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ortaklarının kendisine ınenfaatle
den dolayı muhayyel hilcunı yapınış 

S .. . olduhla11 zannı veriyor • 
y elanık dönmeleri,, hakkındakı 
eııyı "Yakıt,, bir haber oımak 

Dr. Aras 
VE 

B. Samii' 
nin nutukları 

~ bakımmdan neşretmişti Itri.}' Ahmet Em· y lm h . d u satırları Ankara 24 (Huscsi) - Dostblran ~·ıo dii k"" ın a an, gazete Mesela, bu fa rıye e 1 hariciye nazın ekselans Samii, era 
~, . .ı,. uğr n /.•ayısında, nqriya t ale okuyoruz : I beri erinde Iranın büyük elçisiyle T ah 
~~· ~ ıgı hücumlar. sayarak bu Ben .. Vakit,. gazetesinden aynh IJ'. ran büyük elçimiz, Iranın Bükreş elçi 
t)~dı 1 e hayatının bir tercümcsi-1 ''Vatan,, ı kurduğum zar.lan Mcd.. si ve maiyetleri ve mihmandarları ol 
l' . K . . d b' adamın on d h 'lıo •• b met arataf ıamın e ır . .. . uğu halde ekoprese bağlanan usu 

;, .kllfO~dr~uharririni tah.~dan da melik hakkındaki bey.annam~ı ':erı sı vagonla bu sabah Ankaraya gel · 
~•ıiikl . gı kılıcı Tan •utunların ne eski ortaklarım benım aleY~'."' :. miştir. ~- ktııd~l'.11'. boy göstennek hevesin kı bugün Nadinin yaptığ: gıbı , u istasyon, lran ve Türk bayraklan 
.'""Yduau tsını alakoymak, bunda cumlarda bulundular. O zaman ' Na ilı- donatılmıştır. · 
~ liltri•~vkte'.!. kendini mahrum di bu ne rezalet)., diye ortaY• atıldı Muhterem misafirimiz, 
~ d tağı n ~I de~liz. Fakat bu dolaı ve prensip namına "Vaki~. e karı• vekili Dr. Rüıtü Araa, hariciye vek& 

rı e bulu 80 u gozetlemek tavsiye - siddetli bir mukabil hücum yaptı.. Jeti siyasi müsteıL"\fl Numan Mene -· ·----
nrnak · d 

1 
~ v • :r-yerın e o acaktır. "Tıpkı bugün Naclinin ~aptıgt gı (Sonu: Sa. '4 Sii. 4) 

,.. _ • bi hücum ..... ibaresinde ıu .tıpkı .. ke ı~-~---------~---. 
"'i; e S $Ü r limesi bu yazıyı Yunus Nadıye ça.ta~ va t . ibareleriyle birlikte okuyup heyet• u Atat ü r k 
~ ese 11 i mumiyesine birlikte mana ~e:en ok~ 
tıl yucu gözünde Ahınet Ernının eekı Veziri kabul 

ettiler ık il/eminde şe• ortaklarını da kendisine nıu~an·el 
e il bir hücum yapmak ve bu hucumu 

l• aşamak lstlgen menfaatlerine dokunulduğundan do 'iller i l layı yapmr~ olmak zannı altına koy Ankara 24 (Telefonla) - Bü-
Ç n tek bir maz mı? yük Önder Atatürk bugün doı\ 

flardır: O da fert• :.\hmet Eminin 'Vakit,. ~azetesin lran Hariciye veziri Samiiyi ka· 
1'agatla . .ç, den aynldığr 19 mart 1,39 ta • ı bul ederek kendisile uzun müd· 

'la. rını 
1

Bd11 rihli ... Vakit~, de ilAn.olunmua-ve ~r;~.t..,...hf<'llh'I mn~-· 
~flle~ı b nc:lr,-ıu~'"'" aıiil!tenıffö-~nku • • • • . ... 

. -........::J!.• ilmelerldlr prtla" alımda yazmayacağı bir ha ta Hancıye Vekılı doktor RUflu 
ıı.,. <\ııt.,..ı. T beri birlikte vererek Ahmet Eminin 1 Araı da hasır bulunmuıtur. 
~ ~ J..ı. urlduıu talebelerin • '(Sonu: Sa. "4 Sü. 5) J.._ııiiiıııi...,. ____ .,...._._,...._ 
~oLln le: ~~.gencin ~yatma --------ili.~~ teaza..~utun Türk milletinin ısta nb. u 1 muhtel ı•t•ı 
~~"· F •1~uTr · uyandıracak bir ha 
-.... qat ·· k · ~.t ı F'Uad ur hava kurumu 
~ ~ Çok do .. Bulcanın tören söyle· k • k ı ~'~~eırn·fl 0ıarak işaret ettiği se iZ U p maçı 
~~ • 1 e hava yarı~ında geri '!'rı.~.ı.!'t hirıateyen milletler için bu 3 - 3 eeraberıı·kıe net·ıcelend •. 
~Un l~tnıdaz ~ tabii ve zaruri bul 
tl~·l'arırrı hl?. 1~ bu türlü kazalar .. . ____.,.., -. 
"~k er y . d ' x}• (" ;;; 

~llıı tadtr. Bu er~.n .~ llem~n hergün 
"cı tabii " turlu kazalann vu -
:ı lletj e ~ru • ı tı~ · .... telerj rı o unca da onların 
L. t~L ne sabır ve tah ··1 ~t ~'i"- ıenn k ammu 
f'-~ olarn e ten başka yapacak 
~aeıtala~ Nasxl ki hava müda • 
~·~· oluy0 ·d.a~lara ve öliimlrre 

1tıd r ıye d·· '~ e ta:yy unyanın hic bir 
tı1t ta~ va~ are "e ~araşüt kull~n · 
lifld "Bıllkis ~CÇen bir memleket vok 
ı.ı e ta a~alan k • ~ rl'r\ k Y}'are ·ı n vu uu nısbc -
ı)lstlt ~dil' e'c! er cesaretlerini art -

" Ilı · ır '~ l)n ' l'tlenau ~emlck~tin hava fi 
ti)j~ ~rı Yerin P bcır kahraman düşer 
""lt i/ltisap c s. on kisi tayyare· 
~U~ ır taYy etmektedir. Kaybedil • 
lııtı~e "iku~rc Yerine yeniden bir 
) ~"llfllctad W\ P'Ct' .. . ' ll ır. H k'krmc~e qayret o -
ltt,.,_. ernind a 1 at hAlde insan - maçından rı·t'el biraracla,.. 

(Y cu;ısı 10 uncu ıaylatla) 
~~ı rnilletl:r • • §ercflc yaşamak 
~ r tek y l ıçın tarihin her dev · ~ı f l'r\e"sup ola vardır; bu da o mil- ~-------- • d ~~'t f'trne:yi ~.ferdl~.ri~ havatlan (·ngı·ıtere ıle Japonya arasın a 
b~ir k~ı f~ : rnele~ıd~r. Çiinkü '·ı,ı a tnrihin h trneyı bılen millet· v h • b • .ı. ~di:~ er devrinde yaşaya . . a 1 m 1 r 
'-' f erçe1- •anlnr i • h • ~ f~Ic. ~ten İffh çın avat sahasın 
ı •n !vet ı ~,.A ..1 ... b" rt~,· ic'tb Voktu k• ~eger ır mu d • 
~lr)•" 1rıda h r 1 buna erişmek h s e ~tt oı;: bitin,.~Vdtını feda etmt>k f e, a 1 
'«il\ aa'rı 'r .. cede g ı · b' ~ t'rıiidaf Bu itib e mış ır . ~ he "'•• 1 arla sadece va· b b dıınanında ""l)tk~faa1'""tY0 un~a "1eğil. haya_ Bı·r Jap· on om ar 
'tt: ~l'rıak bir ~tı~ı~df'! ölümden .. • ~t~ı.~dıı ~~s:~~~sir ilk vasıf. tngı·ıı·z askerlerı yaralandı, 
-.,._l'l :1U '\'a a m olmak,. da • 

daha oldu 

General · Nedi~ 'abideden dönerken t'C vali~z tarafından lwr§ılanırken .•• 

General Nediç 
. . 

Yugoslav askeri heyeti reisi dün 
gelip Ankaraga gitti 

Yarın Rumen Erkanıharbiye 
reisi geliyor 

Cumhuriyet bayramında Ankara -
da bulunmak üzere davet edilca dost 
ve müttefik memleketler askeri he· 
yetlerinden Yugoslav erkanıharbiye ı 
reisi general Nediç, maiyeti ile birlik 
te dün şehrımize belmiştir. 

