHiR HABERLERİ 

E•de k 
. reji,:C•· ntektepte hoca dev· 

··• ara d ' .. •sıl ka •ın a. ırkı, adeta 
h llltıııaseb P~ardaJcı sular gibi 
~t. \'ard et, ıçten içe iıliyen bir 
C..lde k ır. 
Pttek Oca, 
b tepte h 
'"l~·t oca, 1' .,.... • e rejirn 

· ..... arnı • 
1tİnin k •Yıcıdır. Bu üç unsur bi-

4 er) udretı'n· · · • • P er. ı cın::.nı tayın 
eu,, .. k 

el' ~ ,,u et"'dJ 
\tır. l u er yapmaya lüzum 
~rihi ~Paratorluk rejimleri -

'sınıı · h eh herhangi bir faalı 
llda.n '. e~ angi bir evinin ka • 
kt ı. ıçerı g' • • h toini d ırınız, erhangi bir 
~t ~0··r olnşınız evde ve mek· 
1\ • ece~· • 
~ ile hgınız. iki adam: 
ktığ1 oca ımparatorun eve 
" k ' ve ku·· .. • ı.. t İldi rau~ ~ ç1_:.~·dığı bi-
"tı • r. 
· c.. ~tle • 
~l''tür} rı .ve salahiye'deri de 
1"1İni eşnıı!; fakat asla teklini 
• , tenginı' d v• • • 

egıştırmemıt -
.p t\'d 

~d~r :o~a, hükmeden, tek 
L . • c.vı • 
"tı \'e .n nızamı karıları, ço-

Yazan : SADRI ERTEM 

sur arasında göze çarpacak ahenk 
sizliktir. Bu ahenksizlik sosyete. -
nin hastalı~ını bir tcrınometre gı -
bi itaret eder. 

Aybaşından itibaren 

Baş hammallığı 
lslanbulun her taı a

Jında kalkmış 
bu/unat·ak 

Fatih, Eminön\i, Beyoğlu, Beşik
tnş knymakamlıkları dahilinde sırt. -
ta, başta, omuzcla seyyar satıcılık yır 
mi gün evvel yasak edilmişti: . 

Önümüzdeki ny başından ıtıbaren 
geri kalan altı kazada da bu _şe -
kilde seyar satıcılık menedilecektır. 

Oralarda da el arabaları kullanı -

lacaktır. 
Bur:.Jan başka altı kazada ~uru -

lacak pazar yerlerı de tesbit edılmek-
tedir. 

lstanbul para,utçu:erl 
Ankaraya glttl 

, t kend~ı.n ınenaupları içindir. 
tı h>.1t· ısı ev denen imparator 

,,.. .. ırn 'd· 
!tİlise . 1 ır. imparatorlar i -~ıdır'' nın içinde midir dıtın- Ankarada Cumhuriyet bayramın· 

,''......_ 1- •ualine: d~ yapılacak geçit törenine ittirak et 
lld '"'Par t 1 mek üzere İstanbul Türkku§U para -

.. e, ne d a or ar kilisenin ne şütçülerinder. 1 5 ııenç dün Ankara 
t~'lUnd d!ında o ancak kilise- ya gitmi~lerdir. Oigv erleri de ayın 
1 

1bi k e ır, diye cevap verildi- =- d" 
1......._ N Ocalar için de; 27 sinde hareket edecekler ır. 
'tıd,. e evin içindedirler, ne Elmukattan Ba• muharriri 
• de'n.anı bcak evin üstündedir - dUn gl.11 
t ı e il' E 'k 'e"de . ır. ve nizamları o Avrupadan Mısıra gitmekte 1 en 
~ıi eaııte~se bir nizam kurar. şehrimize uğranıı§ olan Kahi~e gaze 
~. d~Ie"1e müşterek bir ha- telcrinden Elmukattam'm sahıp ve 
L. .... 1 erse esareti mertebe • baş muharriri Bay T abib ~ün. T ~ros 

Gayri mübadi!- :ıstanbulda sıtmaıKarakoy Kopru
ler dün toplandı SllAhtar ağa tarafla- SÜnÜn altında 
Bir senelik raporun rınu kinin dağıtılıyor 
k b 1 U d 

Istanbulda baş gösteren sıtma has 
8 u o e il son r 8 talığı etrafında, dün tanınmış bir 

idare heyeti seçildi doktorumuzun ve ~ıhhat işleri direk 
törünün r::iylediklerini yazmıştık. 
Bu mevzuda sıhhat işleri direktörü 
bir arakadaşrmıza yeniden şunları 

Gayri mübadiller kuruıu yıllık 
kongrel~rini dün saat 14 te Eminö -
nü Halkevinde cemiyet üyelerinin 
dörtte üçünün iştiıakiyle yapmış -
tır. 

Kongreyi kurum başkanı açmış, 

ve reisliğe bay Celal Nuri, katiplik -
lere de Bay Muhsin ve Bay Macit 
seçilmişlerdir. 

Evvela yönetim kurulundan Bay 
Rauf cemiyetin faaliyet raporunu 
okumuştur. Raporda cemiyetin çalış 
malarından uzun uzun bahsedildik -
ten sonra gayri mübadiller meselesi 
nin mecliste mevzuu bahsolunduğu 
ve hükumetin bu işi radikal bir §e -
kilde halledeceği ilave olunmuştur. 

Yapılan münakaşalar makul görül 
mediğinden rapor ekseri} etle kabul 
edilmiş ve yeni heyeti idare seçimine 
ge;ilmiştir. 

Neticede Osman Faiz, Rauf, Ha
san Vafi, Cafer Tayyar, Siirt mebu -
su İsmail Şefik, Şahap Tayfur, Ce • 
mal, ~~ 'i Galip, Cevad, müte -
kait Hilmi, Avukat Kadri Epir ida • 
re heyetine seçilmişlerdir. 

latanbul Ba.sm kurumundan: 
lııtanbul Basın kurumu ikinci u -

mumi heyet t(lplantısı 23 birinciteş -
rin 193 7 cumartesi ~ünü saat 14 de 
yapılacaktır. Bu toplantıda mevcut 

ekseriyet telakki edileceğinden muhte 
rem azanın h\'!rhdde gelmeleıini rica 

ederiz. 

söylemiştir: 
.. _ Sıtma işi etrafınd<\ tahkikatı-

mıza başlamış bulunmaktayız. Fa • 
kat henüz kati bir netice tesbit ede
medik. Silahtarnğa taraflarındaki 
köylere kinin dnğıtıyoruz. Kinin ela 
ğıtma işine şimdiden başlanmış de
ğildir; bu vaziyet epey zamandanbc 
ri devam edegelmektedir. 

lstanbul bataklık bir muhit olma
dığı için bir tehlike mevcut değil -
dir ... 

Beşiktaşta park yapı
lacak mezarlar 

Beşiktaşta Cihannüma mahalle· 
sinin Akdoğan ve Yıldız sokak.lan 
arasındaki metruk Abbasağa ve bu· 
nun karşısındaki metruk Rum mc • 
zarlığının kaldmlaca;;ı evvelce ilan t> 

edilmişti. 
Buradaki hususi mezarların kaldı. 

nlması için verilen mühlet bittiğin -
den bu mezar yerleri tanzim edile • 
cek, bir park yapılacaktır. 

Lokantaları kontrol 
Lokantaların sık sık kontrol edil -

diklerinin belli olması için buralarda 
birer kontrol defteri bulundurulma • 
sına karar verilmiştir. 

Bu def terlerin bir yaprağı nahiye 
müdiirlükleri tarafından ayn ayn 

Fethinin ceb saatini 
çalanlar yakalandı 

Rifat ve Ali isminde iki kişi ev • 
velki gece Galata kahvelerinden sar 
hoş olarak çıkan Fethiyi Karaköy 
köprüsünün altına çekip cebindeki 
paralan ile saatini çalmışlardır. 

Bunu zabıta memurları görmüş, 
hırsızları yakalayarak adliyeye ver -
mişlerdir. 
ÇARPIŞTILAR - Harbiye -

Fatih hattına işleyen 803 numaralı 
vatman Yaşarın idare3indeki 7 4 nu 
maralı tramvay arabası Paket posta 
hanesi önünde pos~han~ye ait 292 
numaralı kamyona çarpmış, her 
ikisi de hasara uğramı§tır. 

TREN HAREKET EDiNCE -
Uzuköpriide oturan muhacir Ali 
dün sabah Alpulluda vagonlar arası 
na düşen kazmasını almak isterken 
tren birdenbire hareket etmiş, Ali • 
nin sol ayağı kesilmiştir. 

Ali ayni trenle lstanbula getiril -
mi§. Cerrahpaşa hastahanesine yatı 
nlmıştır. 

KÖMÜRDEN ZEHiRLENDi -
Ayvansarayda değirmen önünde 
duran buğday yüklü bir mavnada 
tayfa İnebolulu İsmail yaktığı kö -
mürdcn zehirlenmiş, baygın bir hal 
de Cerrahpaşa. hastahanesine kaldı -
nlmıştır. 

mühürlenmcktedir. Bu suretle defter 
lerin hiç bir yaprağı yırtılamayacak • 

tır. 

Kontrol işine yakmda başlana • 
caktır. 

ı··································· .. ·--···················-·································-· 
1 

Geçen hafta lllen Bulgar Edibi Yordan i SERAFiM 
&"'tr ekspresiyle memlt:ketine gıtmıştır. 
b.. . atoru ··ık • ~q1nd n u esı ile, kocanınl ... --...,....,.._ __ _._..-_. ............................ ..,.. ................ __ ......... __ ....... ,... ......... ,...,, ... ____ """" __ ,... ............................... .._ ......................... ...., 

11 
/4 sosyal kuroluıu ba • 

lL.~i ark ancak nüfus ve a- Ne köylü, ne de ıe-
Cli, t" ayrılığıdır. hlrllye benztyen, UatU 
n~ lro

11
ak • ba,ı yırtık, aıeıacalp 

lı -qldır ' ırnparatorluğun yu - bir adamdı. Enu'nun 
'tt;ICca. • Jcahvealne doğru reli_ 
Qİ) 1 ltıekt , ~·ordu. Kahveci Enu bu 
1 td~lerin' k~·pt~. ımparatorun sa adamı tanıyamıyordu. 
' . tr. rı.. 1• ursuler üstünde tem- Yazın, böyle yakıcı 

111 d 0ırın' t h Ub f e k.. ın a tı varsa beri • bir gUnUnde, papaa c 
ı}•ılla. .... tursüııü mevcuddur. besi gibi arrtına kı§lık 
11~~ •" 

0 
bir palto, bafln& ezik 

~tı rn r;:n tebaaıından farklı bir bOmbe §apka. ayak 

İ~~tı tafebak~aktır. Fakat bu. 1 ıarına çarık geçırrnııtı. ,, 

1 
ı.~;ğiJdir eaHınden farkı kadar Kahveci Enu göüertnl bu acıaının paı:;sun. 

t, Qllti: .. k • .oca ve talebe te - dan bir tUrlU ayıramıyordu. Bu pa onun ... , k ı ı b\ kumaştan yapıldığı 
\.- ea ınliği ile ortada _ vaktiyle mavi reni<! r 
'\ görUIUyordu ama, her tarafı yemhanmtış, dfc. 
ı. 01la.k . ·amalar er ora ı_ ~ la.k l ilk, de~lk olmuş. sayısız .> 1 1 b 
d,~da!la.r iı: eri efendilerinden, nı kap!amıştı .. \'ama par~~:1•1ri <:1~~§~r~~ 
I~ •~rı • Paratorlarından ne yahud çuvallardan kesil "tı"'d ıae} \ l b . ·apıştırılmış gibi idi ... 
t ·• a.n er, ·a e eler de ho· paltonun Uzerıne ) ı bir tUrlU tanıya. 
... aynı •ekilde uzaktır _ ı J{ahveci Enu"nun kendin. t ,. calP adam. bir parça 
tl 1 madığını anlayan a afif bir gUIU 

Qta. '} Q Jta'kık ve h m. 
~ ı e h .. k .. 1 g cenlk, ka,ıarı . .Enu'ya yakınlaş_ 

bid·' ~<><:a •
1 

u urndar, hoca ile scyl;ıle. tkı Uç adım 1<adar 
-.. ır, 1 e ev halkı yerle ıök l tı, durdu. t bünyeli ad •a.t 1 bu zayı am 
lir~tJatın Ufak. tcfel< o en. ır lpekböceğl gibi 
l..ı,.'tta _ .. Yıkdrnası sadece bir genıı paltonun ıçınde b aıyah olup, çene_ 

11 r, l' .. •ucadel . • f . kaybolmu§tu. suratı kuru. d 

h el d kaııarı ,·ar ı. k a. t k ının za erı e-
1 

sinde sbyrek siyah aa gözleri gibi 
~I· ~a. \' ~h. ılınca onunla bera- Gözleri, uyumamış sarhOI bakıııarını b 

1 tıı e OCa d h"' • • • ı mahmur ··e nemli idi· J!;nu.. u b,,.
1
• l"uhunu d ... a. • uvıyehm, ·'b 10 ayıramı)•ordu. Acaip 

J 
Y •t egı•tırır. ııdamdan lr tilr •omııedlkten sonra· 

" ~ 1'• :r d bl d h fıızla c:-0• • ı'tıl lltr.. --=t .ıYJkillet olmuttur. a anı, raz a a scrafİm. sen misin be? 
ııt ı. " o - Hey... Be . rsln seni bir :tur 

I Q• r OCa • d t;uuuh ..... Allah --.-.tığtDI ~e ' -
1t nı hl evın e müsavi ~· 

te' O}nı .. _ a uktur. imparator IU tanıyomadım, dedi. SözUm ona bir 
'Ol "••ıag - Benim, Bay EnU. tıen··· ' 

~it;: 
1
aun n .ı1•1 Ya. rı sosyal nesil-d. '«I' eaı 1 sağlığımız eksik.. zannettim ve 'D ... kal 

~,..1 'rin·1 nak erın '1.ecrübelerini, 1 ın -s ·q d l d Ben seni bir tı sı bir korkuluğun ban.ı. 
~leı.• ır; bir ih ~ en bir meslek 

1 
Todorun bahçeatnden Y Allah mU.tcha 

L ~lL .'11'1 k d hsaa sahibidir. Bu doğru geldiğini aandıııı. ba • 
Yı ııı, 1 u . 'l' . k l haY ~~il Van .~. ını artık Neron • ını veraln, sen n .. gUJdU ba§mı iki 
tıd tl'or • Yahud Ahdülh . d Seratim. sessiz. •esaııl da~ parla mı§ 
~I\ llnde d "'l amı - tarara sa'ladı, gözleri b razdı Sopasını kah. 
'lo..~~len .egı , sev0 i ve bil- ııall var · --~ı oto " tı. Gayet sakin bfr dayadı \"e çömeıe_ 
\t\~ ık, y rıteıindedir. venin önllrıdekl pe):~; çuvalı ye.re indirdi .. 
~. tk ir · .... aratmak demektir rel< aırtındakl kUçO bir ~rbacılann 

... Jt ..,. ·• se k o bt iki senede · 

'

. ti ı ' halk- d vme , sevgiye i· • r sene.de. 1 rı ıııdrelles yahud 
t O .ı e •c "' · hlzm t ı t tup bıraktık a · • "'Uğu " egı 'eyın iyi ve e ç u erıerf dolqırdı .. Sera. 

il r,.. na kani olmak gerek - kasım zamanları ı;u y ancak ehemmiyetsiz 
"\..ı ""flt fim, kuabalı idi arn&• ıgi fçin köylerde iş 
\"~ i • l'a.torluk ve hafit tıler )'Sp.ıbfld yana§•P domuzlara 

: Sırı \iç k larm yıkılıtlarını nrardr. Ya bir detırmeııe ba)-van ahır·arını 
,. l, Urtuluıu İ§&ret eder· yem karar, ya. hanıarı:aY'·anı otlatırdı .. 
~~İb· trkekJ J temizler, yahud. iki '!:ı nerelerde geçirdiğini. 

., ı ol erin k Kahveci Enu bu Y erken. erken işini 
~ı c; , ~tu.) urtuluıu (Hak '"""lf'kler h~Uz ~ıtınede~İnıden sordu '"e ·~ 
~l\ıt\ 

1
, 8.dınl neden terketUğtrtl sera 

~hı) 1~asi v arın kurtulutu ( Ka. Neredeydin? .. dedi.. tslldakl ranayotun ki. 
1 • ~..... • e !nedeni hak ıahibi Sera:inı, yazı, Beli !dlere 1>0k1:!1lk etml'kle 
r.ı ~ 'Ç rcmlthanesinde. ktrenı 

YOVKOF dan bir hlklye ~ 

....... ,,.. .... .,,, ..... _.n .... ,, .. """""""' us I.. ..... !~~!!.~~!!-~!!.: ..... '!_~~~!~. Delio~ ....... J 
- Bu yaz kurak geçU, dedi. İyi mal çı • 

kardılar, köylerd:'!ki bereket de lyl idi. BI • 
zlm Bulgarlan, Bay Enu, bilirsin, ki para. 
lan olunca ev yaparlar, harmanlar bitince ta. 
lıkalarla sökün ettiler, bUtUn klremidler1 kaL 
dırdılar .. 

- Ya .. Hepsini aldılar ha!. 
Bire kadar, hepsini.. Uç yığın kiremit vardı. 

Hepsi ııatılmca çorbacı Panayot, bekçiye lhtl_ 
yacı kalmadığını, ve serbest oıdutumu aöy_ 
ledl .. Hakkımı ve pasaportumu elime ver -
dl. 

Bu aon sözleri ııöylerıcen, Seraflm, içi ra_ 
hatlık hisseden bir adam gibi gUIUyor~u
Sırtındakl paltoyu çıkardı .. Paltoyu pey e_ 
nln üzerine yerleıUrlrken, belini yokladı. 

Enu, bu yoklayııtan derhal bir mana Çt-

k d S afimi kazandığı paraları betinin ar r, er ı n, 
bl ri 1 tlrdl..ını anladı ve, çatık bir 

r ye ne yer eı &' 

suratla: 
Bl !bet kazaıımıpıııdır. Bir pal. 

ra.z para e 
to al niçin bu halle doJaıIYoraun, dedi. 

_ 'tater .. bter ~y Enu. bir palto ııatın 
alacatım, Ç(lııkU bUDUD arbk elle tutulur 
yeri kalmadı, bu, .ıszOm ona, artık, mUZe • 
ilk oldu. ıllye mınld&ndı· 

Enu ayafa kalkıp 1tabvenln lçerlalne gL 
rerken, Sera!ime. oturuP bir parça dlntenmeJ 
sini. söyleJI. 

Kapmm önünden kahvenin lçerlalne bakı-
lınca, rutubetli ve uzun bir yer olduğu görU
IUyordu. Tavanı oımayan bir eamanlıfa ben. 

o, bu a6zlerl. etrafına llrkek baklflar ata
rak pyet aıçak ıeal• aöyHlyor, bUyük al. 
yah gözlerini acaJple,urlyor ve, gülerken ma.. 
zıyor. Tepeıdndekl klrenılUertn aaman ap _ 
lan, .. kalın ıcırı,ıerl arumda bir leylek yu. 
vaaı görünüyordu .. 

Peykeye yerlqen Serafim torbadan çıkar. 
dıfı ekmeflnl ııtehall yudUmlarla yerke~, ka. 
pmm önUne gelip alçalan leylek kanadları • 
nı çırptı, içeri gtrdl. bir. iki tur yaparak yu. 
naına kondu .. Çok durmadan yine kahve • 
den çıktı, gitti. Leylejin ayaklanndaıı bir
kaç söğüt çubuğu Seratımln üzerine dtlt • 

tU .... 
Eu aırada. ayaklarınlll çıplak topukıarma 

buan bir klldın Seraflmln l!nUnden hızlı. 
hızlı geçerek kahvenin içine girdi. seratım 
bu kadınm yüzUnU gıırememııu ama kadının 
ııesl dıaardan ıııtıııyordu, o: 

_ ·~ raııaır, her llf'Y pahalı. Bay Enu, sa • 
bahları tavuklardan aldıfnnız iki. Uç yu _ 
murta ne. ne satın alabiliriz?. Ancak bir parça 
tuz ıın. temizlenmek için bir parça sabun .. 
Kibrit gibi. ıaz gibi feylerl lae çoktan unut. 
tuk. Hiç oımıızaa, s51ıam olaak barf, o da 
yok. Bay Enu o da yok .. 

- fran ne yapıyor, almdl daha iyice mi!. 

- Nasıl olacak, 1van yatıyor. Ah, Bay 
Enu bllııeıı, nereden geldi bu hastalık Bay E. 
nu, nereden? ... Yedi aydanberl lvan yatıyor. 
tTtlesen uçacak, boğazına bir ııeyler tıkanı. 
yor. Bir ıey onu sanki boğuyor. Sarardı, 

karardı, 1van iyi değil B4Y Enu .. Parmak ka. 
dar l<a!dı. Arabaya koyup hastahaııeye gl!_ 
tOrmekllğlml bana söylüyorlar ama, huta. 
haneye de para JAzım" 

Kadm, içini derinden çekerek, ohladı. -
Elbet JAzım. Ltzmı olmaz mı hiç, - Bir 
:ineğimiz vardı, geçen aabah evden sağlam 
çıktı, akpm zor halle geldi ve yatıp öldU .. 
lnaana atlar gibi atladık ona! ' 

Bay Enu, kadmm gl!zlerine baktı ve ... 
Hayvanlarda bu .ene hastalık vRr, benim de 
bir buzağım, öldU, dedi. 

- Ne etini yiyebildik Bay Enu, ne derisi_ 
nl alabildik. Sıhhat memuru geldi, etinin ye.. 
nllmlyeeeğlnl, deri.ı fle birlikte gömUle<:etL 
nl, aöyledi ... Oh, bilmem, ne çekldir bu .• Bil

mem .. Bilmem .. 
Kadııı suamuıtu. Fakat, dı,arda duran 

Seratım derinden kulak verince, fçerde bir 
,eyler tııııldadıfmı anladı. Enu, kadına, ben 
nereden bulup da aana para vereyim, bende 
yok .. Yok .. diyordu. 

- Bay Enu, böyle aöyleme .. Beııl bof dön. 
dUrme, bende yok, sen de yok, ne olacak, 
bana aen yardım edecekafn, aen bulacaksın, 
ben kimin yanına gldlJ>, bqımı hangi tap. 
wrayıın Bay Enu.. Sana AJJah gibi yalvL 
nrmı Bay Enu .. Sen hıaımaın anla. 