Dünkü boks 
müsabakaları 

Kendilerini, Sirkeci istasyonunda 
lstanbul vali ve belediye reisi B. Mu 
hittin Üstündağ, Emniyet direktörü 
B. Salih Kılıç, lstanbul kumancfun 
vekili tüm general Osman Tufan 
Merkez kumandanı tuğ general lh· 
san Ilgaz, Yugoslav baş konsolosu B. 
Vukutiç, Yugoslav askeri ateşesi al· 
hay Pakaçeviç ve bir askeri ihtiram 
lutası karşıh1mıştır. 

. Yugosla~ generali istasY,ondan i . 
ınce, askerı muzika Yugoslav marşı 

(Soııtt: Sa. 4 Sü. 3) 

Hintli güreşçi 
geldi 

. "hır • sfı benim kl b • • • • ld • • •rısa 1 k sf'me c lf O U 
n ' tekamülüdür. 1 ASIM US '(.Y .,, .. .,_:ı_'\' al , . ~' ~ ncu saYJı.ao«/,4 _ 
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Allln kovuluyor 
Altın Bankaları altın almıyorlar 

~ opagantla ıçu~flAiilter.e bif 
radyo teşkilall kuruyor 

· Sahte tablolar 
I.:onClra 24 ·(A. A.) - Reynold / İsviçre bankalan hariçten gelen( 

altınları kabul etmemeğe karar 
vermiılerdir. Birleıik Amerika 
cumhuriyetlerinin de alhn i\haline 
karşı takyidat koymak için ha
zırlandıkları malUındur. 

Berlin 24 ( A. A.) - Angriff ga 
zatesine göre Ressam Manet ve 
Conıtablein terekesindeç ıkan birkaç 
tablonun sahte imzaları ihtiva ettiği 
F rankfrt am meinde meydano çık • 
mıştrr. 

Neys gazetesinin bildirdiğine göre ha 
zı ecnebi radyo istasyonlarının lngil 1 
tere aleyhindeki propagandalarına! 
mani olmak üzere yakqıda bir lngi- ' 
liz dünya propaganda servisi işleme 

GiinünAJiisfeJ 
Halbuki §İmdiye kadar hariçten 

bir memlekete altın girmesi o 
memleket için bir nevi emniyet 
alameti sayılıyordu. Bu noktadan 
dünya vaziyeti yava yavaı deği
§İyor. 

ğe başlayacaktır. Bir yeni demokrasi 

Hadisenin sebeplerini izah et· 
mek için (ln'LTansigeant) gazetesi 
§ti dikkate değer makaleyi neır
ediyor: 

ALTIN KOVULUYOR 
Pierre - lıviçrede batıma ıa· 

rip bir macera geldi. 
Paul - lsviçreye ne yapmak 

için gitmiıtin 1? 

Zannedildiğine ~öre bu tablolar 
bir kaç sene evvel bir ressam tarafın 
dan bir antikacıya satılmıştır. Antika 
cı ölmiiştür. 

Büyük mikyaı.ta bir dolandnıcılık 
kar§ısrnda bulunulduğuna şüphe edil 
memektedir. 

DUnyanın en genç 
annesi 

Dünyanın en genç annesi Arjantin· 
de bulunmaktadır. Jozefina Vilafina 
isimli 11 ya~ında küçük bir kız olan 
en genç anne Buenos Ayres ~ehrinde 
belediye doğumeYimle doğmuıtur. 

Doğurmak üzere hastahaneye gö • 
türülen bu kız, iki tane oyuncağını 
CJa birlikte götürmüştür. • 

Bu karar hariciye nezaretinin me 
murları ile British Broadcasting cor 
poration memurları arasında aktedi 
len bir kaç içtimadan sonra verilmiş 
tir. 

Bu içtimalarda lngilterenin noktai 
nazarını memlekete ve· harice bildir 
mek için müracaat edilecek tedbirler 
görüşülmüştür. 

Japon kllsesı lnglltereden 
ayrıhyor .. 

Tokyo 24 (A. A.) -Domei'ajan 
sı bildiriyor: 

Canterbury haf piskoposunun aley 
hindeki hareketlerinden memnun ol
mayan Japon Anglikan kiles~sinin 
azası büyük Britanya anglikan klise 
sinden ayrılmayı düşünmektedir. 

Pierre - Benim elimCle büyük 
çe bir altm külçesi vardı. Bunu 
Fransadan çıkararak İıviçre ban
kalarında muliafaza etmeği dütün 
düm .ve lsviçre milli banka11na gö
t~rerek albn külçeleri almaımı, 
~unl_ara mukabil bana lıviçre ban ka kaymeıi venneıini iıtedim. _...;_ _________________________ _;;...,_ 

Paul-Tabii lıviçre millt l:ian- Gazeten ·ız .• venı ek 
Jiasr ıenin liu talebini reddetti. Se- ' 
nin altınlarını alarak mukabilinde ister misin iz? 
ı>anlia kaymeıi vermeli iatemeClı· 
aeğil mi? '":"' ~ ~ .,. .. - ' 

Pierre - Eve\, tamam ayle ol· Şüpnesiz ki kağıt yemek: için·geÇi olmalt Ia'znn. Fak'at, bir Fran· 
cfo. Banka albnı kabul etmedi. Bu SIZ gazetecisine bu tavsiyeyi veren bizzat bir okuyucu olduğu için 
yolda verileceli bir altın külçeıini -kendisini ve kendisiyle beraber bütün okuyuculan - keçi yerine 
sadece lsviçre devlet l>anliaamClan · koymak istemez. r ... "" ~ 
verildiği takdirde, muliafaz& e(!e- • 1 Teklif ıu:· - -.. .... - - . -.., 
Dileceğini ıöyleC:li.. Gazeteyi Öyle bir k:ağıt uzerine t:>asmalı ki, Okuyucu, ok'uyup 

Paul - Bunun ıeliel:ii açılibr. b"itirClikten eonra, çöp tenek'esine atacağına veya masanın üzerine yay 

Rurlıan Rr.lge yazıJor: 
Rulgari@tan 1934 denheri politilc 

bir kri:r. geçirmektedir. O giiıılcnle 
dağıtılan parlamentonun yeı:ine bu
güne kaclar hiç hir şey konmamı~. fa
kat otoriter re'im taslağından bekle -
nen milli ahenk hir türlü tee .:1iis ede
mediği ve görüş ihtilafları için ic;in 
devam ettiği için, miHet ,.e de' let 
y:ıpr1arrnın tahii Ye ~ağlarn durumla
rını temin edecek en iyi çarenin gene 
"dı•mokrasi., olacağı anln~ılmıştır. 

Öyle ki, Bulgaristan, yeni hir ka • 
nunla yeni seçimlere ve yeni parla -
mento hayatına lıazırJanıyor. 

Bulgar seçim kanununun hir hu -
rnsiyeti df', ı-e!;erek kadınların ''izdi· 
vac,;,• imtihanından geçmiş huhınmala· 
rmİ~ yani ya evli ya dul yalıud bo~an· 
mış olmalarmı ~art ko~masıdır. Kanun 
da, yalnız çocuk doğunnu~ olan ka • 
,]mlar seçime iştirak edebilir, dcnı-cr 
di. anlardık. Çiinkü fizyologlara güre 
kadmın dimağ nahiyesi clalıi. ana ol
duktan sonra tam inki~af haddini bu· 
lor. Fakat iidivaç, neden hir olgunluk' 
kriteryonu te~ki1 ct"in? Öyle izcliYaç
lar ,·arıhr iti. t>rkckte ve katlımla, clii
şiince ve nmlıakeme kabilivetini sön
dürecek kaclar mmfi netic.eler ,·erir
ler. Mamafih, yeni Bulgar seçim ka • 
nunu, i:te hn iki orijinal yeniliği ge
tinniş bulunuyor. 

lsviçre milli 1:i'ankaıı bir takım ıer- gı yapacağına, tencerenin içine atsm, kaynatsın, pi§irsin ve .... Kemali Kurban 
ıeri .sermayelerin oyunlarına llet afiyetle yesin... · 
olmak: istemiyor. . Fena fikir aeğilt Olmayacak b1r ıey de yok l:>uncia: Kağıt lllelvası Biirhan Cahid lıat•a §tdıidleri ı~ın 

Pierre - Seneri mi? Faliaf 1ie- nasıl yeniyor? Hakikaten bu kağıda b'enzeyen bir §eydir. Yalnıi, bunun Son Po.ı;tada yazıyor: 
nim İsviçre bankasına götür<lü- Cialia iyisini yapmak ve üzerine yazı yazılabilir bir ha.le getirmek Hava kurbanları arasına beş kah-
ğüm sermayenin emniyc.t aramak lamn'! . raman dalıa verflik. 
ta~u1iaJr:icrede aradrfı bir Mr.seJS:, yu'flianın dalla muliavemetlisi t>ulunur. Kağıt gibi', matbaada Beş Tiirk genci bir tecriihe uçuşun-
ma at yo r. .. -;,!!1,.~luneı~ aluuq l:.:ıu .. 1~· Y'C# v•~e ~la afıl&. " • .f\ rı~ Cla ~~ft •yel@ • stt ih(Hler. 1cdeııı 
. Paul - Şüpliesiz. Faliat ıeni• 'Peki ama mürekk'ep? ,. • ıı . a ..... .. DU P. !llf .. ı.rsu c,v ~ L b~taniaıt-•NıMIKI.. uu pı,c:l}4Ja.~~ u :uu • 

bu ıe~yen emniyeti o türlü ali· Gazete yemeği Clü§ünmilt olan 1>u1ı~ aa'<Jü§ü'nm'ffş:· 1! •· ı i · kesi ~ttan ~"n'are henüz kendi i için 
val ve şerait içinae anyor ki baı- Bugünkü n:ıürekker>1,,. yenecek bir nalde de2il! Bunlann <lana a~ hır telılıke olmaktan kurtulama -
kalan için emniyetsizlik tevlit edi iyisini yapmalC lazım: Esasen mafu mürekkebi yağlı bir madcedır. nu~trr· Medeniyet dünyasında hemen 
yor. ~aviçde ~illi bankası is~ her Bu yağ mesela: zeytin yağ olsa y:enmez mi? mükemmel yenilir. r lıer ~n hir tayyare knzaı:ı olıııarn <la 
§eyde~ e':Vel.liuzur ve emniyet arı- Bu suretle, "yenir kağıt,, üzerine basılml§ ohın bir gazeteyi oku gösteriyor ki lıe~iiz. Y~r~ığı~a. hakim 
yor. Sız bu bankaya öyle bir altın yup bitirdikten sonra, bir tencereye koyup pişireceksiniz.. olmıyan hu tclılıkelı ~ılah ı~ın <laha 
vermek İstiyorsunuz ki bunun bu Artık ortaya ne yemeği çrkacağı kağıdın cinsine bağlı. Kağıt pata- pek ~ok kurbanlar verıle~ektır. 
altına hiç ihtiyacı yoktur. Siz bu testcn yapılmışsa güz~l bir patates püresi elde edersiniz. Mercimek Rırkaç yıl en·~l r:ransızların en gii~ 
:ı~'-1 1 bugün vereceksir.i;::. Yarın ezmesinden yapılmı~ ise ve suyunu da.fazlaca korsanız, size güzel bir zel kızı ve kad~ ırtıfa r .. ek~runun ~ah 
Cenevrc:le, yaliut Bale de itler fe- mercimek çorbası olurl •. 1 ı .... 1 ı ramanı Elen do Bouc1ıe hır tccrube 
n.a gitmeğe b'aılayacalC olursa der YolC, yufka cinsinden bir kağıtsa börek 'de yapabili"rslniz, maltar uçuşun~la tayyarcı-inin kanadlarile be-
hal oradan alacaksınız. Adamın na (fo.... . ~ raher kemli giizeJ kanacllarım da kıı-
hiri gelse de iyi bir havada size bir O 7.:tman artık gazeteler arasında IJa§ka bir rekabet Da§layacaJC dr. Fr~nsa maarif ve lıava nazırları 
"emsiye verse, sonra w ıemıiyeyi <ıemektir:' im kahraman ci1iiniin giigsiine hak et· 
yağmur yağdığı zaman gelip , al- Sokaklarda müvezzilerin:' tiği ~eref nişanını ]ıiir;metle 1'oydıılar. 
~a.k ist~se siz .n; ~eniniz? lıte _Patates kağıtlı bilmem ne gazeteai vart • ,Geçen yaz k~clın me afe re~onı 
sı.zı:.ı lsvıçre mıllı bankasına yap· _Mercimek kağıtlı falanca gazete! Baklavalık' yufkadan il~vea ka~ramam Amerıkah Erhart yem bir 
tığınız teklif hakikate bundan var·! ~ 1 

rekor peşinde kayıplara liarıştı. l\f e • 
~atka bir şey değildir. Onun için • _ F asulya kağıdı üzerine ~asılml§ 16' eayfalr falan gazete·! üze- de"..iyet dünyası ~n .geçmi!or, f eclakir 
bankada sizin teklifinizi reddet- nnde salçası da var. ı ı e~·ladlarım1nn hırını bu ugurda kur • 
.Dlİ§tİr. / ' Bu salça da __ tabii anla<lmız _gazetenin tiaşlığındaki ,kırmızı han ''eriyor. İn.sanlık liavaları da zap· 

Pierrc - Bununla l>eraner al· renltf . , ,.. · tedip gciklere katiyetle hakim olunca· 
tın Y_İne. daima al.tındı,r. Böyle kı- Şı"mdiki llald k ld " '-" ·f'ki b·ı· . • b lki ya kadar hu denm edeceli. 

ti b d 
J e şa aya a ıgrmrz ou ı r - ne ı ırsınız - e . • . . ::li? ır ma enı n~ Cliye red~et- bir ~ün ciddi karşılanır ve bir mucid bunu de mümkün kılar.... Yem Türk~y~ ~e geçt':1 yıl il~ ka· 

..... o .~.amon gazete kağıdını pi§ itip veya, icadın deha fazla tekfunül d!n. hava ~clııdını t~~raga "\'erdı. Bu 
Paul - Banlianın reC:ldet\iği ıey ett?gı.~~nlerde, c;iy r.iy yemek pek tabii bir it haline girdiği zaman: hadı elerle s.ızbvan yııre~le.r ancak şu· 

bu altın değildir; onun İstemediği . ~ır v~kitle.r,. gazete kağıdı da yenilir miymif hiçi,, diye alay et-- nunla tcse~lı bı.ılclular kı ~ava k.urha· 
~d~nüBgü~~ne gelen giden ıermaye mı,lerdı.,, dıyt" bızimle alay edecekler! nı ''eren hır mıllet medenıyet dilnya-

ır. u, yurdsuz, ocaksız ıerma- - ViRGÜL sına .karışmış bir millettir. Biz <lün 
Y~, di~ ~~--~--~~--~~~---~--------~~--.! krr~kanadlar~ide~~tma~vdie~ 

A~erika Cumliurreisi Ruz· ı _ _.,.....,....--.,......_. t-iğimiz bu taze §ehidleri anarken yeni 
velt b .. türlü sermayeleri memle- Türkiyenin de bütiin medeni millet· 
ket\en uzaklaıtırmak için bunlara ler ara~mcla. göklere. hakim olmak için 
mahsus ayrıca bir vergi ibdaı et- • • uğra,nn meclcnh·et clünyaı-ıncla §ercfli 
~ek istiyor. lıviçrede dahi hir mevkii olduğunu düşiinerek teselJi 
bunlar memlekete konmak iıtenil hulnyoruz. 
miyor. ~. L. 'Jenne-- Bir fikir 

Bir tayyare fabrikası ~ . 

~o~ 
"G .... .. ·1 b unun .gazete ı·c er e i)'ntr .. bn~ • 

sutiyle okuyucu alikasJJJI 
meğe mnvaff ak oldu· 

Biz im yevmi mathuaurnııkto 
cdehi~·at değil, askerliğe, ~o b 
terhivecili;;c , .e saire)·e daır . " 
Jii mesleki yazı ne.§redcrek ., i 

,,. 

yoksulluğunu tcHifiye çalıitığfete 
kunıcular daı ellerindeki gtd 
f e)~rin<le pek de sathi olnııY1111 

ri yadırgamamaya alışıyorlııt· 

~ 

okuyucu seviyesi yiibelınitÜ'' 
halka Ye biitiin giizidelere 11 

manda hitah etmeğe mecbur, 
ınatbııatmıızm istisnai , ,azh:e{' 
tecili~imizin her koldan ink1~11 

layln;tırdığı gibi okuyucunııJl 
Iopcdik kiiltiiriinü de artırıY0r~ 

Şu 'ar ki ne ilim, ne sana~ ide 
sadf' hu amiklopedi seviyesıJJ 
lamaz. 

Biz onların 
,. " 

)f eşlmr İngiliz söziicliir: ., ç 
yola a~aç ra~tgelecek olursa "' 
silmez yol Eapar!., 

H t•p gıpta ettiğimiz fngiliı 
hu !'evginin c eridir. 