- Beni bırak diyorum sanL Bende para 
yok kf! .. 

ıı:nu bağınyordu .. 
Kadın 1UBtU, agıamağa ba§ladı. Serafin, 

dıp.rdan kadmm hıııçkınklannı l§IUyor, ı~ı 

kopar gibi oluyordu .. Kızgın bir HraUa ka _ 
pmm önüne trrlayan kahveci Enu gözlerini 
çevJrmeden uzaklara dofru bakıyordu ... 

Seraflm, önllrıdekl e'ıcmeğlnl toparladı. Ya
vqça ayala kalktı. Kadın, kahvenin kapı. 
amdan nuıl çıkmıt. Ser&flmln yanmdan na. 
aı1 pçmlfU, Seratlm kadının y(lzOnO bile 
sörememlfU. Fakat arkadan bakılınca 
sezıç bfr kadına benziyordu .. 

- Enu, dedi, bu kadm para mı lsUyor? •. 
- Bank& mıyım ben'!. Para laUyor, nere.. 

den bulacaımı ben, kocasını haatahaneye 
gl!tOrecekmlf, pek alA ama, olmayınca, ona, 
ne vereyim, yok .. yok .. 

Enu, söyleniyor ve kidma gOc~nlyordu .. 
- Demek fukaralık ha .. Adamakıllı fuka. 

ralık, öyle mi? ... 

Seratlm, a.z çalııır, fakat, hiı: boı durmaz. 
dı.. Kahvecinin yakin olan evinin önUnde 
kim bilir ne zaman bo§altılmıı:ı olan t.q y1_ 

tmıarmı bir araya topladı, ısW etU, glttl, ıu 
getlrdf, kahvenln önUnll auladı, .UpllrdU .. 

Seraflm, o gece Enuye ml.aaflr oldu. Fakat, 
kahveııin !çlnde uyumak latemedl, kahvenin 
&ıUndeki bOyUk meydanın ortasına gitti, 
kendine yatacak yer hazırlamap başladı .. 

- Hey .. Bulgar, barı gel ııu peykenin Utc.. 
rinde yat, iatersen arkam duvara daya.. 

- Yok canım .. Buruı, bana yeter. Artar 
bile" 

- Rllzglr eaer, U1Ursün .. 
- Eaaln, §imdi esecek, ben öldükten son. 

ra da esecek değil ya .. 
Bu sözleri söylerken, Serafim Enuye ba _ 

kıyor. Gözleri nemU bir halde acı acı gU • 
ınmaeyordu.. 

Kahveci, kendlkendlne, bu adam, galiba 
pararn çalınacağından korkuyor, diye dO • 
§UD$! . Öyle ya, yamalı paltoaunu çıkarırken, 
belini yokladığını görmemi§ m11dl? .. 

Kahveci, Seratlm1 kendi hallne bıraktı, 

kahvenin kapwıu kllldllyerek evine gltU •. 
Ertesi sabah, Enu evinde geclkml11U. Kah.. 

veye geç geldi, Seraflmi kapr önUndekl pey. 
kenln üatUno torbasını, dllrıkU gibi, yaymış, 
ekmeJinl yerken buldu. Seratlmtn önOnde 
dimdik durdu, dikkatli, dlkkauı bakbktan 
sonra: 

- Sen ne yapmıpm, dedi .. 
Seraflm, gayet eekJn olarak, "Ne yapmL 

11m, hiç kimseye bir 11ey yaptığım yok." cc.. 
vabmı verdi .. 

- Diln buraya gellp, benden para lstıycn 
kadına, Pavllnaya, para vcrml§sln ben 1 
dl 1 d 

' §m. 
on ar an geliyorum. Bana eöyledller .. Na. 

8I1 oluyor da, sen, tanımadığın bir insana 
para veriyorsun, eenı belki aldatır, belki de 
p&raDI lnktr eder diye korkmayor musun?. 

- O kadın, benim paralarımı çevirecek 
Ur, kocaamı hastahaneye g6tUraUn d k
torların belki faydasını görUr p 1 ' 

0 
• .. ara ara ge 

lince... Allah ona o da bana '-- • • ml • • u.:n acele eL 
yorum azizim ... 
Dudaklarını gayri lhUyart ıBJran Enu sor 

du: ' • 
- Peki, palto ne olaraek, paltoyu ne ile 

a?acaksm ? 

- l11te palto, varya.. Peykenin Uzerlnde 
duran paltoyu, Seraflm, dUrdO, bUktO, de • 
rln bir oooh .• çekUkten sonra: 

- Bu, benim neyime yctmemlı. o daha 
çok zaman bana paltoluk eder, dedi .. 
Bqmı önllrıe lğen acalp adam, hafif ham 

glllOY</,r \'e içine dolan ferahlığın hazzını du.. 
yar gfbı oluyordu .. 

Enu, paltosu yamalı olan bu fakir adamın 
gö~lerlne bakanuyordu. Elleri Utrlyerek 
kahvenin kapıaınr açmağa ça?l§ırkcıı Ser 
fi 

' a -
m, köyün dııına doğnı yol alıyordu! .. S~d~ • ~Uklar geçirdiğini, söyledi. da parlak dişleri gö. 

~İ Clt~ 11l"ft.i)~ ) ın kurtuluıu (Ter- 1 "·neşen dudakları arasın 
t\ -ı ~t~ıf P • rilnllyorclu -~ ınhuh 1 L ______ . __._,._..-:-----------------:------------~------------------------------------........ ._ .... .J 'tlerind ran. ı. devirleri - _ 
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Cumhuriyet Bayramı 
Şenlik proğramı kati 

hazırlandı 
suretle · 

Cumhuriyet bayramım kutlama 
programı kati surette hazırlanmı§tır. 
Program belediye matbaasında tabe 
dilmektedir. 

Programa göre 28 birinc!teırin 
per§embe gününden itibaren resmi 
daireler tatil olacaktır. 

Bütün hususi müesseseler 29 cu
ma günü mecburi tatile tabidir. O 
gün her yer kapanacaktır. 

Per§embe gününden itibaren şch 
rin bliyük caddeleri, meydanları bay 
rak1arla süslenecektir. Bundan ha} -
ka Cumhuriyet" devrinde yapılan iş· 
leri gösteren afişle: de asılacaktır. 

Cuma günii sabahleyin 9.30 dan 
10, 1 5 e kadar vali vilayette resmi 
daire amirleri ile saylavlann 1 0,30 
dan l 0.45 e kadar da konsolosların 
tebriklerini kabul edecektir. 

Vali saat 11 de yanında lstanbul 
komutanı olduğu halde Beyazıt mey 
'danma gidecek, burada hazırlanacak 
tribünde yer alacaktır. 

Müteakiben istiklal mar§ı ile ıe p 

çit resmi başlayacaktır. 
Geçit resmine Üniversite, yüksek 

mektepler, askeri mektepler, kıta -
lar, cemiyetler iştirak ederek Abide 
ye çelenk konacaktır. 

O gün saat on beşte vilayet, bele 
diye, komutanlık ve cemiyetlerden 
birer mümessil Edirnekapıdaki Şe • 
hitliğe giderek bir çelenk koyacak • 
lardır. 

Burada itfaiye bandosu ve bir as 
keri kıta bulunacak, Fatih kaymaka 
mı bir nutuk söyliyecektir. 

Gece yedek subay mektebinden 
ve Taş Kışladan birer fener alayı ha 
reket edip Taksime gelecektir. 

Bir fener alayı lstanbul tarafında 
dola§acaktır. 

Saat 22 de vali ve belediye reuıı 
tarafından Niıantaşmdaki vali kona 
ğında bir balo verilecektir. 

Bundan baıka bütün Halkevlcrin 
de ınUsamcre ve temsiller hazırlan. 
mıştır. 

Felakete uğrayan 
gemiciler 

.. -. 
1 
i 

Kazautle yelkenli limanımızda .. 

(Üstyanı 1 ncidc) 
te ermişlerdir. Buna rağmen kaza ma· 
halline cide:ı tahliaiye müfrezesi ile 
türk gemi kurtarma §İrketinin Hora 
gemiıi daha bir müddet kalmayı lü
zumlu görmüıler ve keyfiyetten mer
cilerini telsizle haberdar etmişlerdir. 

Danlzcıler yollarına da-
vam etmek leUyorıar 
Türk gemi kurtarma §irketi hükn

metten kuucde~eri İstanbula götür
ııek i~in emir alnuş oldufundanHora gc 
Diai; yelkenleri salim !)ir kenara cötür 
tükten tonra kaptanlan, mürettebatilc te 
ınua ıcçerek aldığı emri bildirmiıtir. 
Fakat kapdanlar ve t3}'falar: 

" - Bizi dii§ün.düğünüz için hüku
metimUc ve ıize çok teıelc:kür ederiz. 
Fakat artık bizi serbest bırakın; yolu
muza İJimizc devam edelim." 

Cevabını vcrmiılerdir. Bunun ilzeri 
ne derhal bir zabıt ıtutulmuı. her mü
rettebat ve kaptana imza ettiritmiıtir. 
Gemiler henüz hareket ctmemiJlerdir. 
Hora tahlisiye gamisi keyfiyetten Jir
ketj haberdar etmiJtir. 

§irket de bir yıldırım telgrafla va
ziyeti derhal vekllete bildirmiftir. 
Kazazede bir motör ge:dı 

Serfes koyuni3an demirini ko
pararak her ıeye rağmen !stanbula yol 
alnuJ olan Muzafferiyet motörü evvel 
ki ıecc ıeç vakit limanımıza gelrneğe 
muvaffak olmuıtur. 

Tam 10 saat büyük dalgalarla pen
çcl*rek müteaddid defalar batmak teh 
likesi gc~ren Muzafferiyet motörü Ka 
bataı önlerinde demirlemittir. 

Bizzat motöre binerek kap4an \'e 
tayfalarla konupn bir arkadatımıı; di
)'01' ki: 

- Hidiıcden haberdar olan <leniz
ı.:iler, kaptanlar ve nalk kalabalık bir 
ki!1e ha!inde Kabataı rıhtımına gclmit 

bulunuyordu. Bunların ar11ında Mu
zafferiyet motörU sahibi Mahmud ve ba 
tan "Feyzi Gayret" motörü sahibi Ce
mal de göze çarpmtktaydı. 

Hava yine fırtınalı idi ıtladılımı~ 
kayık iki tarafına sallana ullana bizi 
açıkta demirli olan "Muzafferiyet., mo 
törüne attı. Yelkenli motiSrUn r!Svde
sindeyiz. Denizcilerin hali ıörülecck bir 
manzara. 

Kendisiyle konu~tuğum Huan up 
dan ıun!Arı anlattı: 

- ~im baı bu kadar 71Jdır deniz 
ci>'imt timdiye lradar hir çok fırtınalar 
ıördüm. Fakat bunun hiç biriade eadi
feye düımedim. Düıiinün bir kereJ in 
aan boyunda dalcalar, kayalddar, ~ 
Irk ve •uauzluk! lıt• biz IMına ~ 
müJ edemecliiiıniz için, her teri, hat~ 
ta ölümü bile ıö:ıriiriribe aldık ve bütan 
kuvveti motöre vererek denize aplma 
i• batladık. 

Hiç olmazsa diyorduk; U,alara 
çarparak öleuiim.ize .. orta...a 
bofulaJına. Bu ıaretle tam on ... t de
nizde bldık. 

Öyle ... t1er ıeçircllk ki, •iıe tarif 
ederken bile be,.c:aD da~ 
imkan yoktur. Motöriin riikini Wif. 
letmek için hir kuun yülriiadea feda
karlık yapmak icab etti. Tun 4 byık 
odunu denize clöktük. S.ib bul....., Wr 
kayık da ipini kopararak kayboldu ıit• 
ti. Geminin ön direii lcınldı. Hele ... t 
6 ıulannda yelkenler de açık oldJaaiu 
motörümüz bir yunm Nlıiı ıilN deni 
ze dalıp çıkıyordu. 

Arbdatlum hepsi cansiparane P· 
lışıyorlardı. Ve iıte ~ bela ile karaya 
ayakbastık. 

Sözü bundan sonra makinist Fik
ri Yetim atarak f(Syle lllvc etti: 

-Biz aaıl lcorku ve heyecanı Seri" 
koyunda çektik. Dile kolay ,tam bet 
süa aç•• suauz lcahmlı ne dcmaktir1 

Çinliler çete 
harbinde 

Şanghay 20 A. A.) - Şimali Çin 
de çete harbi yapmakta olan Çin un 
surlarınmm bu t"biyelerine devam e
derek bu son günlerde bilhaasa Çan 
si eyaletinin şimal taraflarında ve 
Pekin - Hankeo ve Tiyençin -
Poukeo demiryolları üzerinde Japon 
ları muvaf fakıyetsizliklere uğrattık -
lan teeyyüt eder gibi görünmekte -
dir. 

Japon ordusu namına söz söyle p 

meğc selahiyettar bir zat, şiddetli mu 
harebeler cereyan etmi§ olduğunu 
söylemi§tir. 

Japon kuvvetleri Tazang ve
Nanzianga doğru yavaş ıurette iler· 
lemektedirlcr. 

200 Casua idam edildi! 

Şanghay 20 (A. A.) - Central 
Nevs Çin ajansı, Hanyangda 200 
den fazla casusun yakalanarak idam 
edildiklerini bildryor. 

Parlstekl Yugoslav ihtiyat 
zabltlerı ça§arl1dı 

Paris 20 (A. A.) - Yugoslavya 
ihtiyat zabitleri ve eaki muharipleri 
milli birliiinin daveti üzeme burada 
bulunmakta olan 200 Yugoslav hti 
yat zabiti Belgrada hareket etmi~ler· 
dir. 

En .on yemeğimizin deniz ıuyu ile 
çuvabn dibinde kalnuı olan bir avuç 
undan yapılmıt bir çorba olduiunu IÖy 
Jenem bunun ne dernek oldufunu daha 
iyi anlarsınız. xannederim. 

Muzafferiyet motörü ile gelen mü
rettebat §unlardır: Hasan kapdan, ma 
kinist Fikri Yetim, Ahmed, Ömer,Ah 
med, Süleymandır. 

Muzafferiyet motöru bu faciada 
tam 700 lira zarara girmiı. ceminin 
baston direği kırılmı!, iki çapa, üç ı:in
cir bir kayık, 60 çeki odun kaybetmiş, 
yelkenlerin bir kıımı parçalanmıı. mu
şambalar da uçmuştur. 

Kazazedelerln tefakkUrU 
Midye limanında sellmete kavuıan 

,emiciler tahlisiye umum müdürlü~U 

kanaliylc Ankaraya bir tetelıkür tel
grafı çekilmesini rica etmi;ler ve gös
terilen alakanın kendilerini çok müte
hasaiı ettiiini bildirmiılerdir. 

Yalnız burada görüjtüğilmilz kazı
.zedelerden bir kaçı tunu yazmamızı ri· 
•.:a ettiler. İstanbul deniz ticaret müdür 
lüfü faciayı ilk haberini getirenlere 
kaf'Jı çok lakayıd davnnmıJ. basit bir 
hldiıe &ibi karııtayırak sudan bir ce. 
vab vermit tir. 

Deniz ticaret ınUdürlliiU; deniz ka
zalarına en yakın alAka göttermeıi icab 
eden bir devlet müessesesidir. §ayed 
bu gemicilerin if adelui dofru ise hay
retle kartılamamak lmklnıı:ıdır. 

Kabak . llman rlr•••Unden 
verllen raporlar 

Fırtına çıkalıdanberi den~ kaıaıa. 
rınm hemen mühim bir klımı Boıu 
medhalinde vukua gel:niştir. 

Kavak liman reisliği tarafından tn 
bit edilmit olan raporlar dün lıtanbul 
liman reiıllline bildiri1"1iJtir. Buna ıö
re, teıbit edilmit ka:ıalar ıunlardır: 

Ajvanm Fokalh köyünden Mehme4 
Emin oğluHuan kapcknın 30 tonluk 
kayığiyle yedi tayfa, yine Afvanm 
Kandra kazasından Damad Hıııanın ka 
yıfı, Eırcf kapdanın yedi tıyfaıı kay· 
bolmuı ve bolulduklın anlaıılmııtu. 

Bundan bqka tımailin Dervit mo 
törliniln 4 tayfa11nm boğuldufu da tea
bit editmlttir. Botulanların cesedleri· 
nin bir kısmı henilı: meydana çıkma
ıtUJt.u'. 

FırUnaclan bekleyen 
vepurl•r 

Fırtına yilriinden bir kaç rilnden
beri beklemekte olan bir çok :vapur
lar dünden itibaren hareket etmeie 
bqlamıılardır. Bu arıda 14 kadar rnuh 
telif bandralı ıileblerden bir kısmı git
mi9tir. 

Ayrıca Mer!'in vapuru hareket et
miftir. Havayı hlli tehlikeli cören Sc 
vim, Akil, lnal, Şadan, Hatay vapur· J 
lan hareket etmcmiıterdir. 

Almaiı!ja Çeklere ıtalyanl 
karşı Bir ada daha lı 

ltalJ&)'a gftveo1yor etmişler " 
Berlin 20 (A. A.) - Alman mat Pariı, 20 (hususi) - oc~~ 

buatı bugün yine bqhca Çekoalo - d ' r ~· 
. · ) tesinde Bn. Tabouis ıyo ,,. vakyadaki Almanların vazıyetıy e ı patır 

me•gul olmakta ve Prai hükmeti • "Balur adalartyle 1 ctt' 
:r ed k ri arasındaki kUçUk CoJurn~' • .uP nin hattı hareketini tenkit ere ran-,, 

b tah k '- k "f I nnm fimdi İtalyanlar ta ı~ 
bunu ir ri O&ara tavıı ey e - edildili hük\lmetçe öirenil~ .. 
mektedir. d b'r fcfl adalarda ıimdiyc ka ar ı Almanya ltalyaya güveniyor .:ı. a H . ka:; bekçi bulunmaktay"" . ..-... :M 

Berlin 20 ( A. A.) - avu aıan yanlar §İmdi orada tahtcl~' .. Cö 
smdan: bir üs ve bir benzin ve erzak 

Almanya Çekoslovakyaya kartı tesis etmişlerdir. dl IA 

mücadelesinde ltalyanm ınüzahere - Almanları gelince, onlar 
tine güvenmektedir. ga ile Afrika sahili arasın~'ı• 

E.ssende cıkan Nath:mal - Zei • Alborant adalarına yerleşıtılt 
tung B. Görlng ile yakından müna:se Almanlar da bu küçUlc ad~ 
betleri olan aşağıdaki fikri aksettir - tahtelbahir üssü, bir errak 
mektedir. deposu kurmuşlardır. r 

"Berlin - Roma mihverinin ma· ----------fl4 '1 

nası. ,,ı:1lnız Berlinle Roma arasmda " Foto g· r a p ~~ 
ki dostlukta değil, belki Cl.!caretle hal 
ledilmeıi lazım gelen meselelerin hal ru·· rkı·ye ,, t,,. 
}inde mündemiçtir. 

Sudet Alman form hayat hak~n • (Üsuara/ı 1 ·y Ç 
nın zaman altına alınması, bu mese- men hemen bütün Tür~'~..A 
lelerden biridir. Bu mesele bütün Av zelliklerini bir tek albüm Jç.11,.. 
rupa siyasetini alakadar eder.,. lamt§tır. ·eıı' 

Gazete ilave ediyor: ıPropagand.a bir sanattır; ) 
"ltalya, Macaristanla ıılcı birliği kiyeyi medeniyet alemine tte 

münasebetiyle , Çekoslovakyanm için olduğu kadar memleke 
kendi topraklannd.a ya,ayan Macar- dahili, gerek harici Türit'Jl' tı 
)ara kılrıı -lmıt olduğu tedbirleri bü uyandırmak için de bu se.fl, 
yük bir dikkatle takip etmiıtir. mele muhtac~. "Fotoğrc fş 

İtalya diğer devletlerle olan siyasi ye,. me .. '~ketimizde ilk ele 
münMehetlerinde aka1liyet1er mese • bu' sanatta atılmı§ bir adımı it 
lesinin memnuniyete §8.Yan bir au· çekt~n b iiyük bir muvaff 8 

rette halledilmesine büyiik b!: ehem tılmıt bir adımdır. 1' 
miyet vermektedir... V edad Nedim Tör burıutl 
Çekoslovakya proteel etU zevkinin bir sanat duygut" 

Berlin: 20 (A. A.) - Çekoılovak olgun bir eserini verml§tit· 1' 
ya elçisi B. Mastny, buğün hariciye lç lıler bakam Şükrü K& 
nazın B. Von Neurathi ziyaret ede· eseri vücuda getirmek için )dl 
rck Tepliz hidiselerini mev.ıuu hl.his ıı.ayretlcri teşvik, ve bu yo et 
eylerken Alman gaıetclerinin kullan- den fedakarlıklara müzaher 
dıkları lisam protesto etmittir. suretiyle büyük bir himmet 

B. Yon Neurath, vcrdiii cevaptı, mittir. 1' 
Tepli.ı polisinin harekttı nazan dik- Hakikaten "F otoğraflfa 
kate alınırsa bu protestonun yersiz te- gibi bir ıanat nümuneaine 
lakki edilebileceğini bildirmlıtir. tin tiddetle ihtiyacı vardı. sıı 

Başvekil 
Metal<sas 

ne eser, yalnız Türkiyeyi ve 
ri yabancı gözlere sevdirın ,.,.,j 
mayacak, ayni zamanda rrıeıı1"'. 
sanat hayatında iyi zevk içiıı 
bir örnek olacak, sanat ~·e ~ 

(05ıtaro.fı 1 ru:ide) aahasnıda yükselecek istidat 
leme hamlelerini arttıracaktı1'• 

Yunan ixı§vekili barajdaki gezin· Zira günctin ve gölgenin ,11' 
tilerinden dönüııte Sarnanpazarı, Ce 1 • 1'iJV 

:r i e eşyanın resmini aynı ~e 
heci ve Y enitehirden ge(;mek screti sanılan fotoğraf maknesinin 
le, ıehirde bir dola~ma yapmışlardır. bi ki l' el 1 

Öğleden sonra, saat 13 buçukta r sanat r e ın e nası ~ 
har'ıcı·ye ko"•ku"ndc doktor Aru de - mucizeleri yarattığını görrrıe tiı" 

:r •anatm manasını ve mahiye 
ğerli misafirimiz ferefine bir ziyafet )andıracak bir misal nadir 
vermittir. bT ~ C\ 

Ziyafetten ıonra, general Metak· 
1 

ır. ASI~ / h 
aaa B. Celil Bayarla bir ;öriifme yap -----~---~ ' 
mıttır. 7 erzl bagan i/lb 

Saat on altı buçukta yanında Yu- Ltlı:llde tayyare apartrrıarıl' 
nan elcisi B. Rafael olduğu halde, 6' 
batvekiı Metakaas hariciye vekal-:ti dairesinden ikinciteırin baJın ) ·~ 
ne giderek bir müdciet dohtor Aıula lunda Sakarya (eıkt Elbamrl Jfıf":.1. 

aının bulunduf u Elhaıma '1 
aörÜ§mÜ§tÜr. k MUJtc 

Gece Ankarapalatta Yunan sefiri m.ımaraya taşınaca tır. 