Parti halıçcı.inin yeni du,·arı 
elen g<'ç<•rken hu si;z tekrar Jı•~ 
geMi: Duvar çam a;-;acuı.:ı rıı~:t 

c . P'" 
yerde. kn rılıvor , .e ona .. cıı ı~ 

• " ·:ıı\ 
va hıraktıktan sonra tekrar ı· 
tine "'İriyor. E.ki heledh elet• 
tim· ar <lüzliiğii için bih 'ıc lı ~ 
l .... , . s . . . '" < egı , mımar inan'ın e erır• 
karlardı. Vaka Ü kiidarcla 0111

111 

Tahriplerin en korknıırıı· l~ 
tahiata knr~r irtikap olunanl:ırdıf 
ya~.mcla hir çinar veya Sina11 ·ı~ f 
serı na~rl verine konahilir? h~ 
ranız varsa·, bütün Anknra,·ı hll~ 
1 , • • • • • • • ,,, • ,. ... 

.Ea}rnt bir ba§ka tahrip dalın~ • 
rih ve nevzajın içine, onıınl,ı 11 

hiç diişiinülmekı;izin, kiilıik çi11ıt 
sokmak! Bu. hil lıassa, 1stan~~1~ 
sa "e Auadolu şehirlerinin btı) 
krrnımdrı ehemmiyet almaktadıtıJI 
sa Muradi ·e'sinin bahçe kapısıtl ~ 
nmda da. sa~da o çirkin kireÇ 
hilıııem lıfılfı clunıyor mu? 

Onun için imarların ba~ında 
kar mimar Jfizm1dır. ~ 

C:ecll<'rİıııiz, hiiyük za\·kte j~~ 
ılı. En alelade ev eşyalannı ,·ı ~ 
de saklıyoruz. Dikkat ediniz: ~ 
raf ya ıııiizesin<len dc~il, saloJJ 
daki '' İtrinlerilcn balısecli\"orııf11• 
ı-Hıte pek az millet kalite ~·e gii"~ 
lm kadar müstesna aliika beslt ı'I 

Rizler gii7.el ve sağlam yşpıe' 
çocnklnrıyız. .. 

Lceorhusler diyor ki: ''eski~~ 
h~na ?"ap~ıkları yere ağaç da d~ 
dı; bı:r. J• raneızlar bina yapJ1l 
ağaç sijki\yoruz !,, JJ 

Türkler inşayı tahiatle, Jll' ti 
ruhla tamamlarlar idi.~ 

. 

Vaşington 24 (A. A.) - Uç mo 
~örlü ~ir tayyare T acorua hava mey 
Clanmda yere dü§mÜştür. Pilot ile 
bir yolcu ölmüş ve sekiz yolcu yara 
lanm~tır. 
General yediç 

Brezilyada örfi idare 
. Rio de Janeiro 24 (A. A.) - Or 
fi idarenin tatbikine memur olan ve 
adliye nazın ile genera.lu ve bir mira 
miralden müteşekkil bulunan komis 
adliye nazın ile bir general ve bir a 
yon bütün gizli cemiyetlerin kapatıl 
masını emretpıiştir. 

lıl:lı ya:ısın<ln, diirırn romancrlıh t•e 

lıildi.yecili~inden balı.<ıedcn Pemmi Sa· 
fa. <'di!bi lii!di.Yc 1ıc rmnanla,.;n: garp-

. tc, dalıa :ivarfo haftalık macmualar • 
da ~·f>r 1mhlıığıınu işaret cttiktf'n son· 
ra, .<ıÖ:ii bizim edebiyatımıza getirerek 
~öyle diyor: 

Günliik gazetelerin edf'lıi nf'-sriyata 
gibtcrıliklcri nıi.,afirperverlik3 de ol -
masayılı cılchiyatmm; belki <le lıiç in· 
ki~af etmezdi. l\fütare'ke senelerin -
Clenh.eri pek: süratle te1'5mül eden 
Türk roman<'ılıgr, canat:ı aid emelle -
r!nd<'n bazılarım f ccla etıncge mu -
kal)iJ, gene günlük gazetelerin tava!• 

Amerik'anm en zengin aiJelı .~ 
hirine mensup olan Ann Jle,i~!~ 
<lcki bir genç kız, geçen selle, eti J 
adesini almadan annesinin 1' ill''j 
hadnn ettiğini" iddia eclerek ~J 
nııştı. Genç kız, scrvf"tfoin Jt' 

- Satış memuru nerede acaba? • . / 
- Fabrihaya telefon etmeye gitmi~: Otomobilin rn>resi fl :il, neresi ar-

koaı .unutmrı§ ..... /~ine nereden gireceğini de öğrenecek.· ~ 

k ] . . . . "e" a maması ıçın anne·mnı 
lıadnn ettiğini ileri sürüyord~' 

Ann Hevitt §İmdi bir gar•J -,,i 
rü ile birdenbire e'•Ienmi~tir·1111, 
ela kendisi anneeinin rızasını ' 
tır! 



lier Hafta Başında 
3 -KURUN 25. BIRINCITEŞRIN 1931J 

Ziya Gökalp 
Bügüh mütefekklıin mezaıı başında buğiin 

biı ilılif al yapılacak ......... _______ Yazan: H 1 KM ET MU N 1 R --------' 

l "•raı Metaksasa alt birkaç hUSUSl not - TOrkçe içtimaiyatçı ve mütefekkir Ziya\ 
'" ç nazırla mOIAkat Gök Alpm, bugün ölümünün yıld& Yunan gazetecııerl. gen nümüdi.~r. Bu mümısebetlc büyük üs 

Toplantıda muhtelif hatipler tara • 
fından büyük mütefekkirin hususi 
hayatı, edebi, hizmetleri, felsefesi, 
içtimaiyatı ve şiirleri hak~unda kon -
feranslar verilmiıtir. 

• matbuat amıralı. suya düşen tadın hatırasını tebcil etnıeyi kendisi 

mukaveleler 
• f&Cl8 fllml. ne bir vazife bilen ge~;l1il:,T~'mbındönki~ \' Halkevinin de iştirakıy c ur e e 

llııtn Ba k' o kadar aı'tmiyor •• Likinı kıizti' \~ k:r.i takdirL ıi ı...!;::ı;l olac:.:_· __ :;; mf'zarı başında bir ihtiital yapacak .. 

Bu toplantı çok kalabalık olmuş 
ve 21 den 24 de kadar sürmüştür. 

bta2'd f\'e ıli general Metak • d ~ k" . . meın e e ınız taıırmııtık ! .......:- tır. Fikir sahasında Türk ilim alemine 
difi • kaldığr müddetçe, mın e erım ı. sızın bizdekiler- • • • yol göstermİ§ ve bugünün genç Yenı· arabalar 

hıukavemete hayran ~e gazete o~uy~li~~a ıizin nü· ~.! ·.TBUATIN GENÇ AMl:' · - • içtimaiyatçılarını yeti§tirmiş olan Zi 
't•ııııı y tın• fen fazlab'o.acak •. den ·fazla.. Ve Bir gazetede okuduaı: ''insan· ya Gökalp, bu ir.tifalde s~dccc anıl· Hamallar cemiyeti 
itt. F' k ı~e yaklaıtığını söy uıunuz ızım ın 'ı . daha , , l'k l' k ktan srı:ra makla kalmayac<ı!t Halkevınde eser 

, etlen il .at ııyafetten ziyafete ·•eni i:nli. ··- oku,,aD arı •. ız b~l. e
1
n d•l 1 .e 1 yat, ır - leri etrafında güzel bir te§rih yapıla gapflldlğl 81aba/8TlR 

..: Jr ~!arete giderek, gaze- utıyor at ar,, enıyor. k B ·· k" 'ht'f 1 t be.- l k ·• auul . • • Bur.\•n doğruluğuna inand::-a· ca tır. 
1 
ugun ·u 1 1 a :ıaa on >' parasını sonra a aca 

ereJc • ederek, 1'e:ı.erek, 1 • ll . ~ 1 .. um .. 0~ te olacaidır. • . 
eket' .hıç nefeı almadan GENÇ NAZIRLA MOLAK. A. Te -::.i.< mııa erı ara& .. a.ıa uz. :· _ Şehr 1 1 Haikev'nda dUn lstanbul hamalları içın beledıye ta 

" 1hıızd ··eli"'' b' k k t F ··· t • - • yanlıt bır r._ .. .ı em n d b" "'dd tt b · h 1 , lYJ:ı e geçır ıgı ır aç I ttı ç ur. a . .. - __ ,ce, • · . -. I I t rafın an ır mu e en en azır an 
lı re 1 •urette değme delikan- lran :-ıa:-icJ_,Ye Naz~.f~ ı•içind~ riye olduğunu iıbat edebılecek na . 11~.Ceftl .~~ an 1 

.. .. .. makta olan araba modeli ikmal edil 
'let. hıez. ::~nçlcsıyor. · çen .. e v- ·· 1e örnekleri aramalıdır. Zıya Gokalpm olum yıldonwnu · h \ler cemiyetine gönderilmia 

.., l1ı 1 1 hanClY "' k d .. be. 1 d" Şeh . . mıı. ama :r 
. \'una e11ıleketine dönmeden tehrimize ıe en ran. . . kendi· Meı 'i mu!ıarrir ar a atımız munase tıy e un gece renunı . 
l~~c:.i !1r konıoloıluğunda, ıeh ziri 8. lnayetullah saınıi~, nide" Abidin D~ver, in1&nda en teblik~ Halkevinde bir toplantı yapılımttır. tir Diğer taraftan namallar cemiyeti, 
) o,• la Unan 'tebaaıını kabul •inden önceki ~a~ enerjik li !·;.ık:·ın kırktan ıonra bafla~ıgı nınm: Bir ıazete ıütununda, kırk cemiyetin ötedenberi birikmiş olan 
il ~h a IÖrüım~ıi, çah;k:ınlr daha genç, aynı nazariyesinde i1&bet olmadııım çeıme ıulan kesilen hamamcıların parasını kamilen yeni model arabalar 

"edi)'ordYret verici safha11n1 teş buldum. f:f nistan ortaya koyabilecek en yakın enmu ihtilifından babsolunuyordu: yaptmnak üzere harcamağa karar 
~tıeraı M Bizim, Iran, Irak, - !:.ıeket· zectir. • • • lıtanbul hamamlannın bir kıı- vermiıtir, 
ltdın e~k1a1, orada, bir- ve dijer d~ıt ve kc lu lll "kar " Averof,, ~ile phrimize mı müstecirlerin elindeymif. Son Yapılacak aral>alar. bütün namal-
elin·ce. dort, bet yüz Yunan ler halkına, aynı za -:~·h·ıc-.. •i gel.mit o!:ın Yunan donanma ku- zamanlarda ııhhi tedbir!er dola- bölüklerine tevzi edilecek, bedellni 
a&~ ~tktı. Hepıile de ayrı l ;,, demc.:kli·-.: __ ::z.biJ! 1~e~ekten mandaın 't': "~verof,, kum&Jldanı yısile kırkçeıme suyu kesilince, bilAhara müsait bir zamanda alınacalC 

11\ı:ı:_ı tu. Konıo!o:: • bina!t var. Bu in1&nlar, ıze ..- ;creflerine, klJll:le\li ami.;ıl·---~ müıtecirler hamam sahiplerine tır. 
1'a nu bir k:ı:-::::ından girip kardet gibi geliv~rla~. • onun Şükür Okanın geçen akpm. ~ark baıvurup; bu vaziyette mukavele· Yeni mo'del arallalar hamallar ~rafın 
i 1ıJi'•;dan adeta bir geçit lran Nazırr Sirkec• ıatalY ak d.el de verd;:: kc.!deyl partısın"1e )eri deği,tirmek Jizım geldiğini Clan beğenilmif olduğundan derhal 
" ... lh~I e çıkan Yur.:ın tebaa- da ·- ·enden inip lsta~~ula ... ~.. ı;:--:~teciler araıı:ıda .bulunuyor söylemitler. • yaptmlmasma başlanmı§tır. . 
~ ... ol ")=:-•ıyen yuzu, k '-" 1 L Ufu tam iki ıaat ıür- bastı;;ı =:ıman gu _.. anda dum. /.bidin Davere, yatının r:.; Okudl·~um g:::etede bu hal pek Bu itibarla kısa bir zamanca 8 

.. 

~ 1 M ıad~e meıut delil, a~~ S:: çeb· olduğunu ıordum. "J ~ e ::=nceli bir tarzda anla•.:ılarak tanbul hamalları ayni tip araba kul 
~e: a etaksaı, bundan ıon· muniı ve sokulgan bır ın 50 demez mi? deniyordu ki: lanmağa baılayacaklardır. 
ı t/:laa ot::: .. :, eıkisi kadar resi arzediyordu. . • ı ah· · "'ll!.. :;i be•ı, bazı bt&yan tanı- "~unun üzerine müıtecirler, 
def efeli dönerek bir de· Sonra bizi kabul edıp aıy~s du· dıklarnn da dahil old...:~u halde, hamamın kubbesini kiralamadık· Bursanın •• yllllk gazetesi 

1,,:kıak~~ -~aze"a:ecileri ka- ·:al ___ :.,~;ınd;ı ~y~ııatta b; d~ma p·'~ ~e"~ ve dinç ıörüne.1 ~ ıar lannı, binaenaleyh 111 keıilincc, hergUn çıkacak 
"'. ulfetıne katlanmu: g'"u sırada, kendısıne kart ı· h • • .40 ıle M • · L l · · J J'" lda e • • " duk re ı ınu amnn yqını. 

50 
den rmc~r !"uıcave e~?"! . e !"~~ ~ Burıacla altmı§ .?ltı yı noerı intı 

~il ke d' . . . . ö aynı yakinhiı duy · lafllllll araamda olmakla beraber, k t b muı lazım gelJığını ilen ıurmur ,ar etmekte olan Bursa,, refikimiz, 
~ ~İrf.)·' n ısını ıyıce g z- Muhterem Nazır, sorgu ver- daha , ·.k. ve 40 a daha ya ın a /erdir.,, Cumhuriyet bayramından itibaren 

ı.nı'q ı.l!• lefek ·~:k'?enera' M('tak1as · :tb h::'ıinin de cedvakp!arın:onra min ederdık... • •• • • A. ncak ıuraıı v.ar.: Müsteci.r. le.r., gündelik olarak çıkmağa başlayacağı. 
-., d' .. ~ ın rahat yapılı, ıe- mek ır.~funda bulun u ·~n tl • ' B ı l dımı d t~hiıt·~t~n~eli bir adam .• Pi- .• .. .. · i f ··canlara ı~,.re e. unu :enc.ısı~e .•0 Y ~· 8 ak •!lıcar mukavelesının suya uttu- nı bize bildiriyor. Arkadaşımıza yenı 
~u bı~ııl\indek; çerçeve- on~ Şi~di ben. ıize bir .:ual ıoı:a· - 1 .. m~, ı:ıe. ıyı, de ı. ır ın ~'ne nereden hükmedc.~iliyorla~. mesaisinde muvaffakıyetler dileriz. 
)~· a.t gö l"kl • . 1 cağım, .:::di. Çaylarınızı neden ıç· yine öyle bılıın .• :.. Su ke::::.-niı değil midir?. Kesilmıı letanbul Ankara hava 
~t~! ~a!an ~~zı::;n~:r. a ç:,"k miyouunuz? .. _ "Ma::,uat amiralı,, unvanını ta· ıuy' dütm;;,en mukavel~. - ltubbe •eteri 
~il k·;ı- ~ .... w•••••Y• ucı ~- ika· vaziyetin arasında pek m .. u ııyan Abidin Da ver dostumuzun .. ın yerınde durma11 clo~yıaile -

. is; ~~l'İ~uk ve. ağzı altın bile· L -• - ..a-a.• .. ı-ı:uya, u~un ı,;-, uıud~ .::.ııa ıcu· h-.v:ıy: da uçamadıiı için, hili 
· .)Ot. y .. r aiı;: •• ;ı:::ı takıp öy- d:"b~~~.,N~dimi~ .;i; ıiirini hatır- man.!a -decei& ve lurkın:lan ıon:' eaki vaziyet ve mevkiini muhafa-

fıtanl:)ul - J\nk'ara liava seferleri 
ne ilaveten yeniden iki hat daim açıl 
masına karar verildiğini yazmı§tık. 
Bu hatlar lzmir ve Adanaya kadar da 
uzatılacaktır. 