M fi arıeder. tarafından g~era: eta'ksaa ıere ne -..----------
bir ziyafet verilmittir. ve kötkü gemıiılerdir. ~ 

Ziyafeti bir suvare takip etmiftir. Türk ve Yunan ;azetecn ~ 
Köşkünde iatir&hat etmekte olan arada toplandikbrı ziyafet. ço 

ismet lnönü tahsi dostu Metakaua rni bir hava icinde geçmi§tır· 
kartını ve bayan Metakıdııa mutena Bu aile aofrasmda Yunat' 
bir bük et göndermi§tir. birliği rem 8. Zaıifis ı:üı:1'.~ 
Doat ıazetecilerin ıeçirdiği ıün tqlarmı önümüzdeki i~-
Diğer taraftan, dost Yunan ı~e • narıi•tana davet etmif ve: -1 

tecileri, gazeteeiler birliii be§kanı ··Yalnız bir prt var. dıY~ 
B. Falih Rıfkı Atay t~rafından veri- miftir. Behm~hal refifkal• ti 
len öğle ye~eğinde ~ulun~uktan ~ .. r•ber ıelecebiniz!., P.J 
ra §ehirde otomobille bir ıezıntı Bu tç>plantıda iki dost ':7 

yapınıtlar, aktam üzeri Çanbyaya si ıuetecileri samimt musa 
derek defteri nµthmtu imu etrniflm- bulunmu§larrbr. 

SAKARYA Sinemasında 
FRED ASTAtRE ._ CtMCER ROGERS'in zaferleri 

VALS DALGASI 
Filmi tıyılc otdqp pırlak IJIQ""ukıJeti kaunıııııtır. Gidin, 

· Şirketi Hayriyedel1 
Sabahlan 7.12 de A. Kavaimclan kalkan ve 8.45 de Köpril~ 

len 53 numaralı 1eferin 25. 10. 937 ~ Mbabmdm ~ 'I 
kika evvel hareket ve 8.30 da Köprüye rnuvualat edeceii ...
nur. 
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.. _ önünde ••• -- -
"" Numara•ı: •• Yazan: Ntyezl Ahmed 

..... &il .. JııNa ............... ... 
tlllde PIUR ................. Mels•mlH 
... , U dfı u.,.,... •lll 11,1eUıan ur 

P A R A L A R ---ıı 

"-Terca,... •• llktt••• ftalkln m•"~u•dur .. ·~rllD 63J,- PeUta 
•Dolar l:l7, - •Mark 2\J,-

Car Nikola öldü! • Frıuık ıs~- • zıou 2~ aJ-
•Unt lOj - • r.aıo :la.-
• Belçika Fr. e4- • lAY ı.ı.-

:m- :i:! -

.. it kiıra ıidd 
tiı'lala eıle re:m oldu o ıün 

_..ıu...'up R.ra oldu lôle rerıgi hun 
_.'Ufh .. ""iı ,_. IUye oldu bimecal 

ıttnı bu . . h l 
11/ı «itti le 1§~rı sorıu emri mu o 

"c ~kenrı baııanbaıa 
~ Va~ dahi İfi bafa 

..... ~..... · p Yerde kolan lqlerini 
P"":mlllh. •• ı"P geru kolan lefkerini 

Ceidi!.'.P geru ''ana kıldı firar 
.. gı Yola clö ·· l L-•-· oro J..__ rıup o ~llQr 

tıktı lı 3 vutladı çekme~e ~eri 
Ç~ O endekten Muır &era.<Jkeri 
t~4;oaıan )'"114 bakınca heman 
!"eli ı/'11G /c.a;;ayı muman 
~ll' lcurıurı ai.wulan laeman 
Çİiıa ~ ~eıirip ol verdi can 
~ri ~oldu Selim Paşa ol un 
~ ~rı kılup ahi figan 
ll"rı /j'«•= oldu cümle leıkere 
1.i,.a .ı:~' Paşaya .aair beylere 
l'""ıi ~idi gayet merdü fir 
I~ ~bde yok idi misli ve~r 
"ilet ~ ıle vücudü pakirıi .. "edııp ı. ___ . . . • "''"kod· "&ali camnne ::atını 
ttl@. .. 'PGkirı gü=el '.)'aptp ıamam 
~eli': ~ı :iyaret 'lımu ôm 
!ro.•,.,lced ki kaçtı Rwurı leıkm 
&i,. ilq b ~ kaldı sade lqleri 
~ '" "1lca luılmq leıleri 
~,.~e1oniı götünrü1ı ileri 
l' ~ rovi ~elü p "erdi hah~ 
"""""-- olnıllf OIU% bin kadar 
lf~~ l~llah leık"ri lslômiyarı 
~i R ıçre olmadı külli .:fran 
~eıı ıııye dahi hiç ~elmedi 
~'4c olı ~" Y«D14 hiç gö: urmadı 
~lf birı kifi kıldı kıyam 
~-._ Vapurlara koydu tamam 
l'~ tı~dı serüm leıkm !.r;: etrafında hPp w•rlu ,·eri 
t~a. siirclii utilalta~ 
~~ 1Cra ko alaltamlan 
&~ '<ıptı metin ıoi ı·e firnal 
~'"Yit • P toplar 'lwııoanlar bimiMl 
C..ı-c 1•!ilıkamlara v~rdi 1carar 
b~b. ., 
·"',ı· r mı ~·orı oJuv kılmaz .Mrar 
Oldıı "'de kaldı lımail Paşa 

leroıker oraya may~ 

~- NIKOLANIN OLVMV 
J-. d J(~'lmıza ~ıkıcak bUtün ordu· 
~ '° er.tıze dökiinftz .. Emrini verdik· 
ç.l'tıı 11~•.ilıttiııte gelen mqluhiyetler, 
~tt d •ıııırJerini bozuyordu· En nibr 
1tıı1 kYllıamadı. bizzat aske-rin ara· 

......, ~l'l~tı, tef'ti~e başladı. 
flldıı. }\ nlarnayorum. diyordu. ıize ne 
1'.lde ·~~ le.at fiıtiln hulundu~umız 
~ı'-"o Ço!ıi; zayıf kuTI·etlere mağlup 
ı. taunu 
•'l6t1ı· z .• 
Ord 1' kıı, tuttu. 

dttİ1ti lld~ ha11tahk. açlık bütün tid • 
~toru ~teriyordu. Çarın huauıi 
tt' ........ Bu 80~.L I>. '"ah· ~~ta teftite de,·ım etme -

))edi~~'\ netıceler verebilir .. 
....._ J)~~ alde 'ikola: 

~la., u.;rn~nı, daha do~nısu düt • 
lı,t ed h' enıze döktükten ıonra rı -d e ı1e ... O lltıurı h cegım .• nkte kadar or 

c,, . .ı, •tında hulunıcqnn.• 
......, F ını \•erdi. 