1 
'it 'ntnda Id x... k' 1 i:ıaanlann azrın denizleri yarabıl· za ederek ,,;: ll hamam sahipleri 
~ '-Plı b 0 

Ugu va ıt er lat\ı: m .. :; ce:s:ıretinden hemc·ı mal::·::_ ' arasında bir i
0

htilaf mevzuu olarak 
~' Pa11rı kıtonunu, kısa ve Şair der ki: ··ı·· ltat lıi olınayacaiı böylece anlatılıyor. devam c~egelmektedir. 
~lir ili a larından birinde "Hangiıin alsam, gu a,, ya ., • • • , • • • • ı' 
,•. e ileJ"dn ~alkaıı \aııyan eli- camı ya..,.,.,, ERi 1 1 Yeni aeferlerin biran evvel açıl -

ması için büyük bir faaliyetle çalışıl 
•!> k0 .... u.ot.. - tutup c-~ dr.. '\ • . ba HAMAM MUKA VELEL "" FACiA FiLMi ~ 
'"Q 1 ••oet y N e· de onun gibi, ha11111ıne • k d .nizel H L- • h b ...... ) h. __ 

1
. or. •• e zaman, ... J ız 1 kt k Bazı gazetelerde o a ar .- aoeı ımparatorunun aya .... .,./~.. 1 Mu"Jikat mı a aC".a 1 ; im t f'I 1 d' • 'tt• 

mağa batlanmııtır. ı 

t~.ı. {''ka.t dına • .:>ek keıtirerniy~r kacaktık. . k1& doıt ve cümlelere; kendilitinden ya.pıt ı ı me a ınıyormı::: ıye ıtı ım .. 
\> ~ hir, aıına iyi ıöyliyc··. çay mı içecektık; yo • kı . 'i gibi duran o derece bot li\idf~ ere Bu, ~erhalde b::- "facia,, filmi 

Yapılan iniı ve kalkış etcrübclcrin 
de çok iyi neticeler alınmıştır. Yeni 
aeferlere yakında başlanacaktır. ~~~neat~~ıkndl~ki bir ı :. :- .:::~~::~;. :r ~-::ınl:~;i1aıe~ zev- rutlanıyo" ki •• Evvelki gün u aa- olacak\ır. 

I~ ~biiin. e ıınenin Fransız- ~N~a:z:ı:r~il:e~h~a:•:b:•:h:al:.:e::::----:-ı-....... - ....... _.-....... _..-:--::--:-:-....... --:~~-::-:~~: 
\:1'ıtyj alı soruyor. Sonra o !!I 

iilt~irçolc ~~f.ı~' hafızaıında JU ueceıeytn mah&lll B 1 r s a b a h d a k i k a s 1 n d a 
it :ıl b •• e •ınelerle yof- ... ., tıanP dlrekt6rU ctatre 

~Ot,. ır ter:..:.> halinde ıiz~ sernınovttch muhufp, Çehofllln çeviren: R aş Ta 
il lltl"al M ınubaalP muavtnı ve 

ŞARDAG 

~~hılııı Liİ!-k.~aaın lstanl:··' tkt.,:;e;~ö= 
i~ h~hil::::d~ ıurekli • :r muka· ;ÔftU. :su mOthif ha 
"e'. •t ~e n beklenebilece!· ı:ıertn erteal g0nu mura 

'rı ~ıl, lata~\; oldu: r.!uhterem ka:.: ıcomıteal azası 
01, )Iaı,.. :dda birç:~ kimse toccardan Avdlelev, 

Sıtt- "'" da.ld .. dQkk&Jllllda doaıl&rlte 'tj "I ! ıgı ge: 9 yarısı bUJldaD bahBedlyordu: 
!ti(~ 1 41yordU· Kaderden 

~:: BiLEN - Takdir bnyl~ 1 t raııat havyar yerts 
~ ct\zETE YUNAN kaçınılmaz. Bugün raıı:ek yaııut ölUm. Her 

l.ııı il, . , CILERJ Yarm hapishane, dlleD pıotre Seminovttchten 
~:tia· ~. Met(ak·~ 1 b" l'kt oey bqrmrza gelebilir. 

~ ~lll }n:.an ~ • 1 a ır ı e tbret atalım ıçerek IÖzOne devam 
•lltj q ıeld. ".azı nıeılektad·. · Gözleri yarı kapalr v ar ytyerek onu dinil 

~ e?Uıı tehr~lll~ biliyonunuz. ediyor ve doaUarı ba 
1 herkealn htırmet etti 

~()l~~etec:u ~ızden ayrılan yorlardr. o dUne ~ ,.ııaıret olan "P. s. .. 
' ~ S •rı arasında "AK- ğl ve çok mUblm r __ ,euertnı tanlf etmek 
\ ~ ·" Razet • • nln ııı.ub&Uıtftnl ve re.-ke-k 16zQne devam 

• :-ı t..Jcirid~ıının ça!ıtkan te tdl. Avdlelev içini çe ·~ 
• t-~ 1 

11 de bubnuyo:- etti: amUBBUzluklan b!ll 
l'iit~lları... - Onlar çaım&8ftll• n bJDI veralnler. 

sd""Çe biJ;·:ı,..~epıİrıdc .. da! .. yorlardı. Şimdi de ceva .. Jvan D&nPytchln: 
a.. > ... ı .. tn dii:r ~kiridiı, bu eh· no.tıarmdan blrlıl.: 48 yalan IÖylemekten 
~~dı-ıı L•vatandaılarını - Aynı zamanda tarlcetU. "\ "'l . ·~ D c;ekinmellaln dedı~nl 

·~ \>a ı.'1.lap,ırçok Tür:;r: ı ın 1 "" " ~ - Ben rnl n C fakat murakabe 
l.~ .... eıı.ı· ~arı Yunanca- Zira .. Onlar bll'Bızdır;",,1 tdarenln beaap 
;"'l'i~t .. .- ~tla ı~.ır. Bu a-· ... da komitesi mi bırsızlı#ldmya-ı!' A. ıtılerek: 
''h.._ "-'...: et Ref ~ ıanı• ... 
~·ııı ~:·•tlerd .. :ı b 1••D ınubtelil 'Rrmr een imza dedi· mvet onıan ben 

b~ tii~~llce.y~ ~h_sed;n ı··· - A. bak bU~ dnkklnnn& reurınyor 
~ . J,~eddi • ınnııtir. Bi· ımzl\tadım. ffea&,, t..ın bny\• o14u1Unu 
~~~ ... ~" \>e , • .,. ıı Nazifin •'Delı' ve ben ımıalıyoru';';i 41~1 ban• ver. lı-.n 
·~ .. ~r D ıuılar mn-rın. ~ ~ ki birinin bovnunu 
~ • da)".. av.ıd,, iıiml; narafe edertın. ra~ Jleftl bf!Dlm 'bıı kıt't'f 

• ~~lld• "!diıtit Unan diline çevi· knoardım " ımza ettim·~ ""ktım vnlf. \'e 
) (' 1•tııe • -.ılc mes•'"'"" tı"•ıetr'I! ırörmıvorum. 

Qt? .&.ıe~ '.0rduın: .... ~a "'ısztOkııflt: beD C:,u .. kanm bUbraDJlldan 
lltz ı.: • .... hlndeD ,_... 

• ......... ~ ile Kad 1 P. S. ntn ı.- 've arkad&fl&n '1i ~İ ~r lllh r· bah1ettlkten aonra A d08Uarından bh1 

~ }:'"' l!tdilti hald kendi bayrammı kuttul~;:'ptde yemeğe gt~tt 

. 1>ertdir " uaurı aman 
kadar kl iki feDedell tıankad&Jdlerln bepat 

eld• etUğl ıahJDfnl-=~adrklarm• kanldl. Bu 
Din de temi• iDAD ,_ıyontu. o kendi ıörG 
eanada peJDlrU pide uJsa11f olaD bir aOrU bare 

fGDe söre kanun& m Bir sabit: 
kelleri ~ dUrdU--1&11 taDJ10'dUDUS; niçin 

- Xadelll ld ... IOfdU. A. ıtııerek: 
ihbar etmedbıla 1 .. "!!: bGttıD ,.ııtr bWyordU Ya!DJS bell _ ... 

- ab)leınelere kopcak vaktim 
dedi. Ve 80Clf& ~ım onıan pmdl canım. 
de yoktu. Hem ten IODI"& ytne aym 

Peynirli pi~:" ı.uetu, Daha 110Dr• 
meae!eden .oaı yedi " bir defa daha bab8 
akf&lll yem•ttnl JdJJ.eye akfUl duuma 
etti SUDU moteald:_ klltae ketbOdul tdl de. 
sttU 1d aynı :saman dOBtl&rmJD yanma dön 
...,_,.A•• 80DJ'& tekf91' 
............ eoceY9 vardı: " o ıtın pce 
dQ. Orada eti -•"'' apladL ŞOpheels b'!J' 
yaruına kadar 07--• 

k tyt ıtdl1ordU· 
..,. : eaınada Jcapt açııarak qçı kadın A nm 

dl. 0 ıc&d&r heyecanlı -n rengi 
yanma plbalde idi Jel bir kelime bile IÖJ'l•Y9 
uçuk bir thUJ&I' lrl .OcuUu " llfmaD bir 
mlyordu. • ıı:ııııeta Tranmovna rr1 
kadın ol&D.: u.ctaril• ..ıonda bir divana 
ye çalan d ctunun her tarafı Urtttrlyerek 
oturmUf vtıcu &anki .arhotmut gibi södert 
junrlan~ı.tt. yanmda onun gibi berııd 
kendinden s--w- bemlyen kQçQk afi• 

k Jcor1U11Uf& 
~Uf· ~ ııardak .u bOytlk telif P 
Vulll ettnd• bir )"allrDdan .otulı: bir 
tertyordU. A. .a'bdlll 
b&Jntl• 90r4U: 

- N• ftl'U 
Vulll: 
_ PollBI• ber&bel' bir mtıatanUk seldi.. 

Tah&rllrat yapıldı eevabml verdi. A. wtratma 
Dolaplar. ıcomodlnler, mualar ller 

bakındı· 1 tcra edllnilJ bir taharrtnln lalerlnl 
teY yen Taelr cataıep.teye tutulmut gibi 
tqıyordU. d habel'llZ bir daklka harekebtz 
hiçbir PY en azalan titremeğe, •tn' 
kaldı. sonra bUtUn 

lafmala liqladı. Sol bac&II felce uframıp. - Sen butraln dedi A. onlar yalnız benim 
döndQ. Titremekten kendini atamayarak dl lıorcum mu? Bu ifle bUtUn ıehlr borçlu. Ben 
TaDm üzerine usandı. Baraakl&n alltl•t olu kendi payımı öderim. Allah sizden razı olsun. 
J'Or ve U)'UfmUf olan 901 baeal't çırpmıyordu. Sonra trank ba!uılnden konu,plım. Bu para 
!ki Uç dakika .IODra, haldmlD nuan d,tkkaU lan bell m1 aldmı 1 Onlan bana veren P. S. 
at celbeder dGfqncealle hiçbir harekette bu dlr. O bana al )Nııları al! dedi. Eğer almaz 
Jnnmadan reçen pylerl hatJrladr. Ayala kal an bize itimadın yok demek; bu hıraızlığt 
tarak: bqkal&rlle yapıyorauıı demek istedi. Al dedi 

- BUtOn bunlar bir l&Ufedir dedi, ban& bana ve babana değirmen yap. Ben de 
iftira edildi. Oraya beni götQrmek küstahlı aldım. 
fmda buluunmamaları tçln flk&yetiml bildir - Pek&l& görUyoraunuz ki buna ancak çocuk 
mek lbuııdır. 1&r ve koyunlar inanırlar. BUtUn bu vukuat 

Endlfell bir seceden aonra, aabahleylD A. tan b&Jmı hiçbir ırurelle heyecanlanmaymız. 
her aamaııkt gibi dUkk&nma gtttl. Mll§terller Şt1phe81z dtınlfmad&n çeklnmlyecekslnlz. BU 
ona, geceleyin mOddelumumlnln banka direk tt1D bu hakikatlere nazaran lhUmal kt size 
~"1n0 ve murabhur hapaettiğlnl anlattılar. ZSdeWecek. 
Bu haber onu endifeye dllfOrmedl. Seğirterek atır ve sakin ae.s1 A. yt sUkillıe 

O kend181n• lttlra edlldlğlnl biliyordu. Ve te geUrdL Dtlkk&nma döndUğU zaman oradıı 
bllb&ma 0 gfln (bizzat) ftk&yetlnl bl1dlrmete doetlarmı buldu. İçmeğe havyar yemeğe ve 
stdlyordu. Böylelikle ihtiyar karrmır tahar mosotıqmaya bqladı. önceleri taharrtyatı 
rtye gelen tahkikat memurunu yakacaktı. unutmUf gibiydi. Fakat neredeyse bir zam:ın 
Saat ona c!oitnl ticaret oduı ııekreterlnln d&Dberi çok sayıttamıı olan aol bacağı ve 
yanma gltU ki burada meııeleden yalnız onun hiçbir ,.y hazmedemez blr hale gelen midesi 
haberi vardı. Kulafma: ona ıstırap vermeğe b&§layacal~tı. 

- VJ&dlmlr Stepdnytch dedi, bu nuıl urJl O gO.nUn al<f&Dlı talih A. ya ağır bir darbe 
..,. nizamdır? wrdu. Belediye meclisinin fevkalMe bir cel 

tuanlar tumzhk yaJ)IYOrlar: Bu neden lllnde A. 11lrblrt arkasından gelen darbeler 
beni al&kadar edlvor? Hem ne mOnuebeUe neticeal olarak azaların arasmdan isminin 
uls c!OBtum: {dili dola,tıl bu gece evtmde çtzlldlğlnl anladL Ferdası sabah klllse k~t 
taharrl:vat yapıldı. Yarabbi, niçin ban& lu,t hOdalıfmdan ıtıraUe laU!aıımı vermeğe davet 
yor onlar? eden bir k&lıt aldı. 

_ Zira koyunluk 11zım dett1dl dedi aekre Dtter darbelerle de tamamen puaulayı 
'w. tmulanınadan evvel bakmams prektl.. l&fırdı.. GUnler yeni ve değlılk bir halde 

_ Ne bakmur ! Ben bu beaptara lıln blrblrt tlzertnden akıp gittiler Her gUn yeni 
1181ledlr 'bakıyorum. Ontardu hlc:blr ıey anla bir ltlrprls tqıyordu. Bu sırada mUatantllt 
llllJOl'Um· "eytan ı:arpam beni eter o hesap bir imza varakası gönderdi. A. hakaret g~r 
ıan ,ereblllyoru.m. Ben, hea&P memunıyum? fOf ve lmarmlJ bir yüzle hlklmln yanma 
a.tlrlltvordU. imzalıyordum. vıktı: 

_ KOA&de ediniz, bundan ba4ka Biz Te - Artık bıçak kemiğe dayandı. Niçin 
ıı:omıtentıı bQyUk bir muullyet a•tmdaamız. ben imzaladım 1 Evet lnızaladım, 1tc bUtUn 
8fJI hiçbir Rnet bırakmadan bankadan mı m...ı~. Ben onu uten mJ yaptım. 
dokuz bin nıble aldmız. (YARIN BiTECEK) ~~ ~~ : · "ılid: altnu! bin, de- nln kansı yanma pe: bubranmdaD konu,uı 

fi) d,L· -1' Yllz ı,• . vazıyetlPl'd,. ter Orada sade baD k blddetıenmı,tı. o 
'tı i~t la.ala, ~:• buluyor. Eski • .:dı:ı .• A~h:e:r ~r::U:n ~d:a:ba:_:co::.:""'--------------"'!"-----------------·-----------------• 

llılalin Yorduk. Bugün ! 
e çıkardığımız i i~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ltaıva ve Almanya 

Ne istiyorlar ? 
Buna cevap vermek için 

Rıbbentrop'ın Romada konuş

Hatay da 
Türkçe öğrenen 

ler mahkum 
oluyor! 

- - --
'iran Hariciye /soruyor 

Veziri Ankarad~ <Osıyanı ı 
(Üstyan.ı linci. ıayıfoda) o pazartesiden itibaren "V;;J 

mencioğlu, Ankara vansi ve beledi bir gazete neşredeceğini k 
ye reisi Tandoğan, Garnizon kuman etmekten de çkinmemiştir. 
dam general Gökçe_, Protokol şefi Bu pek kısa sürmeyen °! 1* 
Keçeci, Ankara merkez kumandam yatının nynlığa ayak bastıil 
albay Demir, Emniyet direktörü Sad kikada "ESki ortaklann,. net 
ri Aka, ve Efgan büyük elçisi ile rekabet endi§esinden uzak . • 