~.. •kat ıoğuk tahteuıf ır 15 dere· 

........ 'rah 
Ç1t ii ~e ııfır 100 derece olsa da .. 
~ dfl 1 ttil. Hastalandı ve iki mart 
~~~.rrı r•·ıl~rdan almak ietediği 
..._ ll'lı ıle çırpmara1' can ver 

sl'\'1ato 
'1ıııdtiı ,.Po~ nınttef'ikler tarumdan 

.._ ç akıt ~övle denmitti: (), ~ı;;ıı ~ldüift çok isabet oldu .. 
" Ôlfbn h t:'?1ekle. zaten ölecekti. 
ıı'l'ıel , 8 

1'J Uzenne Joumal Uni· 
~' Y.ıt~~resan bir makale neıretti· 
. Ç•r h . .arını avnen alıyorum: rh }"eod1tınci Pol {Vortembf!r~) Ma-
d~ç (8• 

0.ro':D•~m o~lu Nikola Pav
v~•n 011llincı Nıkola) bu isdinçtaa 
t •idea~ L ~o<'uktan dokuzuncuıuvdu. 
J~İtıbı ik• •r~ci Petro ile birinci Ka· 
~~ir • ~cı kı11 Te Elirabetin Jtu..:ıL .. , f'~ı ıd· ...... 

Ilı ı. 
~· lla'"atr, . '\"k 1 '""'"" dol • " ı 6 lf'~ımuz 1796 ~ -... dn. 'Rer ne kad:ır 1alta-
'• lttı '"erd'!'da hir hOk.tlmdara bftvük 
it ..ı •• ~~~ek hiç bir icraatı yok -
.,.~d• olın.ıtYonunkinin c,:ok madu· 
...._d, ·(~ .. hen.her ••rnnmn ta • ı 

cı) mnkiini almı"' a li· 

• Urahmi • Olnar 
• lıV1c;re Fı .SJ Yen 
"lAYa ıa - • Kroa lr#eç S:l -

· t-·ıorta iO. - • Alllll 1068 -
liron <;ek. b4- • BandOI ._54 • 

~illa A vw. :l3-

ç c. K LE R 

• lAIUCln C27 - • Vl)'&Aa 'i.1930 

• Ne•yor• O,iS :> • Maııno 1l OOli 

• Parta :!Hl • Berli.D 1.00i:i 

• KJllJlC ır..0.!2j • V&J"fOft 4,18 

• BrtlkMI HS:? • Budapeete 309:;0 

• AU... ~'j 161J • Bllknl 107 1i75 

a•33ı • Sel(FM SHl 
• Ceneft't ~.il 
• Sotye cm 213 • Tokoll&JD.9 

203~ 
• Amaterd&m l.4293 • UoôOft 

• Pr•I 22.rıoo..ı • Stok)).)I• 30033 

E s H AM 

• l(ISll T Jiof 1 ıı:ıearutl& 

lş Ha:ıkl\81 !) SOi ftr· Hayr1J lO ~ 
Anadolu .. OSJ • <,,'lmentO , 

3 
.,. 

Kejl \ GO Uerkea RKnlı • • 

- •tlkrazlar - f aJlvlll•1 
. .. .. J" . ;fjııde Çar Nıholtı ulum o~e" 

• •• 'ı ıs ai5 '['ralllftJ 

• • • • o 183 ı Rılıtım 
40il 

• • • mtMO -~· · &OiU AJaadolU 0 

·ı r kat tcner 
yıkta dır. Az bir deha 1 e 8 

• ·I ok 
Ü • h" f'k' ,.e hususn e ~ ,. r etmış ır ı ır · hii .··k 

sebatla elimlen ıtehli~i kadar pıl 
·nde vazı ı 

Petronun \'l~iyetnamesı . · · . 
• B:rıenı laUk. 
8.Eraurum • !Ji:i AJladOlll W &ON 

• latlk Dahlll 99. 1ı111meall A 3940 
maddeleri l1arfi harfine tak!be ,~re tıt~ı ... f "nı , .... e . , .. ___________ ~~~ 

ra me,·ldine ko,·maga ne sı 1 === · · ı··ka,·let· .,, ..... ~== Tarihin. bir di~t>r nusa ın•. · ,_ · .,, ~ .. :::i 
.... . _. t ame ıle ta••P & & nı.-dıgı hu ır;arıp \'&t"ıve 0 

.. •• il .....ıııılıııı. & & & • 
edilen hedefler ınahim olclııı;ıı uh~"1 .r" 9IP -

. oluna ı ır. 
ha•lır.a •n Ü~ noktaya 11"8 d . 

ıt d'"'" 'l"kunıana'e Her nkit i~te ı~ı ıı;ı H • • \" _ 

• üııkUdar Adliye yangmmda fedakArlık
ıarı göruten Üsküdar ve Kadıköy grup A. 

mirleri Jle blr kısım efrada Belediye tara -
fından nakdi mUklfatta bulunulmuştur. 

i~lerine müdahale etmek ıçın. _ ı 
nıpa develt1trini ara1arınJa taksıınlel ' .. .. 1 arpte su nı _______ ..:__.... ____ _ 
mek: mHlalıatma gore 1 bi temin 
' 'eyahud ıulb eınasında har 1 ~ı 

h. dııvu ıazır 
edebi1c·cek surette lf or n' • d' t 
bulundurmak: İstanbul ve kJ~ ıgb~." 
yollarmı açmak için ınemle etın u-
tiln kuvvetlerini kullanmak. ) 

( A rkaın ı·ar. öCLE NEŞRl\'ATI: 
Saat: 12.30, Pllkla Türk ınuatkial. 12.60, 

Nol: Havadis. 13.05, loluhtell! pllk neıriyatı. 

KBjai-tn Ahmet Pa- 14:::~aaır•nı 
t ..... lhall Saat 18.30 Plüla ,.dam m"81Jdel l9.30, 

t80Jft ereume Spor musahabeleri: ]Çfret Ş.etlk t&ratmdan. 

Bul·ada , ukubulan mulıarebatın ~af- 20.00, Cemal Klmll ve arkadqlan tarafın. 
R - dalı Tllrk muılklıi ve halk p.rkılan. 20.30, 

f sinde muvaffak olarak usçugun ömer Rıza taratmdan arabea .ısytev. 2°"15• 
e~ri muhafazasında çok hizme~. e~le· Fuıl Saz Hey·eu. 21.ııs Ork~tra. 22.115 A-

• J rJD oralara teca\'UZUDe jans ve borsa haberleri \'e ertesi f11DUıı 
mtt \'e Rus a • d bı'ttalılive tes- ı ıar opera ve d ,•ernıemıtse e J programL 22.ao, Pllkla ııo o • 
i~e~ :oklunda sadır olan f ennana rağ- operet parçalan. 23.00, SON. 

ınu a h nden tekrar telgrafla isti- btanbUI :eeıedlyeııt 
men ma ey ı r \'e teslim etme- Şehir Ttyatrolan 
zan etmedikçe ta 1 ıye Tf'tpelıat• 
mi~tir. . naklederek ora· saat -ıo:JO da: 

O d da V aroaya . 8 t z s ö Y L 1: 
ra an . 'da-•" ve tahhye ,.e 

d } 1 ve 1 ,._ G ı: L 1 1" O R S A 
smın a lll 1 1

J ·e ~adi Beylerin s perde. Yazan: 
1. K. on Pata ' .. 

le~ ıme 8!' oJUJllllaBI üzerine ge L'plruadello, TOrkCe9f: 
memuren ızaın karşı hareketle - ııı. ıruat. 
rek mazide Ruslara d f-L! •• L - 'yraasıı ın,.atroeu . k bu ton e llAI mua.a 
rınden ,., gere I an Ru~larm helin saat 20.aOda: 

11 
M A ,. ı 

. d ••'•11 an ı " .ı\ v ,.e metın en " J ak ,·e Ruı askerleri- 1 N T san· P Veber ve A. Heuze 
den kıbcmı al01

1 alundan ~çiril- ! perde. :! .. ıerl ı~.ao da Katine · t 1 ı• kılılı: arı kb Paur ı>._ ... _-__ _ 
nın ça ı m."' ,, d~ı ne et ,.e f e· ___ _ 
mek ıuretıyl~ U::: kahir ,.e füturla uTUGRUL BADi 

llketten de~ID a ail•Y• Vamadan av· Tl:K 
1.tanbula ~lıey !.~u tesir altında bir TtYATROSU 
det evJemtl V ~-ene karip olarak Bu gece (Aksaraydı) •eao BAMLST 
müddet ton~ da.11 vefat etmiştir. Ce· eumartell talebeye 
kalb ~aatahPrdoiu bünnet ve tazimle 20 80 Talebeye uıJ Kuruı. 
naıt.tı layık 0 

1 \ftPaPiye camii şerifi -~a:ırt:'.:_: ::_..:.·-·------::::=:
kaldmlarak S~ effileeyin thni Pa~a Hava Kurumunun Tıraf 
kabristanındak• defnolunmuştur. 1\fe b~ldarı 
medfeni sırasın• __ ı.iri bahrfrtti f'Jhane 

... a da (.4,,_ J - d H k ruınu lıtanbul merkezi -zar -.m dan kapuaanı erya ava u "da 
mü.irmıı ~rn"' .. /ur KaJ·.cprli Ahmed nin hava kurumunun v~ tın~~
merlıum ~ ~Jotiha) ibarf'..si ,.e 2 tırmak makaadiyle yaptıgı lef us 
P• rulau i9" ihi konmuştur. Mü )erden ilki olan ve aatıfa cıkan~n 
zilkade 12?5 et.ar ili askeriye \'C \'&ta· trat bıçağı iti muvaffakıyetle neti -
ıarünile,·hın. 1:de0 İngilizler tarafın lenmiftir. 
niyetini takaiK ·,erli) ba lı~ı ahında Bu tqebbü• neticesinde hava ku • 
dan (ü/e.o/ ~~i bir risalenin Hak- nımunun varidatına en az aenede 
neıredilrnıt ~ahaflarda bir nUahasr bin lira bir bzanç ilive edileceii tah 
lliler için'!d·ı ifte de elde etlileme· min olunUY.Or• 
na teAadüf 1 

Pi Hava kunnUDUD çıbrdıiı bu bı -
mıştır. . laİll havali resmiye \'e çaklar diler bıçaklardan daha aai · 

J\liifa~lllle~d Jaınadı ,·e mühürdarı lam olduiu pl>i daha ucuzdur. 
hwıusi)·eaıoe 81 ·ni roülkh·e komisyo- Hava kurumu yakında bazı tqeb 
intih~~ uı~U: fflmit Bey tarafın- büılere daha ;iritec:ektir. 
nu reıtı HUteY lan rnuf aual notlar \'e 1 
dan tutubnUI ~ b"" ·ük hatıratı müıa- Halk partisi ocak kongre. 

l A ha\'l uy d k ... '1 ' 1 o o ma uınat~ I yınıniye e o~a~ı J _e C. H. Partisı ocak kongre ennın 
rilnil.eyhUI Sil ~ır· Jla)·atm~ aıd. imla· ikinci teırinin befinci gü:ıü baflaya
bera~r y•0ın:!.ıuınıtı ı;em~ '!ııkya~- rak ay sonuna kadar bit;nesi takar
sa rlıl~JI bn al edecek resnn ,.e!laık rür etmiıtir. 
ta tenvır ,.e jkrrlk Babıali ,.e ~erek bah B' . 'k"'nunun on betinde de na 

k dat ,.ere . d cuddur ırınc1 a 
v.e uyu k ahzenlerın f' ;~ · hiye kongreleri baf layacak, ay sonu 
rıve evra ~hi 2 =ilkatlc 1 • kadar onlar da biteceittir. 

J' '-f ot ıarı . 1293 na 
15 K&rııınullll" .. 
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MAH~EMEL~RDE 1 

"Haber,, , "Cumhuri
yet,, arasındaki dava 
Dinlenen şahitlerin haftaya mu

vacehesine karar ver~ldi 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüı· 

tü Aras son Cenevre ae:,rahatine 
çıkarke~, Haber gazetesi hususi 
surette Dıı Bakanımızla konuş -
mak ve reıimlerini almak üzere 
muharrirlerinden Nizameddin Na
zif Hikmet Münir ve fotoğrafçısı 
Aliyi rıhtıma ıöndermitti. Muhar
rir Nizameddin Nazif, Dıı Bakanı
mız ve siyaıi müıtepr Numan 1 

Rifat ile ve Hikmet Münir de Dıt 
Bakanımızı uiuJ'layanlar arasın • 
da bulunan Irak Sefiri ile konuıa· 
rak beyanat almaia muvaffak ol· 
muşlar, foto Ali de Tevfik R~ş!ü 
Aras'ın fotoğraflarını çekmıftı .. 
Bu eınada rıhtımda Ahmed Emin 
Yalmandan ve bu muharrirlerden 
baıka gazeteci bulunmamakta idi. 

Fakat buna rağmen o gün Haber 
gaze'ı:esinde çıkan bu husu.si müla
katlar, ertesi gün Cumhurıyet ga -
zetesinde çıkmıttı. . 

Bunun üzerine Haber gazeteıı 
tarafından Cumhuriyet gazetesi 
aleyhine açılan bu davay~ ü~üncü 
cezada dün de devam edılmıf, ta· 
hit olarak Son Posta fotoğrafçısı 
Cemal ve Cumhuriye'ı: muharrir -
)erinden Şamliyan dinlenmiıler • 
dir. 

Foto Cemal verdiği ifadesinde 
- Ben Aliden aldığım fotoğra

fı gazetem için değil phıı~ için 
aldım. Binaenaleyh bu resmı her 
hangi iıtediğim bir gazeteye ver -
mek'Le serbeıtim. Aliden resmi 
film olarak almııtım ve Cıım)ıu
ri~e "ferdim. dedi. 

Foto Cemalden sonra dinlenen 
muharrir Şamluyan da ıunlan söy 
lemiıtir: 

- Gazetemde çıkan mülika\:la
rı ben Hikmet Münirden aldım. 
Kendisiyle ötedenberi aramda bir 
anlatma vardır. Biribirimize hava 
dis verir ve alırız. 

Haber gazeteıinin vekili A ~- -
kat Nazmi Nuri Şamlıyanın bu s~z 
leri üzerine kendiıine töyle bır 
ıualsordu: 

_Bu aldıı"'ınız mülikatların 
• • • ? 

mevzuları nedir, söyler mısınız · 
Muharrir Şamliyan: 
_ Tevfik Rüıtü bulunduğu be· 

yanatta Milletler Cemiyetinin •?~ 
ruznamesi hakkında ve Irak aef ırı 
de Türkiye - Irak arasındaki mü 
naaebata \:emaa ediyorlardı. dedi 
ve mahkemeye Hikmet Münir ta -
rafından bir baıka hi.diıe hakkın
da kendisine not olarak bırakılan 
bir vesika ibraz etti. 

Bundan ıonra Haber ıazetesi · 
nin vekili Nazmi Nuri evvelce din
lenen tahitlerden Nizameddin Na· 
zif, Hikmet Münir ve foto Alinin 
ifadelerinin bu pbitlerin verdiği 
ifadelerle biribirini tu•ı:madıjını 
ıöyliyerek muvacehelerini istedi. 
' "Cumhuriyet" gazetesi vekili 

avukat Semih'in bu :isteie mı:ha -
lefet etmesine rağmen iddia ma -
kamı muvaceheyi münasip gördü 
ve duroıma Hikmet Münir, Niza· 
meddin Nazif ve foto Alinin ce · 
bedilmeleri için baıka bir güne br 

içinde ecnebi 
parası bu:unan 

mektup 
Maznunlardan lklsf
oin tecziyesi istendi 

lsak Behar adında bir Muıevi 
bir müddet evvel Galata po•'~aha -
nesine, harice gönderilmek üzere 
bir mektup vermittir. Bu mektup 
postahanede dhmgalanırken için
de ecnebi parası bulunmuı, İsak 
Behar kaçakçılık suçu ile aranma
ğa baılanmııtı. 

Fakat Jsak Behar bütün araıtır
malara rağmen bulunamamış ve bu 
mesele hakkında ilerleyen 'Lahki -
kate da muvakkat \adil kararı veri 
lerek durdurulmuıtu. Fakat bu sı
rada, vazifesinde suiiıtimal yap -
tığı neticeıine varılan. lstanbul 
poıta ba,müdür muavini Fevzi A
taman. Galata poıtahanesi başme
muru Fahri, memur Ferdi, Abdul
lah, Niyazi aleyhlerine de poa*'a 
idare heyeti tarafından dava ika -
me edilmit bulunuyordu. 

Dün üçüncü asliye cezada bakı· 
lan bu davada iddia makamı, bat· 
müdür muavini Fevzi Ataman ve 
memur Ferdinin tecziyelerini di • 
ğerlerinin de suçsuz oldukları an • 
Jatıldıiından beraetlerini ietemit • 
tir. Muhakeme karar için bafka bir 
güne bırakılmııtır. 

Sultanahmette bu -
lunan altınlar 

Nuri adında bir arabacı, Suh:an 
ahmedde hafriyat yapılan yer ci
varında dolaıırken yerde bir ta -
kım paralar gönnüı, kimıe görme
den toplayarak cebine indirmit -
tir. Sonradan bu paraların Sultan· 
ahmed devrine aid "Çift Sandık • 
lı" altınlar olduğunu anlayan ara
bacı topladığı 70 kadar altından 
bir kısmını, kuyumcu Serkis ve 
Sabri isminde iki sa rafa göstere -
rek bozdurmuıtur: , 

Fakat arabacının arkadatların -
dan Hasan iıminde biri hadiseyi 
duyarak polise haber vermiı -
' . Llr. 

lıe vaziyet eden polis sarraflar
dan paraların bir kısmını istirdad 
etmit fakat bu sırada da arabacı 
Nuri Erzuruma kaçmııtır. 

Kuyumcu Serkiı ve Hasanın bi
rinci sulh cezada paraları almak 
suçiyle dün muhakemeleri yapıl • 
mı,tır. 

Her iki sarraf da: 
- Bize kim böyle altın Retir1P 

se bozdururuz; neyfo nesi olduğu
nu tahkik etmemize imkan yok -
tur; demiılerdir. 

Mahkeme ıuçlu arabacı Nurinin 
buldurulmasına karar vererek, du· 
ruımayı batka bir güne bırakmıı • 
tır. 

rakıldı. -------------
Bir kadın dava görUIUr- mail Sıtkı söz almıt: 

- Melahat fakir ve zaruret için 
ken baJlldı dedir. Küçük Fahriyenin onun ya -

Dün Adliyede altıncı hukuk mnda kalmasına müsaade etmek 
mahkemesinde bir neıep davası fahiı bir hlltadır, demiıtir. 
eınasında bir vak'a olmuı bir ka - Avuka'Lın "fahit" hata sözünü 
dm bayılmııtır. yanlıı anlayan Meli.hat ayağa fır-

Cevat ve Melahat ismindeki ka- lamıt avukata hakaretamiz sözlc:
rı koca boıanarak ayrılmıılar fa • sarf etmiıtir. Avukat da mahkeme
ka\: Fahriye ismindeki küçük ço- de kendisine hakaret eden kadı -
çuklarının hanıi tarafta oturaca- nın bu sözlerinin zapta geçmesini 
iı meseleıinde ihtilaf çıktıiından ve cürmü meıhude müracaat ede -
mahkemeye düımüılerdir. ceğini söylemiıtir. 

Dün bu mı;hakemeye devam e· Bunun üzerine Melahat dütüp 
dilirken, Cevadın vekili avukat la- bayılmııtır . 
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Tanınmış bir alimimiz~e kırkbeş dakika 

ibnülemin· Mahmllt 
Kemal Danimarkaya 

gidiyor 
"Son asır Türk şairleri .. isimli bu

yük tetekik eserinin müellifi, tanm
mış bilginimiz lbnülemin Mahmut 
Kemali, İstanbulun eski ve yeni ta
bakaları arasında tanımayan yok -
tur. 

Sohbetinde, ilmi işa.retlerinde her 
zaman ~yam dikkat bir şahsb et te 
barüz ettirmekte olan bu değerli ali 
mimiz, yakında Danimarkaya gide -
cektir. 

Bu münasebetle, buradaki ilmi ça 
lışmaları hakkında da yeni malumat 
almak iizere kendisiyle görüşmek is 
tedik. 

Muhterem alim bizi Beyazıtta Ba
kırcılardaki evinde kabul etti. Sor -
duk: 

- Gazetelerde Danimarkaya gide 
ceğinizden bahsediliyor? .. 

Üstad, yanında duran mektup se
petinin içini karıştırdı bir dav~tna -
me çıkararak gösterdi: 

- Evet, bir kongreye davet olun 
dum; kısmet olursa gideceğim. 

- Kongrenin mevzuu nedir? 

Kopenlur.gta toplaııacaT: olan antropo 
loji ı:e etnoloji hongresiııe i§tiral; et 

mck üzere davet cdi'len lbnilemin 
Mahmut Kemal 

Kiitiiphanemize " Son asır Türk §air 
Zeri ·'' gibi kıymetli bir kitap hediye 
edeıı üstad, kendi8i1.e yapılan bu kont"§ 

m~la davet hakkında izahat -veriyor 

ler bir kulağımdan girip ötekinden 
çıkmadı. Bir kısmını hafızama tevdi 
ettim, bir kısmını yazdım. 
halde pek müşltül olduğunu söyle • 

Üstad içini çekti ve sözlerin~ de 
vam etti: 

- Şimdi artık ne o •arihi eşhas 
kaldı, ne de onlan dinleyip mahfuzi 
yetini ortaya k'.oyacak adem kaldı • 

Bu eser daha mükemel olabilirdi. 
Bir çok vesile ile tekrar olunduğu ü
zere Müatreke esnasında bir müze ve 
kıymetli bir kütüphane hükmünde o 
lan evime işgal askerleri girdiler. 1 -
çerisinde iki sene oturdular. Kitapla
rı, kağıtları. antika kabilinden olan 
pek kıymetli eşyay:, bahusus ır.em -
leketimizde eskidenberi çıkan gaze -
te ve mecmuaların mükemmel kol -
leksiyonlarını, hatıra defterimi yağ
ma ve evimi tahrip ettiler. O hen -
~amede (Son asrr Türk ~airlerine) 
ait resimler ve yazıların da bir kıs 
mı zayi oldu. Hatta müsvedde halin
de bulunan diğer esrlerim de yok 
oldu, gitti. 

Muhterem almi biraz dinlendik -
ten sonra, ilmi sohbetimizin istika -
metini değiştirerek: 

- Son zamanlarda başka eserler 
de yazmağa başladım. dedi. Fakat 
henüz ikmal edemedim. Bunlardan 
biri çok sevdiğim musikiye dairdir. 
ismi de (Ho§ sad8. ) dır. Bunda da 
musikiye ait fıkralar, pek mühim mu 
siki erhabmm zaptolunamayan tercü 
mei halleri vesiknları bulunmaktadır. 
İkmal ve tabedilirse herhalde faydalı 
bir eser olacaktır. Elimdeki (Son asır 

- Bana gönderilen davetnamede 
1938 de Kopenhagda kralın himaye
si altında toplanacak olan bu kongre 
nin müzakeratmın Antrepolojik ve 
Etonolojik ilimlere dair olacağı bil -
dirilmiştir. 

r··- MQIAkat yapan··"· .. --.... - .. - ... : 

1 · Hasan Bedrettin . j 
..................... _ ........ --.... - ............... _ ........................... ..__ ...... ı 

- Peki üstadım siz bu kongrede 
neden bahsedeceksiniz? 

- Şu dakikada bir mevzu hazır -
lamı§ değilim l Kongre heyeti tara -
fından ihtisasım dahilinde ne teklif 
olunursa onlardan ~hsedeceğim. 

- Ayrıca bir Londra seyahat\ yap 
mak tasavvurunda olduğunuz söyle 
niyordu: doğru mudur? 

1934 de Londrada toplanmıı olan 
ayni kongreye davet olunmu~tum. 
Londraya gideceğime dair rivayet 
de bundan çıkmış olsa gerek. Du -
run bakayım. Bir de Amerikay..ı se -
yalıat meselesi çıkarmışlardı. 

Kade11inaa bazı ahibbamız, pek 
ç,ok tC§vik ettiler. Nihayet eseri tertip 
ve tebyiz etmeğe batladrm. Buna 
ben (Kemalüşşüera) namını vermi§ 
tim. Fakat sonralan (Son asır Türk 
tairleri) ne tahvil ettiler, bu eserde 
yüz senelik ıairlerimizin tercümei 
hallerini ve bir kısmmm hemen yok 
olmak derecesine gelen §iirlerini bu
lup yazmak için pek çok zahmet çek 
tim. Eserimin kıymetini iddia et -
mem. Fakat bundan sonra böyle bir 
eser yazmanın muhal değilse de her 
mekten çekintnem. Zira ben, çocuk 
luğumdanberi nice mC§hur zatlar 
la buluştum, görüştüm, işttiğim söz 

Türk §airlerini) bitirince öteki eseri 
de ikmal etmeğe çalışacağım. 

- Bu eserlerden başka bir şey 
yazmak tasavvurunda mısınız? 

- Yok. Onu timdi sorma. Benim 
daha bir ka~ eser yazmaklığİm mu
karrerdir. Bu eserlerin esası dn ha • 
zırlanmı§ gibidir. Fak~t onlan tim -
di söyliyemem. Malumya .. 

Üstad bu işare~iyle, bir. hayli zih 
ni yorguluğa mal olan mesaisine kar 
~ı pek tabii bir kıskançlık gÖstermİ§ 
oluyoulu. • · 

Kendisine Danimarka seyahatinde 
iyi yolculuklar ve kongrede muvaf -
fakıyetler dileyerek ayrıldım. 

Zeytin istihsalimit 
çoğaltmak için 

Ziraat vekaletinin hazırladığı 
projede neler var? 

Elde mevcud istatistiklere göre 
memleketimizde 26 ınilyon zeytin ağa 
cı ve 54 milyC'n kadar da yabani zeytin 
(delice) mevcuddur. Mahsuldar zeytin 
tiklerden vasat olarak senede 230000 
ton zeytin tanesi alınmakta ve bunun 
210000 tonunan takriten on milyon li 
ra kıymetinde 24 bin .con zeytin yağı ç;ı 

kanlmakta; geri kalan 20000 ton \:la 
salamura sofra zeytini yapılmaya has
redilmektedir. 

Bu ehemmiyetli mahsulün daha çok 
isithsali ve zeytin mahsullerinin iyilet
tirilmesi hakkında bir kanun projeıi ha 
zırlanmıştır. Projeye göre bütUn atıl

maz zeytinliklerin bakım, timar, topla
ma, yeniden fidan dik:nek suretiyle mey 
dana getirilecek zeytinlikleri tesis ve 
yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma 
ve aşılama işleri ziraat vekaletinin direk 
tif ve kontrolu altında yapılacaktır. 

Devlet ormanları i;inde bulunan ve 
aşılı hale getirik•;ek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları crman idareleriy 
le zeytin bakım teşkilatı tarafından müt 
tereken teıbit olunacaktır. Bu suretle 
ayırd olunan mıntakalarda her hangi bir 
maksadla kesim yapıl:nasına müsaade o 
lunmiyacaktır. 

Devlet ormanları içindeki yabani 
zeytin ağaçle.n ya yerlerinde aıılattırı
larak veya zeytinlikle·in aş.ılattmlmak 
üzere yabani halinde yeni kurulacak 
zeytinliklere naklolunacaktır. Devlet 

ormanlarında bulduju PbaJarl 
edilen yabani zeytin ağaçl~ 
lamak için her ıene talip ola . 
şrlayacakları mikdar teıbit e 
sonra o sen: aııtama için mili" 
rilccek ağaçların mikdarı ve 
zeytin ağaçlan orman mefhuntU 
sayılarak bunların tevzii, aııl• 
tapuya bağlama i}leri zeytin 

• kilatI marifetiyle mahallin en 
mülkiye memuru tarafından 'f 
•.:aktır. 

Devlet ma~t zeytinliklerden 
mak üzere ~hsa veya ıirkete 1e'f' 
ter manevi şahsiyetine verilecelr 
zeytinlik sahası 20 hektardan 
miyacaktrr. Ancak aldığı sah•Y" 
likçe tayin edilecek müddet içindi 

suldar hale getirenlere mUrl 
takdirinde ayni mikdarda yeni i.I 

verilecektir. Bu dağtlmada e~P 
rak aahibi olmiyanlar sonra en 
köyler ile küçük çift;iler tertiJl 
nacaktır. 

Yabani zeytinliklerde hektıf 
en az y:.iz a.ğaç hesabiyle bir he 
bir hektardan yukarı .ahanın a 
nı aııh hale getirmeyi teahhiid 
Ziraat bank.ıs~nca ve on bet ıen• 
detle qı ve timar masrafları i 
aşıdan evvel, diğeri aııdan ıonr• 
üzere iki defada hektar baıına 
borç verilecektir. 

Biraz da Gülelim 
... -----~ 
Otel müıterisinin müthiı canı sı-

kılıyordu. 
Kapıımın önünden mütemadiyen 

gelip geçenler oluyar ve uyuyamı -
yordu. 

Bunun üzerine telefonu eline ·ala
rak otel direktörünün dairesini açtı. 
ve söylenmeğe başladı: 

- Nedir bu gürültü canım. Bir 
türlü rahat uyuyamıyorum. Herke -
sin böyle kapımın önünde dolaıma -
sına mani olamaz mısınız. 

li----~ 
Direktör §Öyle cevap verdi: 
- Affedersiniz baynn. 

yapBbilecejüniz bir fCY yoL 
zm önüMe dolqanlar itfaiy 
lerielir,. Otel yanıyor. 

BOKSöR VE HASMI 
Yüzü gözü kan içinde olan 

sör - Hasmımın canını y 
muyum acaba!} 

Bunun aslı yoktur. Yalnız ge~en 
de Nevyorkta takvimlere dair te§kil 
olunan bir heyeti ilmiye azalığını ka 
bul etmem için teklif vaki oluyordu. 
'.Amerikaya gitmel: işi de bundan ga-
1at olsa gerek ... 

Harbte ve. sulhte işimize yarayacak 

Arkadaşı - Hayır ... fabt 
kollarını böyle botuna ~ 
vam et. Böylece hava cereyaııl · 
yorsun. Hasmın belki bunun t,liP 
le soğuk alır, sen de kolayca g 
karsın. 

HIZLI KAP AMA :Ji 

Üstadla seyahat işini bu k"adar ko 
nuştuktan sonra, söz hazırlamakta 
olduğu eserlere intikal etti. 

Veni bir icat 
Artık tahtelba'/ıirler de-- Şimdi, dedi. .. Son asır Türk 

§airleri,. namındaki eserimi ikmal ve 
tabettirmekle me§gul olduğumu bili 
yorsunuz. Bu eseri tahminen on cil~ • • d 'b • J k l kt 
olmak.~zere tertip·etmişt~m .. Bir ku: nızın f ınue Q ma an 
mmı bılahara çıkarttım. Şımdı zanne · 
diyorum ki sekiz cild olacaktır. k t · l k 

Üç cildi evvelce basılmıştı. "Ba~ü ur arı QCQ ve 

ıız tayyareciıi ortaya büyük bir 
icadını çıkanyor: 

Bu, biribirine geçmit halkalar • 
dan ibaret bir zincirdir. Fakat ıiz 
onu bir kordela gibi aarabilininiz. 
Bu ıuretle tatımaıı"kolay olan zin· 
ciri, istediğiniz zaman açacakıı • 
nız. O zaman zincir, halkalarının 
üstünde ıert ve dik bir tekil ala • badelmevt,. sırrına mazhar olmuş • • • 

gibi Maarif Vekaletince tekrar tabe 
diliyor. Bastonunuzu 

:ot! rak, bir direk gibi yükıelecektir. 

Eserin son defa basılmasına dela . 
let eden mutterem Hakkı. T arığı ese 
rin ikinci müellifif saysam yeridir. 
Neşriyat müdürü Faik Reşide de 
müteşekkirim. Çünkü kendi eserini 
bastırırcasına benim eserimin biran 
evvel bitmesine himmet etmektedir .. 
Hakikatte bu iki zat benden ziyade 
vatanın gencelerine hizmet etmisler 
dir. ~ · 

- Eseriniz tamamlandıktan son 
ra kaç ~enelik şairleri ihtiva etmİf bu 
lunacak? 

- Otedenberi şairlere mahsus o -
larak yazıla gelen tezkereler, F atinin 
Hicri 1296 da bitirdiği tezkere 
ile nihayet bulmaktadır. 

Ondan sonra bri kaç <lefa teşeb -
büs vaki olduysa da ortaya bir eser 
konamadt. Onda dokuzu unutuldu. 
lsiml~ri \tnntulrnaytınlarm da teroü
mei haIIeri meçhul bldı. Mıllte bir 
hizmet olmak üzere ider!nde pek kıy 
metli ~tlar bulunan bu ~airl-:ri mua 
sırlara ve ahlafa ö~retmck için F ati
nin tezkeresine mukaddema bir zeyl 
yazmak istedim. 

. 
katlayıp cebi-
nize koyabile

ceksiniz ı 
Bugün harpte çok ite yarayacak 

bir -1ey daha icad edilmif bulunu
yor. Bu, ne bir zehirli gazdır, ne 
bir bomba. Aynı zamanda sulh 
devrinde. de ite yarayar.ak olan bu 
ketif, methur Hindli fakirlerin bir 
hilesinden ilham alınarak yapıl • 
mıttır: 

Hikayelerde anlatldığını istediği 
miz ve resimlerini gördüğumcz 
bir fakir numarası vardır: Kendi
sine sihirbaz ıüsü veren bir Hind· 
1i görünütte bayağı bir halatı ah • 
yor. Halat birdenbire ıertletiyor 
ve bir direk gibi dikilerek Fakir 
onun üzerine, direğe tırmanır gi • 
bi, tutuna tutuna çıkıyor. 

Bu halatta bir hile vardır: Hala· 
tı teıkil eden ip ka• .. ları adeta zin
cir iibi örülmüttür ve yukarı doğ· 

Açı1. r 1:.apamr direğin tecrübeleri 
yapılıyor 

ru düz tutunca, halkalar biribiri · 
nin üstüne gelmekte ve bu ıurette 
ıert bir vaziyet almaktadır. 

ipte olan bu tey zincirde niçin 
olmasın? 

l9te, bu fikirden hareke'l eden, 
Michel Le Ro iıminde b · 

Bu direk en atağı 75 ve yüz met 
re kadar vardır. 

Gelelim bu iletin ne ite yara -
yacağma: 

Tahtelbahirler için en büyük 
\:ehlike denizin dibinde makine • 
nin bozulup bir daha ıuyun üzeri
ne r:ıkamamaktır. 

Zincir direk bu vaziyette tah
telbahirin imdadına yeti9ecektir. 
Geminin içinde katlanmıt bir hal
de bulunan bu zincir, makinesi 
vasıtasiyle, hemen açılacak; o za
man, yüz metre uzunluğunda bir 
direk meydana gelmit olacak. 

Bu direk denizin aathına çıkma
ğa kafidir. Dalkıç elbiıeıini giy • 
miş olan gemiciler, tahtelbahirden 
bu direğe tu•~una tutuna çıkabile -
ceklerdir. 

Bu direiin içinde li.ttik bi~ bo· 
runun geçmeıi de kabildir. O tak
dirde tahtelbabirdekiler yukarı -
dan hava da alabileceklerdir. 

T ahtelbahire büyük bir yardı • 
mı dokunacak olan bu zincir - di
rekten t•nklar da çok istifade ede-. .. 

Parkta uyuya kalan ter"".-· 
park bek Çisi - Hey, bana bak'..d 
şam oldu. Artık kapılan kapıt,..
cağız.. ~ 

Serseri esneyerek - Haber rr; 
ğine teşekkür ederim. Yalnıı ,- • 
kapama ... Gürültüden hotl~!.t 

KARŞILIKLI JK1 V AZJTfl" ı 
Kız evlad sahibi zengin ~ 

Demek ki kızımla evlenmek i• 7j/ 
sunuz. Fakat vereceğim cevaP 
mali vaziyetinize bağlıdır. ~ 

Kızı almağa talip delikanlı "' ~ 
tesadüf, benim mali vaziyetiı11 ~ 
sizin vereceğiniz muvafakat ce 
na bağlı bulunuyor. 

BiRiNCiLER "I 
Cevadla Nuri amucalan ile "aıl 

§Uyarlardı: 
Amuca Cevada sordu: 
- Mektepte naıılaın oğlunı? 
- Tarihte birinciyim. 
- Ya sen Nuri~ ~ 
- Ben de paydos zamanı ol.~ 

vakit sokağa fırlamakta biriıt'1 
aınucal 

GERi ALINACAK YJRW 
BEŞ KURUŞ ~ 

Küçük Selim -· Baba... Bıı ;r' 
rüyada senin bana yirmi bet ~ 
verdiğini gördüm. ~ 

Baba - Öyle ise senin oltU11' / 
zamanlarda pek uslu durdui'J11 

o parayı geri almayacağım. 

öDONÇ °" 
- Komşunuz pek fazla rnı 

alıyor? .~ 
- Ne söyliyorsun. Ona gı~ 

zaman kendimi adeta kendi e ;I 
gibi hissediyorum. Her ıeyirn 



iç- . Jcınet Ma1c Do>ıa1d 
~, .. .;trnı~de Den ı ·-· . . h f 
~~c 'ial ı:. Ç ıgımızı mu a aza et 
t~lt\~ <>n~~a~. ha.ngimiz yoktuı. He 
L; gıbi tit ~zerıne adeta parayn tit 
'Clll a~ l rcrız · b" .. l ~ -c; arı • ve ır gun, maaza • 
~/~i.i:~zda beyaz bir tel göre • 

dctck ~zde ince bir kın§ıklık 
~ ~nçliği 0 sak deliye döneriz .. 
~ ~~. İnaa juhafaza etmek, ıüphe 

b 1Çcrlcr~ drın daha ilk günlerden
~ ~11ti, ~~ e Yatayan bir arzudur: 
~ a"1lclllck1?~ kuvvetli olmak, bel _ 
'l.ı '1 ile ol ıçın ...... Fakat, nasıl bir 
t~k- ursa ol l ~i'\C İçirn· sun, onu ınut ak 

~~lllız, ~zde .~isseder, hatta bir 
t...._- bılc y· ç dort çocuk sahibi ol -
""fi\ • •ne da l~~. on n uzaklaımak is 
L 41clc 1_ 
~ i · gadınlar · · ~" ıçın: ve hele yıldız-

~~ Riinlerd 
' ~Undcnbc ~· perdeye intisap et _ 
t!L ,fl duğu k drı, gençliğini o dakika 
1"C1"t a ar - h f ed . ""de ctl'i\f d ' ... u a aza en yıl 
~ı· l'apı}~n ab,' tabii Holivut muhi 
ltt ~l'or ... n .. ır nıünakfl{ladan bah 
~l•fahi ~l~lun~ kata, diyoruz, is -
~ ~ acçain. ~nk ıster gazete sütünla 
~~ 0nusrn'aı a ~t bu vadide yapı • 
ıl~,.· ttın h dar, ·lerhalde bir müna -
~ti~:ı Rit~i::ıları içinden daha bile 
'IJ~ b' "criJeb·İ· Buna her cihetçe 
~iltı ~!."akit d 

1 ır: çünkü, Holivud, 
~ti 0 •tcl'nl u~gun bir köy manza _ 
~tı Ctin "a ernıs.:. bilakis bir çok m.-n 
~ ~ras1 ~'1hP.ı dalgalı bir deniz 

bi Ctcl • etmiştir • 
,.. t r......-;cırn. son .: ak 
··~ti' ''"lflıa k mun a§ada böyle 
\~Ctıin 'tlıc;;arnıakla beraber, bir 
~tı~~rnışt l'nPEında da mü~kiilata 
~ t\ araaın~· n fazla rey topla _ 
~~ t l~ ~ he lanet Makdonald 
~~~j}tt a,.:: r diğer bir takım yıl 
~~ ~'lkl gı y .. karı .Tant-t Mak -

Jl'Uatıtall§rnı? aayıllabilirler. 
___ ____ v_e..:.:n=len .. 
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Atsız giden şey
tan arabası 

!otomobil mucidi Poljakmen ilk olo· 
mobili nasıl icat etliğini anlat ıgor 

1 fı ;.:.:: \\ı ''l:f e.:. 
. . \;'.\ ~ 

re Janet Makdonald sinemaya ıntısa~ ~· "' ' r ettiği tarihtenbcri tazelik ve taravetı l 1 • 

ni muhafaza edeıı yıldızlar arası~da ' fn~ >1 
birincidir. Dig~ er ikisi de şunlardır · " · 

Ş 
(, ., -

Jozefin Bakerle Norma erer .. d ,,. 

üzerinde Simon Sinıon Magda Snlay ·' •· ·• \ LJ - ,... j ,Y. 

d 
.b. . .. d" v.. ··z yıldız ar ı::. ' )f;..c / 

er gı ı yenı gor ugumu .. ;,. / 
bulunmamaktadır. Sadece, bu muna 'fı-::: 
sehetle Janet Makdonald kendi~~y~e 1j f 
konuşan bir gazeteciye şunlan soy e 
miştir: .. ~ 

- Rejisörlerin hakkımda goster · 1:-.......,_.,.r~ 
dikleri iltifata müteşekkirim. ov• 

Gençliğimi nasıl muhafaza e!tıg~ · 
mi soruyorsanız çok basit ... F ennın 
insan geçliğine getirdiği va~ıta!~r · 
dan uzak kalmak ve hele tatil gun}~ 
rimi şehrin hududları içerisinde d~gıl 
tabi"tin hududları içerisinde geçı.r • 
mekledir. Onun için genç ve taz~. ~~l 
mak isteyen erkek ve kadın butun 
tanıdıklarıma tek bir tavsiyem var -
dır: Hayatta didinip yorulmamak : 
her işi ~i.ik1in~t içinde ve icabettirdiği 
e3atler içerisinde yaparak, bol bol 
dünyamı7.ın tabii nimetlerinden isti-
fade etmek .. 

Başka bir diyeceği olup olnia ·• Zı 
nı soran gazeteciye yıldız §Öyle de · 
miştir: 

Hayır! . Yalnız tnvsiyemi unutma 

ymrz? 
Bir yıldızın hayatı ve sıhh~: ~~~~i 

yesi bir doktorun size verecegı ogut 
ten çok daha doğrudur. 

Hizmetçi - Borçlu geleli, bü · 
tün eşyaları alıp götüreceğini ıöy
liiyor .• 

- Aman dikkat et, ıüpürge ıo· 
paşını almaıın! •• 

ta; 

Kadın - Pek Jelrlilıi~ davra· 
nıyorıunuz .. 

Erkek - Tabii Jetil mi ya! O· 
tomobil meıafeleri ortadan kaldı· 

Otomobilin illt mucidi Pol Jak • 
men Fransızca "Paris Soir .. " gaze 
tesinde otomobil icad etmek düşün -
cesinin, aklma nasıl geldiğini §Öyle 
anlatıyor: 

1862 de, babam öldüğii zaman 
henüz 5 yaşımda bir çocuktum. Bet 
kardetimle ve annemle beraber, Mo 
rey - de - Jurada küçük bir evde 
oturuyorduk. Be::den bir ya§ küçük 
olan kardeşimle ayni odada oynar, 
ayni yatakta yatardık. Bu mütemadi 
yakınlığımızdan olacak, zevklerimiz 
de ayniydi. En büyük zevklerimiz • 
den biri, sabahlan uyanınca, "atsız 
araba ile seyahat,, oyunu oynamak-
tt. 

Tabii, arabamız yatak ten ibaret • 
ti~ tente vazifesini çarpf görüyor -
du. •'kimeeyi ezmemek için,, de dÜ 
dük öttürüyorduk. Bu vaziyette bil -
seniz ne güzel seyahatler tertip edi
yorduk.~ Esrarengiz ormanlardan, 
namütenahi ovalardan geçiyot, dağ· 
lar, dereler atıyorduk. 

Bazan COfar, şöyle bağınrdım: 
- Dikkat !.. Ç8buk yere yatalım 1 

l-lavdudlar alet ediyorlar. 
Kardeşim de, tabii hiç bozmaz, f8 

şırmış gibi vaziyetler takınarak heye 
canla bağırırdı: 

- Aman, P.tlanmızı öldürecek -
ler. 

Bunun üzerine ben de omuzlarımı 
silker, kızgın bir tavırla: 

- Aptal! derdim, bilyorsun ki atı 
mız yok .. 

Böylece, yav8§ yava§, atsız, yani 
kendiliğinden hareket eden bir araba 
ifletmek düıüncesi içimde yer etme
ğe baıladı. 

Birdenbire relen fikir 

_ Sizin bu aıJ kitabında 
malumat var mıdır ? 

Annemin beni adeta z.,rla gönder 
diği ilk mektepte, en büyük mcşgu 
liyetim, defterlerime, garip arabalar 
resmederek ve bunları seyrederek, 
derin derin düıünmekti. 

lıte tam bu aıral4rda, Montborde, 
iyi haytımda ilk defa olarak bir lokomo 

tif gördüm ve: 
- Acaba, ayni prensibi, yolda yü 

rüyen tekerlekli bir arabaya ne diye 
tatbik etmiyorlar . 

,. 
• ld1ıinlıı ffgQran k.ızlarrn 

Jl_,of ro Co ...:Aı. ı~ya/etıle 
· .. on.fPI·"'' • an bırı 3 

_Ne Jiyoraınuz! Av hayvana-
tı ıatan bütün JülılıGnların atlrui 

var .. Diye dütündüm. 
Artık yegane diitüncem buydu. 

En güç olan latince ve yunanca ders 
]erinde bile, ··yalnız atsız giden ara -
ha., yı dütünüyor, planlar yapıyor, 
bunun tatbik çarelerini arıyordum. 
Esuen bu, pek de güç bir it değil • 
di. 

Tatil gelince, bu iıle ciddi surette 
meşgul olmağa karar verdim. 

Fakat o kadar gençtim ki, projemi 
k"' "k kime anlatsam, benimle alay ediyor. 

uçu 1 ca • du. Bunun üzerine, halam Lüsiye mü 

nım .. 
Olomobilci - I ki tane alın, 

Elendim .•• 

racaat ettim. O da, bir kaç hafta ya 
nında kalmam için, beni civardaki 
köfküne davet etti. Köşkün ya
nındaki küçük bir evde, Boset adın -

HURUNa abone olu- da bir lokomotif makinisti oturuyor 
du. Bu iyi kalpli adam, benim 

nuz ve abone ediniz hevesimi kırmadı ve onun sayesin -
de makine hakkındaki malumatımı 

bir h:ı.yli ilerlettim. Diğer taraftan, 
aile dostu olan, §imendifer kumpan 
yası müdürlerinden Jülyen de, ha -
na lokomotif imalathanelerini göster 
eli. 

Bu iki adam olmasaydı, esuen 
hiç bir zaman muvaffak olamazdım. 
ilk malumatımı, ımcak onların saye
sinde elde edebilelim • 

İyice işe koyulduğum zaman, tam 
14 yaıımda idim. Hiç unutmam. 
18 71 senesindeydi ve 'Alman - F ran 
sız harbi bitmek üzereydi. Sevgili 
halacığım, ricalarıma tahammül ede 
miyerck, bana 400 frank vermitti. 
Bu para benim için adeta büyük bir 
servetti. Fakat bununla her şeyi te
min etmekliğime, tabii imkan yoktu. 
Boset ve Jülyenin de y~dnnlnn aa 
ycsinde, elzem olan b'.aiı parçalan 
aldım, bazılannı da demircilere yap -
tırdım. ,.'.J 

Bu hummalı faaliyetim tam üç 
sene aürdü. Nihayet motör hazırlan 
dı. Kömürle işleyen hu motör, bir 
mihvere rotasyon hareketi veriyor ve 
bu hareket de, bisiklet, zincirine 
benzeyen bir zincirle, tekerleklere 
geçiyordu. 

1874 de, l:>u garip makinemi More 
ze götürdüm ve tarifim üzerine bir 
demirciye §asiler de yaptırdım. Böy -
lece, dört tekerlekli küçük arabam 
hazrrlanmı§ oldu. Bu tabii çok basit 
bir arabaydı. 

Maamafih, aklımda bunun daha 
tekamül ebnit tekilleri hazırdı. Me -
sela, yaptığım planlarda dört teker • 
]eğin de müteharrik olması 18.zımken 
maddi vaziyetim dolayisiyle, araba -
nm ancak arka tekerlekleri mütehar 
rikti. 
. Arabamı bir h'angara yerlcştinnif 
tım. Saatlerce hangarda kalıyor bü • 
yük bir heyecanla, aenclerdcnb~ri ta 
h~yyül ettiğim eserime bakıyordum. 
Nıhayet kararımı verdim: Arabam 
ilk tecr~?eai.ni Morezi Morbyede~ 
ayıran, uç kılometrelik, yokuılu yol
da vapacaktı. 

Bu yoku§, o mıntakanın en güç a 
ıılır yolu addedilirdi. Atlar bu yo _ 
kuttan büyük ınü§külatla tırmanır 
ve ekseriya bir kaç defa, dururlardı 

Ot~mobilimle bu yokuıu tırman: 
maklıgnn cidden büyük bir muvaf -
fakıyet sayılacaktı. 

~ihayet tecriibc günümü, daha 
~ogrusu tecrübe gecemi de tesbit et 
tım. Bu iti şzece yapmamda bir çok 
scbebler vardı: Yol daha tenha ola
caktı. kimseyi korkutmavacak ve 

k
muht.emel bir kazaya nih~yet ancak 
cndım kurban giC:ecck, kimseve zi-

yanım dokunmayacakh. ~ 
. ? akşa~ geldi. Büyük bir heyecan 
ıçındeydim ve akşam yemeğini yiye 
cek kuvveti dahi kendimde bulama
dım. Annem bana fena halde kızı -
y~r ve on yedi yaşında bir gencin 
böyle saçma ıeylerle değil, derslerile 
meşşzul olması icabcttiğini söyliyor _ 
du. Onu haksız görmüyordum: 

(Sonu: Sa. 9 Sü. S/ 
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Büyük polis haf iyelerin den birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika numarası: 17 

Düşes Devnşayrin resmi?! 
"Yeraltı Dünyası lmperatoru,,; aşırdığı bu resim sayesinde, 

senelerce tevkif edilemeden yaşadı! 
Ali.an Pinkcrtoııwı oğulları Vü

yenı ve Robert, ba.balannd.an al
dıkları hızla kabiliyetlerine det.ıam 
ediyorlar. Bu <ırada me§gul olduk
ları §imdi anlatıl.acrrk bir mecara
da - hususi bir vaziyet ioabı -
devamlı ve b<.ıriz Tol oynan11~larsa 
da bu maceranın aslında hususi-, 
yeti bulunmaktadır: 

Pinkertonlar, en çok banknot sah 
tekarları ve banka soyguncuları ile 
uğraşıyorlardı. Amerikada o zaman 
en çok bu iki suç işleniyor ve bun -
lar en ziyade ehemmiyetle takip edil 
mcsi lazım gelen suçlar mahiyetini 
almış bulunuyordu. Bunların yanısı
ra, romantik havalı maceralar, isti -
rahat zamanlarında eğlence kabilin
den bir işten ibaret kalıyordu. Pin -
kertonlar, o gibi şeyleri böyle telak
ki ediyorlardı 1 

Bilhassa bir safhası romantik ma
ceralardan birinin çerçevesinde de, 
"Yeraltı dünyası imparatoru., u gö -
riinür. Unvanı böyle olan bu adamın 
asıl adı Vörttür. Nevyorkta yaşayan 
bu adam, neden o tantanalı unvanı 
ta§ırdı? Ne sebeple öyle anılırdı} Sc

beb, kendisinin kasalara, bankalara 
hükmetmesi! Kilit açmakta, kilit ka 
hbı almakta yekta olması 1 

Balmumu yerine haşlanmış pata
tesle kilitlerin kalıbını almak itiya -
dında bulunan bu adam, senelerce 
kanuna. aykırı hareketlerde bulun -
muş, muhtelif memleketlerde suç 
işlemiş, her defasında orijinal bir 
şekilde hareket edememekle, hep ay 
ni tarzda faaliyet göstermekle bera -
l..ıcc, 11 O sene içe~ilı'de 800,000 do 
lar, - 3, 4 milyon mar'k - radde
sinde servet edinmİ§tir. 

Pinkerton ailesi, onunla ilk defa 
1870 tarihinde alakadar olmu§tur. 
Bu adam, o sene Bostonda bir banka 
soymuştur. 

Adam Vört, bankayı reisi bulun -
duğu çete ile basmış, o ve etrafında 
kiler, ne var, ne yoksa silip süpür -
müşlerdir. Yalnız reisin histesine 
yüz bin dolar düşmüştür! 

Londrada yan gelip yatamıyor, ra -
hat, huzur içerisinde uyuyamıyor -
du. Bahusus, ki Pinkerton merkez 
bürosunun Londrada bir şubesi var -
dı: Pariste olduğu gibi l 

Endişeli bir halde yerinde sayan 
e başka bir yere uzaklaşmak üzere 

adım da atamayan macera perest, 
kendi serbestisini garanti etmek üze
re bir çare bulmayı çaresiz gördü, dü 
şünceye daldı ve birdenbire kafası -
nın içinde bir şemşek çaktı. Ve o za 
mana kadar zabıta vakaları tarihinde 
eşi görülmiyen bir şekilde kendisini 
sigorta etti! 

Londradaki meşhur "Börlinglcn -
havs,, sergisinde bulunan ve sergi -
den daha m~hur olan bir yağlı bo 
ya resmi. altın yaldızla, kabartma 
süslü çerçevesinden çıkardı, nıuşam 
bayı tomar halinde sardı ve koltuğu 
na sıkıştırıp, pıtır pıtır uzaklaştığı 
gibi ..... Artık, kendisini emniyette 
hissetti! 

- Devnşayr Düşesinin resmi ~a -
lmmış ! 

- Ne? Devrişayr Düşesinin ı esmi 
mi? 

- Evet! Facıa! 
- F acıalar faciası! Bu kadar değe 

ri olan, o kadar eşsiz bir sanat eseri! 
·Kim aşırmış acaba? Kim bu haddini 
bilmez küstah} 

Çok geçme.den anlaşıldı: 
- Amerikanın "Yeraltı Dünya -

st imparatoru., Adam Vört ! 
--Sanatkar mı bu adam? 

- Patatesle kilit kalıbı almakta 
yekta; kasalar, bankalar hakimi bir 
i tkar! 

- Yüksek bir sanat eserini bu 
alçak sanatkar ne yapacak? Herhal -
de kolleksiyonuna katacak değil, saw 
tacak 1 Bari necat fidyesi kabilinden · 
para vaadedilse de kendisine ... 

- Acele etmeyin! O, satmağa ya 
naşmaz; bunu yanında tılsım gibi 
ömrünün sonuna kadar taşıyacak -
mış, maksadı da, kimsenin kendİ!!İni 
tevkife kalkışmamasını teminmiş ! 
Çelikten üstüvancmsi bir boru içeri
sinde sakladığı bu tomar halindeki 
mu§ambayı, tevkifine te~ebbüs edil -
diği anda y1rtacak, parçalayacak -
mışl 

- ·Bu tehdit kar§ısmda da akan 
sular durur ! Öyle i.istün bir sanat 
eserine kim kıyabilir? 

-- Tevkifine teşebbüs edilirse o! 
Böyle bir sanat eserine ne kadar 

itibar edildiğini hilen kurnaz Adam, 
sahiden kendisini sigorta etmiş, de -
mekti. Vört, resim koltuğu altında 
hic kimse kılma dokunamadan, Lon 
dr~yı terketti. Dünya seyahatine çık 
tı. Her tarafa vaziyetin nezaketi
ni bildirdiğinden, hiç hiç bir yerde 
hic bir' kimse tevkifine kalkışmadı! 
B~ suretle Pinkertonlar da, Oevn -
şayr Düşesinin, e§i yerine konulmaz 
resmini kendisine tılsım yapan ada
ma dokunmaktan menedilerek, onun 
peşini bıraktılar 1 

Aradan yirmi beş sene geçtikten 
sonra, ihtiyar, ölüm derecesinde has 
ta bir adam, A11an Pinkertonun oğ
lu, Roberti ziyarete geldi. Bu, sene 
lerdenberi suç işlemekten el, etek 
çekmiş olan Adam Vörttü; "Yeraltı 
f.lünyası imparatoru., unvanını taşı
yan C!ki maceraperest! 

- Mister Pinkerton, dedi. Ciinle 
rim sayılı .... Daha ancak bir kaç haf 
talık ömrüm kaldı. Bu itibarla beni 
tevkif etmekte hiç bir mana yoktur. 
Resme gelince, Karolinada çelikten 
üstüvane şeklindeki mahfazasmda 
saklıdır. Oradan alabilirsiniz. Ben, 
resmi hiç bozmadan muhafaza et -
tim. Böyle bir S<'~'\t eserine kıya -
marn. Sanata derin bir hürmet besle 
rim. Hatta, o zaman tev!:ifime teşeb
biis dilseydi bile, kıymağa gönlüm 
razı olmayacaktı. Bu, kuru sıkı bir 
tehditti. Kıyabileceğime ihtimnl ve -
rerek, - benim lehime - hareket
.aiz kalmayı terCih ettiler 1 

İşte, bu suretle• de Oevnşa~ DÜ -
§~İ Karolinadan Londraya dönerek, 
altın yaldızlı, kabartma ~üslü çerçe -
vesindel:i eski yerine ... tahtına yer -
lefti. ! 

(Arkası ı·ar. Y 
NOT-
Dcvn~yr ailc~i, lngiltercnhı eıı asil 

ailekri>ule>ı biridir. Şimdiki Kral Ha
nedanilc karabeti varclır. Dcvnşayr ai. 
lesinden bir genç, clanslarilc ı·c film
lerde yıUlız Oincer Raccrsfo ~eri olarak 
tanınmış Frcrl Ast~riıı h"IZ kardeşini 
nikcihlam~tı. Ve birk.'lÇ .cıcmc eı·ı·elki 

bu evleni.J, me.<t'ud bir izdivaç olarak, 
anlatıhnaktadrr. Karı, l~oca ara.<Jında 

~imdiye 1.-ad.ar herhangi bir anl:ışam.a
mazlık çıktığı i-şitilmenıiştir! 

Okullara yazdan tal 
beler her sene arlıY 
Bakanlığın gelecek sene 

mühim tasavvurları var 

Bir okul kapııında talebemiz ... 

tihanlar tü.rkçc, konpoziıyon. 
ve fizik ilimlerinden olacaktır· 

Son üç dört yıl içinde kültür ba- f 
kanlığı ve mahalli kültür direktöclük- 1 
leri tarafından tutulan istatistiklere gö -----------
re, okullara girmek için ,müracaat eden 
talebenin sayısı, bu yıl her yıldan faz
ladır. 

Bunun muhtelif aebebleri ara~tml 
dığı vakıt tahsil çağına gelmiş olan ço 
ı.;uklann ekseriyeti tc§kil ettiği ve ilk 
okullardan orta okullara geçmek üzere 
imtihan veren talebenin de çok olduğu 
anla§ılmıştır. 

Tahsil durumumuz için çok mühim 
olan bu vaziyet memnuniyetle kar~ı

landığı gibi kültür 'bakanlığı orta ve 
ilk okul için de mühim bir savaıa ha
zırlanmaktadır. Bakanlık önümüzdeki 
ders yılı ctrafınaa mühim projeler vü
cuda getirmektedir. Bu projelerin neler 
olduğu henüz kati surette beUi olma
makla beraber umum müvazene büdce 
sinden ayrılacak bir kaç milyonluk tah 
sisatla Y,eni yapılacak· okul bınalannın 
bu arada bulunduğu tahmin edilebilir. 

Diğer taraftan İstanbulun talebe va 
ziyeti de bu yıl her yıldan farklı ve ge
çen yıla nazaran bir ınısli fazladır. 

Avrupaya tahsile 
gidecek talebeler 

Kültür v: ekonomi bakanlıkları he 
sabına Avrupaya elektrik ve makine gi 
bi muhtelif mühendislikler tahsili için 
talebe gön::lerilecektir. 

Gidecek talebeleri seçmek üzere 27 
birinciteşrin sabah saat 9 da Pertevni
yal erkek lisesinde bir imtihan yapıla 
ı..:aktır. 

İmtihana girmek istiyen lise mezun 
tarının evraklariyle beraber Pertevni
·al lisesine baı .... urmaları lazımdır. im 

(6 net .ayılcult1t1 J 
bileceklerdir. Buıün ~an~l d 
ıiz kullanılamıyor. Çunku 
bulunacak olan anten her 
tehlikeye maruzdur. 

Halbuki bu açılır kapanıt. 
mükemmel bir anten vazif 
rebilecek'~ir: Düpnanın 1 bit 
ğını veya her hanıi diler d 
like olduğunu gören aıker 
aerhal katlayarak içeri çek' 
cek ve, tehlike geçtikte~~~ 
tekrar dıprı uzatabilecel'..-' 
ğaçların altından veya bit 
den geçerken de direk iı. 
kadar indirilip çıkartılabıl 

T &ıildan ıonra zincir dl 
gördüğü daha birçok yerler 

Piyadeler yanlarında \af 
cekleri küçük boyda bir si • 
rekle ıarp yerlere tırmanab• 
ler; dereleri ıeçerken kaoe' 
rak kullanabileceklerdir. id 

Bu açılır kapanır dire~ 
zamanında da it ıöreceii 
vardır: Artık balıkçıları •.1 
rinde uzun bir olta ile S1 

göremiyeceğiz. Bu zincir di I 
yapılacak olan oltalar k•t 
cebe-konabilecek ve ancalc 
tutarken açılacaktır. t 

Hatta, bu %incirden bat 
bile yapmak kabildir. ~ , d' 
icabında bas'&.onunuzu ehnıs I 
ğil, cebinizde tafıyaeaksınıı · 

Bu sefer Pinkertonun oğulları me 
seleye el attıklarından, suç ortakları 
~rçabuk ele geçmişler ve bu sefer 
l§in şaka götürür tarafı olmadığını 
aklı kesen Adam Vört, yüz bin dola 
rı alıp Avrupaya kapağı atrr.ı.§tır. 
~vrupada elmas hırsızlığı yapmıştır. 
Bunu zevkli bir iş bulmuş olacak, ki r---------------·----------ı--------------------------------·--.... -
tenubi Afrikaya yaptığı bir "tenez -
züh ., de, orada da, 1,6 milyon mark 
kıymetinde elmas çalmıştır. 

Bu elmasları elden çıkarmak içir. 
l\faynert isimli bir Amerikalı ile an 
la~mış, usulünde, nizamında " na -
muslarile ticaret., eden elmas tacirle 
ri sıfatiyle bir sene kadar beraber Ç<' 

lışmışlardır. Elmaslar elden çıkarıl ~ 
Clığı gibi, bu işte devam tehlike tehd' 
dİ altına girdiğinden, bu ticaretten 1 
vazgeçilmiş ve şerikler, "namuslarile 
ticaret ,, ten çekilmişlerdiı. 1 

Buna rağmen, Avrupada kendisi -
ni emniyette hissetmeyen "Yeralt: 

1 
Dünyası imparatoru,. , Oradan biı 
başka kıtaya uzaklaşmayı tasarla -
mış, davranmış, yolları sıkı kontr,~: 
altında bulunca hareket noktası olar 
Londraya geri dönmüştür. ı 

Ancak orada da emniyette değil; 
aranıyor ve ara~trrma çemberi git g· 
Cle daralıyor. Bugün değilse yarın, ... 
:Yarın değilse öbürgün omuzuna 
Pinkertonlardan birinin eli, dokunr 1 
cak ! Ve ihtimal, şöyle bir söz: 

Mister Vört; sizi o kadar özledilr 
!)akınız, p~iniz sıra ta buralara ka· 
dar geldik! 
. Yahut da, şöyle bir hitap: 1 

- HB§metlu imparator Haz · ı 
retleri! Hakipayi şevket - ihtivanı
za yüz sünnek arzusu ile denizleı aşa 
rak ta buralara kadar v. s.. ı 

Hayır, bu macera perest adam, 

"Olimpiya" «Jaloııımda, Gitta 
R.andolfle Hans Georg fon Hohcn
hag, cryııi locada oturuyorlar. De
likanlı çekingen bir lıalde, "Bir 
dans için, dedi, rica<la btılırnabi
lir miyim1 ... " 

Mengeneliyen bir duyguya, bir kor
kuya karşı gururu ~aha kalkarak. kı -
zm içini bir his kemirir gibi oldu. O, 
artık kendi kararlarına hakim, kendi 
iradesine hakim değil miydi ki? ..... . 
Kendisini kurban etmek ....... ~lim bir 
talihin işaret ettiği yolda yürümek zo
runda mıydı ki? . 

Tam o sırada, ihtar ve ikaz edici 
sert bir ses işitiyorum sandı; "Hasta 
anneni düşiln ; .... kardeşini dil§Ün ! ken
di benliğini, kendi kalbini h::s::ba kat
madan vazifeni ifa et!" diyen sert bir 
ses! 

Ye imtina arzusu gevşiyerek. Hans 
Georgu. takip etme~e. onunla birlik
te dans sahasına çıkmağa razı oldu! 

Hohenhag, hesaplı olmakla beraber 
sıkı bir san~la. kolunu kızın bel yuka
rısına doladı. Gitta. dudaklarını biri
birine sımsıkı bitiştirmişti; ba§mı 

geriye atmış vaziyette tutuyordu. Dans 
havaları, kemanlann tegannisi. sakso
fonun hıçkırığı onun kulaklarına snnlti 
ta uzaklardan ak~ediyordu. 

Çalgıcıların son akordları. deminki 
medlenişten sonra ~imdi <'ezirlendi. 
Hans Georg, Gittayı tekra.r locasına 

götürdü. Birçok baş, bu çifte çeriliyor-

Edebi roman : 1e Yazan : Mak• El 

SEVGi; UVANINCA •• 
du; Gitta, yüksek ,.e asil endamlı, tüy 
gibi, uçar gibi yürüyüıdü ve sanki en 
ince altın tozundan örülmüş sarı sa~
lr ... eşi, gösterişli, kuV\·etli, tepeden to
puğa kadar· bütUn kadın kalplerini tes
hir eden erkek tipi ... Yalnız bir kalbi, 
kendisine karşı çarpması için canattığı 
tek kadın kalbi müstesna olmak ü -
zere! 

Rnndolf, riçek satılan "kö~k"tcn bir 
demet gül almıe Ye bunu lCarlvizitiyle 
birrkte Lizb2tin oturduğu locaya yol
lam·ştı. Lizbetin !eyyah ge7.dirici sıfa
tiyle birlikte oturduğu Lord ve Leydi 
Kraş"'r, hayr.etle baktılar. Leydi, eöyle 
söyledi: 

- Ne harikulade güller! 
Derhal Kurtun kartvizitine gözatan 

Lizbet. snf ve masum bir ifadeyle, 
izah etti: 

- Buketi, dostlerımdan birinin kar
deşi gönderiyor. Kendisini selamhya -
bilsem, memnun olurdum?. 

- Laki~ pek tabii. diYr Lizbet! 
Li7..bct, lo~adan ı:ıktı~ Randolf. ken

disini ,koridorda kareıladı. Kız, ona iki 
elini birden uzattı: 

- Burada J,fnde haf dftliği mün
ze, isine rast gelmek, ne slirpriz! Yal -
mı: mısınız?. 

- Gitta da bana refakat etti. Bir 
parçacık olsun locaya gelsenize, Froy
layn Lizbet? 

- Hay hay! Evde ne var, ne yok? 
- F.Jı, işte .. §Öyle böyle! 
Delikanlı, kıza annesinin geçirdiği 

kazayı anlattı. 

- Ne müthiş! Zavallıya pek yazık! 
Geliniz, şuradaki sıraya ilişelim! 

Kurtu, yanına oturtmağa zorladı: 
- Maalesef yarın öğleden evvel be

nim İngilizlerle Venediğe hareket et -
mem icap ediyor; yoksa annenizi ziya
ret ederim. Böyle fena bir §eY duydu
ğumdan dolayı ne kadar üzüldilğümü 

ve pek çabuk iyileşmesini candan te -
menni ettiğimi, kendisine bildiriniz, ri
ca ederim! 

- Söylerim, Froylayn Li7bet ! O za
man Lindenhofta bize ancak birkaç 
sµtinizi ha.sredebilmeniı.e o kadar e
sef etıni&tik, ki.. .. Ben, sizi o kadar dü
şündüm, ki, Froylayn Lizbet! 

Kurt, bakışlarını, derin derin, kızın 
gözlerine daldırdı. Lizbet, gülilmsedi: 

- Beni düşünmeniz, pek ho~! Ben 
de sizi hatırladım! 

- Yok canım, sahi mi?. 

- Yanınızdayken kendimi~ 
bir tanıdıkla. bera.bermişim gibi 
diyorum! 

- Şimdi de, daha yeni bul~ 
muz halde, gene kaçmak ist.iyc>1"~..ı 

Randolf, vilcudünde tatlı ~i~ , 
rişin sıtmasiyle harareueruJı. U 
başında genç, zarif kız vücudll~ 
sedcrken, düşüncesi, onun ~~ 
imesini, elbisesinin parfüınurı .ı~ 
ediyordu. Orkestra bir vals, çe 
ba§tan çıkarıcı sokulganlıkU Jıl t 
okşıyan ve arzular, sevgi iştlY' (J 

rik eden, kalbin derinliğinde tllı 
yan hisleri uyandıran o ölıne~ll· 
dilerden birini çalmağa koytıl 
betin berrak gözleri, uz.aklıkl•r' 'l 
ken, taptaze dudakları arasınd• 
rinin §Cbncmle ıslak incilef'l1' ,ıs J 
pırıldattığı bir çiçek gibi açıl 1, ~mda, ince bir güllimseyiş iilel1; 'I 
Randolf, sevgili mahlüku b•ı;:,t' 
mak isteğine kapıldı, fakat ... 
demedi! 

Yalmz, h'!1'ifce ~öyle söylecl1
1

1~~ - Froylayn Lizbet, sizinle Ş~. 
Jınan su tatlı valsin dalgaları 
dansetmek isterdim? ~ 

Kız, lüle lille saçları saııan•r' 
şını kımıldattı: . sJi? 

- Gittayı selamlamıya gıd 
ha iyi! 



Bat.kesirde 
• 
,,. amele karısını dos-

11 ile lJakalagarak ağır 
, shu~ette gara/adı 
'ile f .. • ( uıuıı) - Şchirimizdc f d ·· ··ı ed"·i idn de kurtarıla-. •tıa11 ol . . m an goru m ıg ~ . 

kıt y k muı, b:r erkek karısıy manuştır. 
l'aral~ aladığı bir adamı ağır su Dört aaat sonra cesedi bulunmuf 

\'aL_ IŞtır. d • d k 1 t t_ wq IÖyle ol ve enız en çı arı mıf ır. 
<ıı~nu muştur: 

ıtıahaıı · 

Boğcız1aoo.n kız 

Gördilğilnilz bu kil
çilk kızı 

•uflar ıt·· ~~ındc oturan ve aslen 
°tlu a oyundea olan Mehmed 

Yc~~lc Safer Şadiye aC:lmda bir 
arda 

1
k ıenelik evlidir. Safer son 

ı: bu ·~~srndan şüphe etmeğe 

jzmir Belediye 
reisinin Avrupa- Mektebe gider-

ken deliler 
boğazladı! 

tıı ka §Uphesi &ittikçe büyüdü 
. rısını t k. tir. a ıp ctmege karar 

'-fer 
aı... Pazar g . 
~ıtıtı gtl . eceıı ışe gideceğini ve 
'frılın eınıyeceğini ıöyliyerck ev-
b· 11tır F k '- ır taraf · a a.: belli etmeden c 
diye ko ına saklanmııtır. 
~ tasının · ..... tn So gıttıgıne kanaat ge 
~tıbij nra tanışmakta olduğu Şe-

. garaonlarından Kadiri ne al 

&.ter, IC .. 
ı dtıı:dırın içeri girdiğini görür 

•e Iİıt . 1 saklandığı yerden çık
rıne t b it Itır. a anca ile ateş etmeğc 

."ani h"" 
l'en ita ~cumdan neye uğradığım 
lattQıi dır fa§krnlrk içerisinde kaç 

ıse d attı· e muvaffak olamanut-
~ it~ .kurıul'\larla ağır surette 

leyin 
' &aat dört sıralarında pat 
• ca seslerine bekçiler yeti§-

8-ter Yak 
~'1ı 

1
_ alan mı ıtır. Çenesinden a-

o ... n Kıd" d ltı ır e hastahaneye 
r. 

~ak1rçay 
tıı~ llyoo lira sar
~ t emizlenecek 
ııı.._; (buıua·) 
~için .1 - Bakırçaym temiz 

dit · nafıa vekilcti ıu itleri mü 
t tiıı uı:afın.dan yapılmakta olan 
·~~ te ~ısnu bitmiıtir. 
l'a lı: ınizlenme iti yakında mü

?lt te ... ~nacaktır. Bir milyon lira 
... ızlen k t ~c M ece bu çaydan, Ber-

~' tncın 
•""'il tdil en ovalarının sulanma 

ı.. ~ Z•rar ttek ve çayın taıarak mah 
'tır vcrrn · & • esıne mani oluna· 

illa . 
~, rna l§lcr· d 
~ }'c baııa ın e Bakırçayından is-

ltıuıc,. .. 1 ndıktan sonra, bu havali-
" Z'4 U'"' ~~e1c, •uı ga daha fazla ehemmiyet 
hıu1 v anan yerlerde gayet ne-

tilt eren Ak l . . I Ctlctir. a a cınsı pamuk ye 

~-" t t Cle"~baaaı bir pepas 
~~ir z tla boj uldu 

d,11• (husu ") 
~- 1tdt feci s~ - Biria.:i K\)rdon-

~:'llta ~a . hır kaza olmuıtur. İzmi 
'I\ rıya kT · bir >'aıında 1 ıseıı papaalarından 

lıttıı lcata Yi.iz~·Padf'r Jo~efo, geçirdi 
lh ~· ~a .~nden denizde boğul-

tiylr foyle olmuıtur 

daki tetkikleri 
devam ediyor 
İzmir (hususi) - Belediye reisi

miz Dr. Behset Uz Avrupanın muhte
lif şehirlerinde tetkiklerine devam et
mektedir. Reis Niıte belediye tetkiliU 
nı, bahçeleri, sun'i ıelale, çiçek bahçe
leri ve amatör şoförllik mektebini gez· 
miş, bazı planlar elde etmittir. 

Oradan Grenobla giden belediye rei 
si belediye dairesini, sergi sarayını, kiil 
türpark tipinde olan ekspozisyon parkı 
nı gözden gcçimıiıtir. Bu parkın bir kıs 
mında sergi sarayile fuara tahsis edilen 
pavyonlar, diğer kısmında spor tcsisa 
tı mevcuddur. Burada bir de verici rad 
yo tesisatı vardır. 

Belediye reisi Ccnevrcde uzun müd 
det kalarak İsviçrenin model ıehrin~ t~t 
kik etmiş, baıta Milletler Cemiyetının 
yeni sarayı olmak üzere üniversite, kon 
servatuvar, ~ehrin umumi itlerini. yol, 
su, sulama i§lerini, Leman gölü üzerin
deki modern banyoları gemıiıtir. 

Behçet Uz Lozana da uğramıf, bu
rada hal, santral ve büyük garajı göz
den geçirmiıtir. Frankfortta nebatat ve 
hayvanat bahçelerini gezen Dr. Uz, İz 
mirde de bir nebatat bahçesi kurulması 
için bunun planlannı ve diğer bur hu 
suaiyetlerine ait notlar almıftır. Reiı 
Frankford, Visbaden ve Düscldorfu ziya 
retten sonra Amsterdama geçmiıtir. 
Hollandada yapılacak tetkiklere ~a 
büyük bir ehemmiyet atfetmektedır. 

Belediye reisinin Cumhur?.e~ ~ayra 
nuru müteakip tzmire dönecegını ofren 

dim. 

.-KVRUN-
A!JONE TARiFESi 

Aylık 

1 aylık 
1 aylık 
Yıllık 

tM &,.. 
l'O K .... 
UOK .... 

ıeoo ""' 
..ı ıçıu ı yda otuı 

Tariteatuden Balk&JI t>trlle· -c 1 blrlllfD• 11 • rm yen 
kurut dtl§UIOr. f>09la , kurue 

yerlere ayda yetnılf bete 
unımedill'· 

_,.ıı .. ıtodf 
l'ürktyenln Ll"r .,..-ca sılrr 

IUlRUN• abl!M,.. ---ti 2ll ıcunıetur. 

Franuda bir ay kadar evvel, ufak 
bir kasabada, 8 yaıındaki küçük bir kız 
çocuğu kaybolmu,1tu. 

Odette i•mindeki bu ku:cağı~ ıa
bahleyin mektebe gitmek üzere evin
den çıkmıJ ve epice ileride olan mek
tebin yoluna doğru kırlara uzaktaımıt 
tı. 

. Yolda ant:uının çiltliğine uğriya· 
cak, oradan sefer tasına yumurta ve 
şişesine süt alarak mektebe gidecekti. 

Fakat yavruca~ızı ne amcası, ne 
mektepte muallim ve arkada§lan gö
remiyorlar ve meraka dUıerek evine 
haber variyorlar. 

Çocuk akpma da celmiyor. Aradan 
günler geçiyor.Tahkikat baıiıyor. Hiç 
bir ipucu bulunamiyor. 

Nihayet bir ay ıonra, o ı..:ivardaki 
bütün ıüpheli kimseler aorgudan geçi
riliyor ve bütün ıüphe yolun üzerinde
ki timarhanede hizmetçilik eden bir a
damın üzerinde toplanıyor. 

Gourdon ismindeki bu adam nihayet 
suçunu itiraf ediyor: 

- Evet, diyor, Odette'i ben öldür-

düm. 
- Niçin? denince bunun ıebebini 1 

zah edemiyor ve: 
- Bilmiyorum, bilmiyorum.... di-

yor. 
Gourdon evvelce bu ti~rhanede 

tedavi edilmiJ, akıldan l&kat bir adam 
dır. Timarhaneden çıktıktan sonra ora 
ya bu sefer hizmetçi otarak giraıi~ti~. 

Gourdon'un bu menfur cina)'eti tı
marhanedeki daha bir iki deli ile bera 
ber yaptıjı zannediliyor ve onlar da 

araıtırıbyor. 

B 
"kt ak f _,_atlar idaresinden: 

eJl aı V ı AA 

Kirabk apartman 
Betiktaıta akaretlerde 71-1,71-:2 

lı d 
. 1 r a~·" uttırına ıurctıy numara aıre e ~ . . . . 

le kiraya verilecektir· hteklilenn ıkın 
. . b. • . nııu!artesi gUnil saat on 

cıtctrın ırıncı ..-
be kadar Bqilrtatt• akaretler~e 54 

ıe 1- k .nnakamlıO'ına 
numarada mUtevel ı ;ıJ - • 

müracaat etmeleri. -==-•cm••• wn 
Meccani muayene 

PerleJDbe ıonıert ... t 2 dell 15 • kadar 

Ortaköy T8fbl81mak Paianıada 25 
numarada Doktor JılOmtu GUl'llOY 
fakirleri ~ muayene eder. 

--- ~ · ----
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Ankarada umumi bir 
kütüphaneye ilıl~lJaç var 
Bütün Ankarahlar bu kütüpha· 

neyi bekliyor 
Ankara (Hususi muhabirimiz ya

zıyor) - Ankara için ne yazılabi -
lir? Şehrin hangi eksiği vardır? 

Ankarada yeni yapılan binalnr, 
kurulan mahalleler, açılan caddeler, 

meydana getirilen parklar, hipodrum 
lar, garajlar, mektepler ve müzeler, 
onu tam manasiyle modem bir §e -
hir haline gelim.ittir. 

Fakat bu arad:ı unutulan bir şey 
nazarı dikkatimizi celbcdiyor: Kü -
tüphane ihtiyacı: 

• • • 

kikat yaptık, salahiyet sahibi bir kaç 
kimse ile görü§tiik, yeni bir kütüp -
hnne açmak veyahut bir bina bulup 
mevcut kitapları oraya koyarak hal 
km istifadesine açık bulundurmak gi 
bi hiç bir te~ebbüsün mevcut bulun 
madığını öğrendik. l§te bizi en çok'. 
üzen nokta da burası oldu. 

Bir rivayet var: Güya bugünkü 
Halk Partisi binası umumi kütüpha 
ne olacakmıf. 

Diğer bir rivayet var: Adliye sara 
yım boşaltıp orasını bu İfe tahsis e -

Üç yıl önce bugünkü maarif veka dcceklermİ§. 
Jetinin a1t katında bir kütüphane var Fakat kati bir karar henüz yok. 
dı. Buraya her zaman talebe, memur Cumhuriyetin onuncu yılında Anka 
esnaf uğrar, her türlü gazete, mec - ra umumi kütüphanesinin projeleri
mua, kitap okur, istifade ederai. Kü ni bir sergide gördük. 
tüphanedeki kitap sayısı 22500 den Şimdi kendi kendimize soruyo • 
fazla, derleme direktörlüğü de nc§re ruz: Acaba bu proje ne oldu? 
dilen her cina kitap ve mecmuayı E. KARAKUŞ 
muntazaman gönderdiği için bu ye-------------~ 

kun hcrgün biraz daha kabarmakta - Şeytan araba Si 
bot bulunan yerlere raflar, etejerler 
sıkl§tmlmutaycb. Hiç bir yerde bula (1 nciJen Jevam). 
mıyacağımız kıymetli eserleri bura - Fakat cesaretim kırılmadı. Dişleri 
da•bulur, ta§ basma, el yazısı divan mi.il edilmez bir kuvvetle kendisine 
larm her nevine burada rastlardık. cezbediyordu. 
Yani kütüphane hem zengindi, hem Nihayet araba hangardan çıkarıl .. 
de bütün genç talebe ve münevverle dı; iki arkada§ımm yardımı ile yoku 
ri kucağında toplayan hayırlı bir §Un ba§ladığr yere kadar itildi. Yeri 
müessese idi. me kuruldum ve makineyi işlettim. 

Birgün ne oldu, bilmiyoruz. iki ka Her ıey tabii vaziyetteydi. 
nadir kapmm ortasında "kapalıdır... - ileri 1 diye bağırdım. 
yazısını gördük. E, dedik, tamirat, Şeytan arabası 
falan vardır, yarın tekrar açarlar. O Korkunç bir gıcırtı duyuldu ve a • 
yarınların biri değil, bir çokları gelip. raba yerinden oynayarak biran tered 
geçti, fakat biz 

0 
eserleri bir daha 0 düt ettikten sonra ilerledi. Fakat ne 

kuyamadık. Ellerimizi bile süreme _ ilerleyiş l Makine ıslıklar öttürüyor, 
dik. Kütüphane bugün hala kapalı titriyor, yakıcı sular fqkırtıyor, kı -
duruyor. vılcımlar kusuyordu. Vakıa ağır ağır 

fakat tahammül edilmez bir kuvvet 
Sorduk, sorufturcluk, ıu cevabı 

verdiler: Bina kalörifer tesisatı ile le ilerliyordum. Arabamın çıkardığı 
mücehhez bulunmadığı için soba Y~ cehennemi gürültü üzerine, herkes 
kılıyor, yangın olmak korkusu ile yatağından ftrlamıf, dehıet içinde 
kapamlflar. Bugün sayısı on binleri çığlıklar koparıyordu. Tehditkar 
qan 

0 
kıymetli kitaplar tozlu rafla yumrukların bana doğru uzanciığını 

nn örümceklerine sarılarak derin gördüm, araba.ma ve sırtıma bir kaç 
bir uykuya dalmıt bulunuyorlar. taşın çarptığını hissettim. 
8 -9 yıl önce 1atanbulda Divanyolun Fakat cesaretim kıhılmadr. Dişleri 

da bir okuma odası vardı. Şimdi duru mi sıkmıf "ileri!,, diye bağırıyor -
yor mu, kapadılar mı bilmiyorum. it dum. 
te tıpkı ona benzer • Ankara<h Ban Nihayet hedefime vaaıl oldum ve 

k la dd 
· k arabamı çevirerek, garajıma doğru 

a r ca eaınde bizim de bir o uma odamız vardı. Buraya da bütün lstan inmeği kendime bir vazife bildim. 
bul ve vilayet gazeteleri, mecmuala Tabii bu daha kolay bir itti. 
rı gelir, okur, dünya ahvalinden ha Hülasa, hiç bir kazaya uğrama • 
mekteplerinden kalmasınlar diye kü dım ve evime dönerek yatağıma u -
berdar olurduk. Bir günde ••burası zandım. Bu muvaffakıyctimin bana 
tembel yatağı değil., diyerek kapat _ verdiği heyecan o kadar büyüktü ki, 
mıtlar. Ondan sonra bu küçük sevim gözüme bir türlü uyku girmedi. U -
Ji odaya giremez olduk. Bugün bu yuduğum zaman da, bir müddet son 
dük8.nda bir halıcı icrai ticaret eyli _ ra annem beni uyandırarak, belediye 

reisi Girodun beni çağırdığını söyle 
yor. 

Halkevinde yine mevcudu 23000 di. Kınlan rüya 
ni qan bir kütüphane var. Bu ki - Yüz sene yapsam bile, belediye 
taplarm içinden ancak altı ve yedi ka reisi Girodun bana hazırlamış oldu -
dan -eski ve yeni harflerle olmak ü- ğu ''resmi kabul., ü asla unutamıya
zere türkçe, geriye kalan kısmı da cağım: 
yabancı dillerdendir. Kütüphaneye Odasında kızgın adımlarla ve bü 
lstanbul aazeteleriden ancak iki ve - yük bir hiddet içinde dolaşıyordu. 
ya üçü gelir, mecmuaların da pek içeriye girdiğim zaman, bana doğru 

~}'iıı ..:•Pas İtalyan tebaalı.dır.Sa 
dıı_ t beıt · .. 

~b· liava r e evınden kılıscye gi 
· ıre b ırtınalr idi. O sırada 

-
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azı bulunur: uğrak bir yer değildir. döndü ve avazı çıktığı kadar bağır _ 

:::::::~~~~===~;;~~~~~~~====~ ~g~~~~~i~n~~~ğu- dı: 

::ı.··--v.-u ..... n .. a····n· ... -::,.--az .... e ... te .... C .... l:-l·e--r-ı·=·A--~k;;~da-1 n:~z~::~n~:d~ ~:l':.~~;:ı:s;~;.:ı:~ iti;: ~al .. Sen misin. Bu yaptığın 
Adrea delf•llnn• tıere 

c <l iJtndan 
la 0iru su . ıapkası uçmuı ve 
i .P~ını drü~lenmiıtir. İhtiyar a 
Sin hızı enıze düımeden yakala 

t bi a atıı 
)t• r >'trdc mıısa da denize çok 

•t aya~ b" · b Q{i!erek gı ır tap takılmıı 
lıı}'tnlı lrena batından yaralanmıı
~t d~ ttııar~ında dalgalar6an yosun 

11trrıu1 v an kayan B. Pader de
e karanlıkta kimse tara· 

t~C)~l<~T---OR-
li •etta ~ • tr &·· n Ata•egun 
<~tıu un sab h 
~ t ~l't 17 a ları t.ekiı buçuta 
ı, al-'l'ar, a den 20 ye kadar Ulc 

tıı.ı Partrn 1 •. t t..1c:r:ıd an an ıkıııci daire 
.ı~llı..\r 3 h;ıg• l· 
"it ,. tc~i D" .a .ınnı kab:.:1 eder. 
ı._ 11\ .. un· · 
"'\'t •taıa •trı 14 den 20 ye ka 

a• tı~ı 
<u~c Parasız. KurLr., rıa 

ilde tıları:-ı d 
ltıu · 1 akupon mukn 

ilYcnc cd er. 

.ı j lıyoraunuz eii mi · - Fakat bay Girocl.. 
Yani Halkevi kütüphaneşi bugün -Sen aklmı mı oynattın? 

i:ı · ihtiyacı kartılayacak bir vaziyette Bunun üzerine, bana bir sürü ıha 
cleiildir. Mekteplerin açık bulundu - karetamiz söz ve hatta küfür savur 
ğu zaman orta okul ve lise talebeleri du. Gece yaptığım seyahat her taraf 
mekteplerinden kalmasınlar diye kü ta büyük bir heyecan ve dehşet uyan 
tüphancye giremezler bu böyl oldu - drrmıt ve halk, sabahleyin kafileler 
ğu halde l 936 yılında kütüphaneye halinde belediye dairesine ko~arak 
qelen okuyucuların sayu.ı 26,500, "Bir şeytan arabası ile etrafa ~ate§ 
bu yılın altı ayı zarfında 23.600 kiti yağdırarak .. gezmeğe çıkan beni şi. 
dir. Gördünüz mü) Eğer maarif ve kavet etmiıler. 

Dost Yunan c1ev1et1nln taytne 

tU pzetec ileri Ankara da türk meelektaılan araımda. 

kaleti kütüphaneai at;:k bulunmu§ ol Başımı önüme eğmif, onu dinli • 
saydı mübaliğaatz bir sene zarfında yor, göz YS§larımı güçlükle zaptede. 
okuyuculann miktarı 70,000 ni 3§8r biliyordum. 
dı. Yüz kırk bin nüfuslu bir şehirde Belediye reisi durmadan devam e 
yetmit bin kitinin yılda bir defa kü diyordu. 
tüphaneye uğradığını kabul etmek o - Sen halk için bir tehlikesin, 
memlekette okuma zevkinin ne dere utanmıyor musun 1 iyi bir aileye 
ceye kadar ilerlemit olduğunu göste mensup olan bir genç, böyle ··katil 
rir zannederim. icat., ları aklına nasıl getiıebilir? 

Şu eon hir kaç gün zarfında tah - 'ı(Liit/cn ınyı/ayı ~cuiriniz)~ 
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ipotek cihetinden paraya çevrilme ilanlaı ı 
sine karar verilen ve tamamına bin al 
tı yUı lira kıymet takdir olunan !stan 
bulda Emin Sinan m.ıhallcsiııde salah 

l stanbul H.omutan
lığı lllJnları 

, · Ankara ve lıtanbul araımda eerı ve rUndüze mıhsuı deva:nlı bir 

dar ağa sokağında cs!:i 18 yeni 36 nu
mara ile murakkam )n tarafı selahdar 
ağa mektep sokağı sol tarafı Kamil e
fendi vcresesı hanesi aağ tarafı Lütfi
ye hanesi .ırkası aharın bahçesiyle 
mahdud ba'1çeli evin tcımamı açık art
tırmaya konmuş olup 24-11-937 ta 
rihine müsaôlf çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar dair::mlzde birinci a
çık arttırması icra ve arttırma bedeli 
takdir edilen mezkur kıymetin yüzde 
7 5ini bulduğu surette alıcısı uhd~sine 
ihalesi yapıl~.:aktır. A~<si halde son art 
tıranm taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle temdid oluna 
ralc 9-12-937 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü keza ayni uatte daire
mizde yapılacak olan açık arttırmasın
da mezk<lr pyn menkul en çok arttı
ranın üstünde bırakılacaktır. 

Arttırmaya girmek istiyenler yuka 
ndı yaıdı mukadder kıymetin yüzde 
yecli buçuğu niıbetinde pey ak~esi ve 
ya bir bankanın teminat mektubu ver
meleri muktezidir. 

Hakları tapu sicilleriyle aabit olmi
yın ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darların ve irtifak hakkı sahiblerlnin 
bu hıklannı ve hususiyle faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite 
leriyle birlikte dairemize bildirmeleri 
lbımdır. Akıi takdirde haklan tapu si 
cillcriyle sabit olmiyanlar sat?J bedeli
nin paylaımaamdan hariç kalırlar. 

MezkUr gayrı menkulun evsafı: 
Zemin katına sokak kapısından gi

rildiktc · : Zemini malta tap dö§cli bir 
koridor. Ve bir ta§lık ve koridorda bir 
oda ve içinde kuyusu mevtud bir mut
fak ve ayrıca bir hela vardır. 

Mutfağın zemini malta taıı döıe
lidir. 

Birinci kat: 
Merdiven ortasıncb methali bulu

nan ve zemin kat odaıiyle birinci kat 
arasında ufak bir oda ve bir sofa üze
rinde biri büyük olmak üzere iki oda 
mevcud ve odalardan sokağa nuı.r o
lan oda şaniılidir. 

Ve sofada ise mermer taıla bir mus 
luk vardır. 

İkinci kat 
Tavan arası katı olup burada karşı 

lıklr basık tavanlı iki oda mevcuddur. 
Bahçe 
Bahçede bir incir ağaçr vardır. 
Mezkür gayrı menkulun umum me 

sahası 71 ;50 metre murabbaı olup bun 
dan 4 ;50 metre murabbaı bahçe ve ge
riye kalanı binayı teıkil etmektedir. 
Sokağa nazıl' ve zemin katını teşkil e
den kısım perkereleri demir parmaklık 
lr alt kısmı kagir üst kısmı ahpptır. 
Mezktlr gayri menkulun nefsinden do
ğan ve satış nihayetine kadar teraküm 
edecek vergi ve vakıf icariyesi ve tan 
zifiye ve tcnviriyeden mütevellid ru
sum ile yüzde iki buçuk dcllaliye resmi 
sabJ bedelinden istifa olunacağı ve 20 
senelik vak;f ve taaviz bedeli ise alı 

cıya aid bulunduğu v.: daha fazla ma 
liımat almak istiyenler 25-10-937 
tarilıinden itibaren dairemizde asık ve 
aSih bulundurulacak arttırma !artna
meaini okuyup anliyabilecekleri gibi 
937-974 numaralı dosyasına mür.t..:a
atla icab eden izahatı alabilecekleri 
ilan olunur. 

(23456) 

Mösyö Girod icadıma bir kaç ha -
karet daha savurduktan sonra, niha 
yet §Öyle dedi: 

- Bu şeytani maneni parçalaya
caksın. Eğer itaat etmezsen, bu iki 
§eyden birisini tercih et: Ya ıslahha
ne, yahut tımarhane .. 

itaat edeceğime söz verdikten son 
ra, hıçkırıklar içinde evime ko§tum. 
Bütün hülyalarım, biran itindr mah 
volup gitmİ§ti. O zamanki teessiirü 
mü burada izah edecek kelime bula 
mıyorum. 

Rüyalarıma "elveda!,, diyerek, bu 
kadar büyük bir a§k ve iştiyakla ya 
rattığım eseri kendi ellerimle imha 
ettim. Fakat buna rağmen halk ha -
trl itikatların tesiri altında, bana bir 
nevi iblis nazariyle bakmaktan geri 
b,Imadıl&r. 

Herkesin bana garip nazarlarla 
baktığını forkediyor, arkamdan bedi 
dualar mmldnndığmı duyuyordum ·ı 

f§te, mUthi§ bir icadın, hakiki ve 
nc:ı tarihçesi ... 

Üçüncü Kor için kırdırılacak 3!0 
ton kadar buğdaya pazarlıkla kırdırıl
ması 21-10-937 pcr~embe cUnü aaıt 
15,45de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma lı:onıisyonunda eksilt 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
44 71 lira 40 kuru§tur. Teminatı 67 5 
lira 71 kuruıtur. Şır<;namesi komisyon 
da her cün görülebilir. hteklilerin bel 
ti saatte komiıyona gelmeleri. "7170" 

• • • 

Çerkezköyde cöeterllecek mahalde visinin ihdası muvafık görlilmüıtür. k•rı) 
bir pavyon lnp.aı kapalı zarfla ihale- Ankara.dan pazar, sah, çarıamba, •.:uma günlui uat 8.20 de kal bC 
ıi 2 II. ci teırin 937 aalı gilnU saat 16 darpapya aa.at 20.00 d: varmak ve Hay darpa,adan pazar, sair, pertelll s 
da yapılacaktır. Muhammen keeif be- marteıi &ünleri saat 9.00 da kalkarak An hraya aut 21.03 de v.ırmak ~ 
deli 30425 li~a 64 kuruotur. Şa:tname- tıfrihinden itibaren baılamak Uzere sefere vaz'ı takarrür eden bu g~n~~ b' 
si her gUn öğleden evvel komuıyonda de yolcuların yemek, içmek ve her türlü istirahatları temin edildiğı gıb 
görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık le aeyıhat eden yolculardan da eklpreı iıcreti farkı alınmıyacağını safi" 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ların ıttılama arzederb:. (3S6S) 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad }te 
delerlnde yazılı vesikaları ne beraber Muhamm~n bedeli 60609 lira olan ~3~~.875 met~e mika~ı ~ e 9 
ihale saatinden en az bir ıaat evveline palı zarf usulıle 3 - 11 - 937 çarpmba gunu saat 15 . .,0 da Sırkecıd 
kadar teklif mektuplannm Fındıklıda binasmd~ ek~iltme ~omisyon.u tarafı~ dan satın almacak_tır. . ... ~ 

Dikim evleri için alınacak olan on komutanlık !ahnalma komisyonuna Bu ışe gırmek l&teyenlerın 4280 lı ra. muvakkat temınatla kanw-
bir kalem perçin çivisi ve perçin pulu vermeleri. (6954) ettiği vesikaları ve Nafıa İşlerine aid eksiltmelere gireceklerden jJ 
25/10/937 pazartesi günü ssat 15 de -------------- t.eahhitlik vesikalariyle beraber tekllf mektuplarını aynı gün saat ı• 
Tophanede İstanbul Levuım Amirliği Komlsyon reisliğine vermeleri l!zımdır. 
satınalma komisyonunda kapalı Zarf. Bir hayan aranıyor Şartnameler 303 kuruş mukabtlinde Ankarada ve Sirkecide 
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin Usulü defteri ve muhuebeye, dak- rinden verilmek~ir. (7lm) 
bedeli 25707 lirad1r. İlk teminatı tiloya aşina yazısı düzgün bir bayan a-
1928 lira 3 kuru1'tur. Şartname ve nü- raruyor. Alınanca bilen te~.;ih ediliyor. 
munelerl komisyond& görülebilir. ts- Vakıt propacında servisine acele müra 
teklilerin kanunt belgeler!,, birlikte 
teklif ınektuplrıru ihale sutinden bir 
saat evveline kadar komiıyona vermele 
ri. (163) (6793) 

• • • 
Dikim evleri için alınacak olan do

kuz kalem çadır ve Hraciye malı.eme. 
sinin kapalı zarfla eksiltmesi 26/10/ 
937 salı günü saat 15 de To-phanede 
İstanbul Levaaım !mirliği sat:rnalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20344 liradır. tık te
minatı 1525 lira 80 kuruştur. Şartna
me ve numuneleri komisyonda görUle
bilir. İsteklilerin kanunt bt:Jgelerile 
beraber teklif mektuplarmı lhale sa
atinden bir saat evvel komisyona ver 
meleri. (164) (6794) 

• • • 
Dikim evleri için 5676000 adet ali

ıuinyom düğme 25/101-937 paı:artesi 
gUnU wıt 16 da Tophanede İstanbul 
Levazım !mirliği satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla ekalltmesl yapıla
caktır. Tahmin bedeli 31218 liradır. 

tık teminatı 2341 lira 35 kuru§tur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanun! belge
lerile birJikte teklif mektuplannı iha
le 838.tinden bir saat evvel komisyona 
Yermeler!. (166) (6795) 

• • • 
İstanbul levazım amirliğine bafh 

müessesat hayvanatı için300ton arpa 
8-11-937 pan.rtesi günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma komisyonun
da kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin be 
deli 16500 liradır. İlk teminatı 1237 bu 
çuk liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni belgeleriyle teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evveline kadar ko 
misyona vermeleri. "7136'"'202" 

• • • 
İstanbul levazım ~mirliğinc baflr 

caat. 

KURUN 
ilin tarifesi 
nın sayf alannda santimi 40 Kr. 
Resmi ilAnlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada 100 ,. 
üç ve ikinci 11ayfalarda 200 ., 
Birinci sayfada 400 ,. 

Ballık il&nlar 500 ,, 

Ticari mabiy~tl haiz olroıyan 

küçük Jllnlar 20 kelimelik beş de. 

fuı 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri mUddetince fark 1-

lınmaz. Uzun milddet devamlı 

illnlar tenıilita tibidlr. llln ver. 
mek hususunda yalnız ve mUnha. 

sıran V AKIT YURDU altındaki 

Kemalettin tren illn bürosuna 

müracaat edilmelidir. 

Telefon: !sta.nbul • 24370 
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müessesat hayvanatı için 300000 kilo 
yulaf S-11-937 pazartesi glinü saat 
15 de 1stanbulda Tophanede sat.rnalma 
komisyonunda kapalı zarfla alınacak

tır. Tahmin bedeli 15000 liradır. İlk te 
minat:I 1125 liradır. Şartname ve nümu 

neıi komisyonda görülebilir. İsteklile
.rin kanunt belgeleriyle teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

"203" "7137" 

T~OAVl'.lLDtN Ç~llil(N PAQANIZ 
Cl~[TLE: SIZi iltD.L~TM~Z . 

ONU BANJ<AYA YATfrltrJI 
M~Q TtJRL.0 iZAMAT~ GiŞ~LE!ılHIZD'N ALINıt 

Ke§if b~eli 
Maltepe birinci mektebin tamiri 2098,41 
Maltepe ikinci mektebin tamiri 1454,35 
Kadıköy 12inci mektebe yapılacak hela 595,52 
Tozkoparan caddesine iskara inıaası 3798,15 
Kadıköy 10u:1.:u mektebin tamiri 1446,50 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı itler ayn ayn a~ık ekıiltmeye kon~ 
Ke~if evralu .., e §artnamesi levazım müd Urlüğünde görülebilir. istekliler 
lu kanunda yazılı veıikadan bafka Nafia müdürlüğünden "alacakları feJl 
vesikasiyle hizalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mcktubiyle (tl 
22-10-937 cuma günü saat 14 de dai ı:nt encümende bulunmalıdırlar. (I_ _ _ __./ 

HER. YAŞiA 
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Sat anbul Kız ~gretmen o~ulu ll!!ll'•~rmMımımı.mıa 3 günde 
ı,. •na ima Komısyon undan. 

kın tinıi Eksiltme şekli gün 
beher kilonun ilk ' teminatı 

l - Plan, şartname ve keşifnamesi mucibince Maltepe tütün enstitüsü yol

ları pazarlıkla yaptmla.:aktır. 
II - Keşif bedeli 2365,16 lira ve muvakkat teminat 177 ,39 liradır. ınikdarı 

tahmin bedeli Lira. K. 

ssooo K. 10,50 433 12 

ve saati 

2-11-937 

saat 10,30 da 
Salı günü 

Kapalı zarfla 

III - Pazarlık 5-XI-937 tarihine rastlayan cuma günü r:ıaat 14 de kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılac:aktır. 

IV - Şartnameler on iki kuruş muko:bilinde her gün inhisarlar umum müdür 

lüğü inşaat şubesi müdürlüğünden alına bilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 .5 güven 

me paralariyle birlikte yukarında adı geçen komisyona gelmeleri iliin olunur. 
''7162" 6500 K. 45 

3800 K. 42 
3700 K. 38 
2700 K. 50 

5800 K. 100 

545 77 

435 

2-11-93 7 

saat 10,45 de 
Salı günil 

KapaU zarfla Malın cinsi Mikdarı 
Kolcu bel kayışı 490 adet 

2-11-937 Eski fişeklik 30 " 
saat 11 .de Boynuz düdük 194 " 
Salı günü Bel kayışı tokası pirinçten 330 " 

Kapalı zarfla Kılıç 262 " 

-6~8::0:--:0--------------------:-~~ M•.istamel çifte 35 " 27 2-11-937 
6500 K. saat 11 ,30 da Koku vakalığı pirinçten 470 " 

30 283 95 Baisık kayışı 154 " 
Salı günü Çifte namlusu 52 " 

Açık eksiltme Çifte dipçiği 47 .. 

2-11-937 DoldurnlCl makinesi 26 " 
Yatag~an 520 " 

saat 11,45 de 
Boc şice 7 5 gramlık 18863 " 

Salı günü :r :r 

24 117 

Bulunduğu yer 

: Sirkc•~id: meydancıkta tef 
: ti§ şube::i binasının üst ka· 

tında 

ı ~ Boş ııice 90 " 17483 " 
ıcb .. ~ Aç.ık eksiltme :r :r • ~ ... QS~ -::--:::--------------_::. _____ ....:.----- Boş şişe 100 " 14 " : Diyanbekir müskirat fab-
lltıı\b ı fa!ulya 2700 18 2-11-937 Boc cişe 125 " 2312 " : rikasında 

lr~ - arbun f :r :r \''<llltııı rn !" a.2000 K. 14 saat 14 de Boş şi~e 200 " 7 512 " 
-ı.tıil rnc/rc:ırnck 380 K. 12 Salı günü Boş şişe 223 " 739 " 

0htıd ~ırnck 500 K. 16 A~ık eksiltme Boş şişe 333 " 347 " : 
i11rııbı.rn 2000 K. 10 Boş §işe 400 .. 2116 " ~ 
.,:1fıır Y••maıayııs K. 100 lloı şişe 750 " 19 " 

lday • 600 K. 13 Boş şişe 900 " 56 " "ı 250 K. 10 
93 22 

Demirbat eşya 58 parça: Maltepe enstitüsünde 
l>,.. Cinsleri ve mikdarları yukarda ymh eıya 3-XI-9S7 tarihine rastliyan 

• t ~t,, 7300 K. 3 2-11-937 çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 
•ı, ,.,.,U•ak 7300 K. 7 saat 14.30 da 1.te klilerin malları her gün hi.alar mda ya"b mahaller<le görmeleri ve pa· 
~ 135 K. 15 69 94 Sah günü mhk için de tayin olunan gün ve saottc Kabataıta inhisarlar levmm ve mlib• 

' lııı,, .._____ A ç•k eksiltme yaat şubesindeki sat•ı komisyonuna gel meled ilôn ol un ur. "7178 .. 

~ıı Çtınu 
~a tltiıtc 2 7 O K. Istanbul Sıhhi Mftesseseler Arttırma ve 

SiY AH BF.NLER 

AÇIK MESAMELZR 

ZAlL OLMUŞTUR 

Beyaz rengindeki (yağsız) TOKA
LON kremi, terkibinde taze krema ve 
tasfiye edilmiş :.eytinyağı mevcuttur. 
Bunlar, mesamat dnhiline nufuz ederek 
derinliklerinde gf zlenmiş ve su ile sabu
nun hiç bir vakit ihraç edemediği gayri 
saf mad:lcleri eriterek harice tardcder
ler. 

Beyaz rengindeki TOKALON kremi· 
nin diğer kıymetli unsurları, cildi besler 
ve gençleştirirler, siyah b=nlcri eritir ve 
açık mesameleri zayıflatırla: ve en es
mer ve en sert cila.: üç gün zarfında 
beyazlatıp yumuşatır:ar. 50 yaşlarında· 
ki kadınlar. genç kızl:ı·ın bile gıpta ede
ceği taze, ve kadife gibi yumuşak bir ~ tar~ . . 3800 K. 

1 ~tiye irır~ılı:lj 1100 K. 
~~it rnıkli ~50 K. 
lıaa~ 330 K. 

20 
16 
26 
26 
18 
20 

2-11-937 

saat 15 de 
Salı günü 

Acık eksiltme Adana, Erzurum, Kars, ve Konya Doğumevlcrine lazım olan 215 kalem ter- tene malik olabilirler. 

rahi atat, tıbbi malzeme ve laboratuvar edevatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ek siltme Komisyonundan : 

~ 200 i{: 
~)~~ 
"kr J "

1r 3200 K 
l>eYniri 2000 K 40 

57 

87 

181 

33 

50 

3-11-937 
saat 10 da 

\'~- Çarşamba günü 

1 _ Eksiltme Çağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mUdürlü~ü binasın t:· ,4 A k .. 1 
da kurut u komisyon da 21 -1o-:-931 çarşamba günü saat 15 de ya p.taeakıor. arı C' • S. e ı ı K ı I a-

2 - Muhammen fiat 1329 lıra 95 kuıuştur. atı ı/an/arı 
3 - Muvakkat garanti: 99 lira 7 5 ku ruştu.r. 
4 - İstekliler şartname ve li&teyi her gün komisyondan görebilirler. K d k" k . . 

rltııııı ~ A9k eksiltmr 
~a ----;::::-:::------------~~--~--------_:_:.._ __ _ 

5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikaıiyle 2490 sayılı kanun.da b'onyka.1a 
1

k ıtaltm. ıhtıyc~ı olan 
• • 1.b ı. 1. k b . 60 ın 1 o oyun etı kapalı zarf 

yazılı belgeler ve bu ııe yeter muvakkat garaJ\tı ms.r- uz veya .,anl\8 me tu u ıle 1.. .1 • 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelme1eri. "'6958'' Şuautu ı e . eKkcıltmeye k1omılmu§tur. ısooo K. 52 50 

42 

50 

lstanbul Telefon DlrektörJUğUnden 
4000 adet Ankara telefon rehberinin tab ve tecli.d işi açık eksiltmeye konul

saat 10,45 de muştur. Muhammen bedel 3000, ilk teminat 225 liradır. Eksiltmesi 25-10-1937 
Çarşamba günü pazartesi günü saat 15 de İstanbul telefon müdürlUğU merkez binasında topla
Açık eksiltme nacak alım, satım komisyonunda icra cd ilecektir. Şartnameleri her gün levazım 

3-11-937 

3
.
11

•
937 

dairemizde görülebilir. İsteklilerin mezk\ır gün ve saatte muvakkat teminatlariyle birlikte müraca-
saat 11 de (6876) 

atları. 
Çarşamba günü 

Açrk eksiltme Istanbul Defterdarlığından : ~ ()dıı -----------------=---~d.: gt;ıcen 3·11·937 Galatada Okçu Musa mahallesinin eski Şehıuvar yeni pir Ziya pap. •oh 
\,, "'eıe 450 Çeki 290 .aat 1 l.1Sd< ğmda 5.,ı mülk ve tevsili kAğir dö<t kath alımda bahscsinde ve arkasmd• iki dük-
~l 1t6.,ilrii 500 "' 310 Ça<şamba günü kin bir demir imalithanesini milıtemi! ve her katta ikiıcr daireden altt daireyi 
~~>q~ 8200 K. 4,50 

241 10 
Açık ek~iltme ıcrkos. elektrik te1i""r" havi eski 37 mlikemr 37 yeni 51, 53 No.h Nihad •part 

1
'1dj 'ti --:1:0:-00:--K-i ____ _:~ _ _:_:..:_:__.__ --

3
_
11

_
9 

~ manı on iki bin altı yüz lira bedel üzcrincen parası peşin ve sırf nakid verilmek 
700 K. 57 tl 

30 
3' urtiyle kapalı zarf uıuliyle satılacaktır. İsteklilerin 945 liralık muvakkat temi· 

4.5 66 37 saa · da ~ kl"f 1 · · 1 11 ·· 
Ç b 

.. .. r.at mektuplariyle te ı name erını - -937 pazartesi günü saat on dorde ka-
ar~am a gunu .. J"'ğ"" d t 1 k · l · 
A k k 

.
1 1 

{.lar milli eml!k mUdur u un e op anan omısyon başkanlığıııa verme erı ve sa-
çı e sı tmc 1 - d k · 1 ~'"t' ------------------------ nt on beşte de mektuplar açı acagın an omısyonda hazır bulunmaları. (T. .) ~ (7112) 

~~h~ 3-11-937 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

~~~n. 3300K. 6S ~atl4de :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lltın eaı 1800 ic 32 Çarşamba günü - I~-~~ 3300 K: 38 291 12 - Asık eksiltme Jkf fGR«i1i"Wl1tVP'ff!qmpm 
~r tticksi 1

, 3.SO K. 35 3-11-937 ~ liıtı ı ıturu ıoso K saat 14,30 Kıymeti Peyparaıı 
:b~I i;-ı:_.. ' 25 Ç b ·· · K Lı'ra K. ~ -.c,..., arıam a gunü Lıra . 
11 'iti ,, u 17 5 K A .. ık ekıiltme 

289 65 ı 4 SO Tahtakale - Rü stempaşa Kmlhan·· cacMesinde Büyük 
)tlti -'tüm·· 18 ll h 1 d k" 4" . S N ç. 'd•l<ti u 500 K. Çukur an a un a es ı • yem umarah dükk•mn 

~ it\ ftı .. kayısı 
500 

K. 27 1-2 hissesi 6020 ~~·ııı ~~ı ı 7 s K. 40 , 60 1 o 4 50 Ba ya"d - Okçu larb•t• caddesinde 85 oumaral• dükk•nm 

~-~ i•ci, 2oo K. 7o 36 - 576 his5"i ~~dı, iç; 10

50 

K. 95 55 33 4 25 Tahtakale - RUıtcmpaıa mahallesinde Taşçdar <:add,.in « < 
9 

20 de eski 285 yeni 93 numarah dükk&mn ~ 240 - 1 1520 his 

•bUıcı OO K. 95 sesi. 6019. 

tın._ u 550 K. 30 
~1,: tU.,u 172 05 

23 45 1 65 Kadorga - Şah5'•var bey mahallesin<le Kaditga limanı 
.\,~·"' A, .... ıhane 4900 K ----- 3.1 1_937 caddesinde eski 126 yeni 146 numaralı dükkanın 4 -16S 

J"" "1aı.. · 17 H" · 5999 l\ " Jl 850 K saat 15 de ıuesı. ~:~«ı a
50 

K: 25 çsrıamba gUnü Yukarıda yazdı hieseli emlik satdm •k üme 31 gün müd<lctle aç•k arttmna-
0.tina 2oooo 14 Aç.> eksiltme ya c.kanlm•ıur. ihalesi 15-11-937 pazartesi günü saat ıs d• yapdacakt<r. İs· 

~ı,1 3400 5 t<ktiterin mahlülôt kalemine gelmeleri. (7003) 

\· ~ 5,.50 176 36 
... ~~u"derı ~--r11,." lSO ton 

1700 
----- 3·11-937 tahmin bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme şekli gün ve saatleri hizalarında ya-

llan rrı 
453 75 

saat l 5,30 da zıh yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye ko ı:muştur. 

' r· •Jcn Ç b ·· U 1 ~ • :o~ " 
1250 

arıam • gun 2 _ Eksiltme stanbul Kültür direk törlüğil binasmda liseler muh.ısebcciliğin 
la 'ı ltb -- .. _ Kapah zsrfla de top:anan komiıyonda yapdacakbr. isteklilerin şartname!,,de y.mh kanuni ve-
~Oo ı:c 41 it , - - - ------

3
_
11

_
937 

sikalardan başka tV-..aret odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlariyle bera. 
lde:t Ve 1ıı•tnı ~6200 l:ilo her teklif mektuplarını ihale için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mu 

~,OJ saat 15,45 de • C:cmct 437 17 kabilinde komisyon başkanlığına vermeleri, ilk teminatlarını belli gün ve ıtaatten 
' Çartamba günü evvel veya bir gUn evvel liseler muhasebeciliği veznesine yatır:nalan. 

Kapalı zarfla 1 , t . s - isteklilerin gartn•m•leri okul •darcsinden görüp okuyab:lo;eklerl illn 0 • 

•tınbl·J krı ·.-:: ~er kilo ve adet lunur. (7063) 
orıretmcn okulı.!ııu r. yukarıda ınilcd;ır " 

ar namesı onyada ve stanbul, An-
kara Levazım amirlikleri satmalma 
komisyonlarmdadIY'. 

İstekliler şartnameyi komısyonlar

da okuyabilirler. Muhammen tutarı 18 
bin liradır. Şartnamesindeki yüzde yir 
mi beş miktar fazlası da dahil oldul'u 
halde ilk teminatı 1687 lira 50 kuruş 
tur. Eksiltme 28 / 10/ 937 perşembe 
gUnü saat 11,30 da I\onynda Levazım 
fımirliği satmalma komioyonunda ya
pılacaktır. 1stekliler 28/ 10/ 937 pc~ 
şcmbe giinil snat 10,30 a kadnr teklif 
mektuplarını Konynda Levazım amir
liği satınalma komisyonu ba")kanlığı-
na vcreceklir. (519) (6944) 

~ . . 
Konya kıta.atının ihtiyacı olan 120 

bin kilo sığır eti 1-npalı znrf usulile 
eksiltmeye konulmu~tur. Şartnamesi 
Konyada ve İstanbul, Ankara Leva
zım fımirliklcri Entınalma komi~yon

larda okuyabilirler. 
Muhammen tutarı 24 bin liradır. 

Şartnamesindeki yUzc!e yirmi beş mik 
tarı fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2250 liradır. 

Eksiltmesi 28/ 10 1937 pcr5embe gü
nii saat 11 de Konyadn Levazım fımir 
liği sat.malına komisyonunda yapıla

caktır. İstekliler 28 10/ 937 perşembe 
günU snat ona kadar teklif mek~upla 
rın1 Konyadn Levazım amirliği satın 
alma komisyonu ba kanlığına vere-
ceklerdir. (520) (6945) 

• ~ * 
Üçüncü kolordu ml'rkez birlikleri 

için 350 ton unun 4-10-937 tarihindeki 
münakasasında talip zuhur etmediğin 
den yeniden kapalı zarf usuliyle 350 
ton un alınacaktır. İlk pey parası 3413 
lirn olup ihalesi 2-11-<.)37 salı eünü sa 
at 16 da Çorluda kor Nttınalma komis 
yon:ında yapılacaktır. Evsaf ve şartna 
mesini görmek istiyenler A

0

nkara ve İs 
tanbul levazım amirlikleri satınalma 

komisyonlarında \•e Çorluda Kor satın 
alm:ı komisyonunda görülebilir. Teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona verilmiş olması la
zımdır. Talipler kanunun 2 ve 3 ünçü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatte Çorluda Kor satın
alma Komisyonuna müracaat eyleme-
leri. ( 541) (7080). 
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... 
- . -- ..... 

1TÜRKİYE\ ~~ . 
CUMHU RlYETI; 

" 

Türk Hava. Kurumu 
·aüvuk 

biri ;;;--=--

' ... 

Ulus gazetesi 29 birincitq 
rin Cun.hu.riyet bayra.m~nda.n 

... KURTULUŞ. 
O..>ktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün mürekkepli 
lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kuruınatı 
ucun bozulmasından kurtaran ye- · ·~--~F, 

gine 'f 1 K U dolma kalemi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyanın bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar
mıttır. 

T 1 K U ucu aıınmaz, bol mü 
rekkep alır kuvvetli bQaılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde her ne tekilde durursa dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T 1 K U en sağlam ve 

nıtlı mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve Kıımızı 
renkleıde de bulunur. 

Her yerde arayınız. Depoıu: Havuzlu han No. 1 tatanbul 
Taşraya posta ile gönderilir. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı · - Şartnamesinde yazılı vasıfİan dairesinde Ankara Poli~ Enıtitll~ 

azı 200 çoğu 250 ton sömikok köm:irü 22 - 10 - 937 cuma gUnti aaat ıs 
pah zarf uauliyle satın alınacaktır. • 

2 - Beher tonuna 28 lira kıymet biçilen bu kömürlere aid şartnaıneyı 
i~teyenler Emniyet Umum Müdürlüğü sa tınalma Komisyonuna u~üraeaatl•fl-

3 - Eksiltmeye girınek isteyenler .581 lira 25 kuruşluk teminat S 
veya Banka mektubunu muhtevi teklif n1ektuplarını ve 2490 sayılı kanurıuSI 
ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gül'l'J saat J 4 de( 
Komisyona teslim etmit bulunmaları. (3732) 

Yalnız 

En şık 
Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Tbe Conklln Pen co. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

Mürekkepli ve Ku-çun KalemlendJI 
cep ve masa için olaJı ,./ 

yeni Şevro::ı rnode 
bir harikadst' 

•• 

Piyangosu 

yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

24. cu ttibaren yeni ma~inesinde ve ••••••••••••••••••• 
oüyülC hacimde basılacaktn:. 

Her gUn 12 sayfa 

Büyük ikra~iy~: 30.000 Liradır. Ulus yeni şekil ve kadrosu 
ile yalnız Ankaranm değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir Bundan baıka: 15.000, ' 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle ( 10.000 

• gazetesi olacaktır. ve 20.000) liralık iki adet mlikUat vardır.. · 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi ıengi:ıtden bu piyangoya iştirak ediniz ... ~tt-lıetılffltl"""""lffl-- IU.1t11MtllllllH"111111ııttltn • 

Merkez Bankası Türkiye Cumhurh·et 
16/ 10 I 1937 vazi"eti 

PA~ıF a... AK T .t F ~ 
Alt.Dl .:n kiloıpam ll1619 881 IL27.596.9J6. 
9aııkııot. • • • 

1
.. 12.s 12.308. -

Ufaklık, • • • ,, 937.177.01 
Dülldekt Mllllablrı. ı 

Türk Uruı: 
llarictekt mwaablrler: 

4.ltm l&tl IUIOCT&t ll 482 00!.I 
Altma t&bYUI kabU Mrbut 
d0"12:1v. 

Diler dtM.zler •e borçlu 

kllrt.Dc bakıyııe11 . • • • 

.... t.Uttllert: 
Denıhte edJltD nnkı oalcUyt 

kutrlıtı. 

Kuwau e ... • lllcl ~.cı. 
delertae teY't!kaa Haıdne tar• 
fmdan Taki tedfyat. 

tkllMAl cllıulaaı: 

Haztne bonolan 

Ticarl •nttıer 
. . . 

ll:eluam "" Taın1ıı1 «'ÖEftaı · 

{Oerultte edile; en•ln ııak. 
\ l t1ytll1D karşılıtı ıııaara • 
{t&tıYfllt ftlt'&r1 krymeU,. 

1 Serbelt eaham .,.,. t&l'IY1llt 

A TIUllll&r ı 

A.ltm " ı1l.vb uı:~rt•• 
Tıt.'ı"f1tAt nz .. rtft• 

µL, &55.76.5.26 

9.118.729.56 

5.022.51 

25.'»71 • .ıcl7.74 

!L 158.~48,563-
~ .. 13.~77.~0~ 
ı L J . 7 .A>.000. -
il " 37.~1.918.77 

I · 17 .1184 60.3.0'l 

L.. 3.795.318.Sb 

~L. 79.? 18.f*t 
.L. 7.3H8.27ı'. ,4 

T~lr1la 

Lira 

41.346.~21 81 

ijj5. 765.26 

34.693. 159 8 ı 

145.171.(183-

41.281.916.77 
1 

~ 

~ 1.779.921.60 

7.467.989.33 

4.5~.COO.-
17.023.347.18 

33i.~2 4,tfU4. 7t; ... 

1 • • t • 

lbUyaı akoe-1: 

Adl ve revkalld.. • • • • 
HUaUJll . . 

i e<lavuJıJekı ~aııkootlar: 

1 2. IO:S.172.40 
4 516Jl07.70 

L>erubte edUeD' urakı oakUye L 158. 74~.563-
Kanuouo 6 <1r ~ lDcl macıcs. 

terine tevfikan bUloe laratm. 
dan ..akJ te01,r•l •L. IJ.i77.48P.-
Denıbte e<!lleo nrakı oakUY• 

baktyut. l 145.171.<&1-
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Mektepaııere0 Çcculk veıııerl" 
ne, Okul DDrektöırDeırlne: 

Mektep kitaplarınızı almadan .... bir kere e•ki tanıdığa"' 

h VAKiT Kitabevine 
" ufrayınız.. ilk, Orta, Li•e, Yük.ek ve Me•lek ... Her olrulan, ~ 

ıınılı için, her dilden, her türlü maaril nefrİyatını buroJ(lfl 
kolaylıkla ve derhQ/. edinebilirıi niz.. 

Raıtgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, "' 
kit kaybetme olabilir, üz.ülebilirıi niz.. J) 

lhti•aMı her yerde kıymet ver meli: (VAKiT KiTABE~ 
de mektep kitapçılığında ihti.a. kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her •or guya karıılık verilir. f: 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. T~lefon: 24370. Tel,,.. 

Yakıt . İstanbul. Posta kutusu: 46. 1 _____ :_/ 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk P.udrası: 'imdiye kadar hiçbir benzeri tarafmtun ~ 

lid edilememiştir. Bu pudranın. en b~~k mezi~eti .b~lh~ çocuk c b'J" 
leri için hazırlanmıu olması \"e terkıbınde tahrış edıcı hıçblr madde 

lunmamasıdır . 

PERTEV ÇOCUK PUDRAStNI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vüc~dil~ i~ 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine kargı bundan daha müessil' 

pudra henüz keşfe?ilmemıştir. 

ONU DIGER ADI (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınef/ 

Bursa Yenişehir Beledi yesindeP: 
OOOÔO 

.,.sıl; 
Yeniş~hir belediyesinde mevcut tahminen (1 ) kilo kara -.el~ 

tiği 14 - 10 • 937 günUnden itibaren 21 gün müddetle açık arttırınaY• rl'' 
mU§lur. ihale günU 5. 11 - 937 cuma günüdür. Talip olanların :- ,J 
içinde bel~::. cncUmeninc müracaatları. .-. _ ~ 

Sahihi: ASIM US _ ·- Ne~riY.at direktörii: Refik~ 