Jran Vf! Efgan elçilikleri ileri gelenle rının küçük bir ni~ancsi idi· 
ri tarafından karşılanmııtır. Askeri ~it,: in b~ ~a:iyeti ."Vıı~ 
kıta selam resmini yapmı~. muzika, Mıllet,, ın butun r.eşn f1l 

İran ve Türk milli marılarmı çalmış böyle oldu. .. ii' 
tır. A I_~ar~.~aş Me~~ıet R~.'~t~ 

Ankara 24 (Telefonla) - Antak istasyonun iç ve dı~mı dolduran lan ık ~ onmelennı ya T urıt 1't 
yadan bildirildiğin.e göre, Hatayda kalabalık bir halk kütlesi muhterem sında çıkarmalı, ya bu merııle · 
türkçe alfabe okutulmasını menet - mi._ .. ,itimi.,.i A1k .. •lamı!ltır. tarafına dağıtarak Türklerle 

) 
ı j mekle kalmayan jandarma bir çok M1SAF1R fMf7tN nt JNKU mecbur etmelidir.) diyen ve 

Parü, 24 ( A· A. - 'Echo de Pa- takip edilecek mü~terek hattıhareket d l hk . . ZiYARETLERi hura arzedilen te•ewüsü ise 
riı., yazıyor: İtalya ve Almanya ne olduğu teeyyüt etmekteclir. vatan aş arı ma emeye vermıştır. :» Ah et 

tuğunu bilmek lazım 

ütiyor? Maksadları, Ademi l\lüdaha- Çar~amba günkii celseden sonra ,·a- Mahkum olanlar arasında 13 ya - Muhterem misafirimz. refakntt:le- yılı} baslarken yanbi ~ 
le !İıtemini ynnka mı? Bu sistemi is- ziyettf"ki gerginliğin zeval bulmasına smda Tevfik isimli bir çocuk ta var rinde İran büyük elçisi olduğu halde ayn dıktan ve ye~i. ·iiligaz~·V 
tedikleri gibi hareket etmek şartiyle derhal İtalyan - İngiliz yakmla§ma- dır. • saat 11 de riyaseti cumhur köşküne tan °~ ay son~a 1§!tı. ve ., 
Zahı.ren mulıafaza etmek kı"?. 'roksa l · 1 ld · · 1 b HATAY KONSOLOSUMUZ pirlerek defteri mahsusu imza ve nu bır kere hır hadise old 

.ı sının Hr mmcac emesı nazarıy c a - 1 d Ah E · d 
b . 1 k .d. ? k 1 GEL YOR ö;;.Jden evvel hr.ricive ,,,.Jdli Tevr.·1, ra şim i met minın e . 
ır uz a§ma yoluna girme mı ır. • 1 mı~tır. "' b ziS1 
Bu suallere cevap verebilmek için l~te B. Ribhentrop, bu sıralarda Diğer taraftan haber verilc!ğine Rii~ti\ P.r ST, B. Celf.1 B?.van ve B. ettiğini gördüğümüz ir te 

Mussolini ile Von Ribbentropun ne- Roma·ya gelmiftir. Ertesi günü bizzat göre, Hatay konsolosumuz seçim ha M. Meclisi reisi Abdülhalik Rcndayı dna yakın bulundufğudaiçi~. ]e-

l kl h·ı k IA el R '[ 1 f 1.1 f 1 zırlıklarını tetkik etmek üzere gı·t ziv ... ret etmi!lllerdir. uyum1ak ve etra m soY 1 er görüştü erini ı me aıım ır. . ,, usso iniye at cc ı en ,.e ta yanın ;ç f Ne 
ttaıya •·e Alman,.·a helkı" de t pan· 1 · l J .. h.ld" mi• olan Milletler Cemiyeti komisyo Bu ziyaretler iade edilmi•tir. yazmak vazi esini yaptı. • / son sözünü söv emış o t ugnnu ı ı- :» :t k 1 l · 

Akd d ı d fi · b k d • • nu azası ile beraber, bir iki güne ka lran haricive na7.ırı ve maiyeti öğ af ÜftÜnün söz enne ya eniz eki ıe e erı a ımm an ren te'•lii? ne rolunmu,tnr. l · d" ld b · u 
aynlıyorlar. Almanya lıer~eyden ev - ,. ÖTEKi l\IİLT.,ETLER İT.ALYA dar Ankaraya g_e ecektir. le yemeğini AT'karapalasta hususi :su dve7 o u, ne u ncşrıya 
:vel merkezi Avrupayı, İtalya da şima· GİBi Y \Pl\IASJNLAR • •ı A k d rett~ yemiılerdir. e en ere... ·· 
] Af k "' 

/ 
. G': 1 IZC' er n ara 8 Hariciye vekili B. Tevfik Rüetü Esasen Karaka~ Rü§tünuıı i ri ayı düşiinüyor. Fakat her i- Roma. 24 ( A. A.) - ıoma e l ~ J\lf 11 M 1 d rtı.J 

ı:.· d t ı b t 1 Aras bu aksam saat 20,30 da harici 'ıi et ec isine ver iği a . 
ımi e Fransa ve ngi terenin cenu i d' '"' lia < iyor ki: A k 24 (T 1 r 1 ) y 
r; • •t n ara e eron a - Büyük ye kö"kiind~ muhterem mis:ıfirimizin Yunus Nadinin gazetesi e 
rAvrupada mevkilerini sanmak i~in • talya, ötı>ki milletlerin de kendi- Cumhurı"yet bayr•-nnıza hazırla • k el .., 

k. b b • 1 k t . ••ua ser"fine bir zivafet vermis ve saat çı mamış mı ır r • • 
11 r ir el irliğiyle «;ah~ıyorlar. sı ~ihi ıare et ederek spanyaclaki gö nan bütün §e~ır. daha şimdiden bir 22•30 da bu ziyafeti bir suvare ta _ Bu neşriyatta Ahmet Erıı. 

''Oeuvre., gazetesi de şöyle yaıı - niillülcrinin sayısını hildirmelerini şenlik havası ıçındc yaşamaktadır. kip etmistir. geçmediği gibi, kendilerini 
yor: Vaziyet §unu gösteriyor ki. Al- hekliyor. Şayet iiteki milletler cumhu- Ba da · k ~ · b"ldi"'" b ela 
tnanva ve ftalv. anın rriizelce hazırlan· rivetri 1 pam.·ollann ~anmda nekadar Y'!ar:' geçıt resmine iştira. e HA.RICIYE VEKil IMIZIN NUTKU mış 1 g~.ne g~re un n 

J o· " J decek ızcıler Ankaraya gelmektedır - - ... gelerek muteessır o]mam"h 0 

nııı oldukları manevralar ademi mii- göniilliilcrinin harp ettiğini bildirmi- Ier. İstanbul, Edirne, Afyon, İzmir, Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüttü miite::ssir olduysa şimdi bu 
tiahale komite.;inin her celsesinde baş yecck olurlarsa, İtalya hundan icap e- Konya, Kayseri ve Kastarnoni izcile Aras bu akşamki ziyafette bir nutuk kalmamalı idi. 
~österecek Ye Mussolini, Bitlerin tav- elen ~:•!; .. ~:ri c;ıkarahi~cc~ktir· Esa - ri bugün öğ!eden sonra gelmişler, söylemiş ve bu nutukta muhterem Şu halde /J hmet Emin Y, 
ıiyelerine riayet eılerek İtalyan gene- ı:en gonulluler. "?e~t1lcsı hır Foramız Ankaradaki .nekt~pliler, polis ve 88 misafire hoş geldiniz dedikten sonra, "tıpkı,, demesinden maksadı 
rallerinin İspanyada kat'i taarruzu Sov):et mescı::ıdı~. 1 pan!ay~ gıdecek ker müfrezeleri tarafından karşılan _ iki memleket arasındaki dostİuğu §U Karakas Rüştünün Ankaradıa 
1'azanmak için istedikleri mühlet geç- ~~nıısyonlıır ~-z~:·~~le ~ıueı;ııır olmak · mışlardır. . sözlnle tebarüz ettirrni§tir: ğı teşebbüsleri yazan bir g 
tneden ademi nıüdalıale komitesinin ıçın f tal yan gonullulerın sayısı ha~ - izciler Ankara erkek lisesine misa Bugiin Türk - lran dostluğunu, bu tabii meslek vazifesini 
li'ırekette bulunmasına mani olacak - kında kasden uvdurma rakamlar ıle- fir edilmişlerdir. majeste Ş3hin§ahın Ti.irkiyeye yaptı neden kendisine tevcih 0 JunJll11f 
br. ri siiriilıniiştiir. İtalyanın resmi beya- ğı ziyaretin, mufahham hiikumdan - hücum saymr~tır? 

RfBRENTROP JtOMADAN n:ıtı hu mnncnaları akim hırakmı§tır. Be' g r atta çar- nızm karde§ ve dostu büyük Şefimiz Bunu izah .l'ctmek borçlarıds' 
DÔNDÜ FRANSADAKİ BAZI Atatürk ile olan tarihi mülakatının, nz. 

Roma. 24 (A. 'A.J - B. Rihhen - İSPANYOLL.\R ÇIKARILIYOR pışmalar oldu silinmez hatıralarını dü~ünmeden, a· ---------~ 
trop'un '

1
hmmi .• zinreti hitama er - Binrritz, 24 (A· A.) -Dahiliye na- namayız. . T e e sS il r 

mi~ ,.e tayyare ile Berlin·e dönmÜf - zırınm verıni §Olduğu talimata tev. Talebe ve lfçller nUma- Bugün bizi aydınlatan ıtık, biiyük ve t:ese11 
tür. Kendısınin bu hareketi l!alr guuU fikon mmtakn ~ ie .;J.r~ İor""'J"• - yl•I• bulundular :t .. .A .... ~~.;_:_ '--'-.. 1~..ı. ,.:~t..--1- ,_: .... -
Londra'da ademi miidahn1e komitesin claki mulıasaınaun hnşlaclığınclanberi setlerinden fı~ırmıştır ve o zaman ~ 
~e hazır bulunması zarureti ile izah l Fransada oturmakla olan İspanyolları Belgrat, 24 ( A· A.) - Fransız ih- danberi de münasebetlerimiz bu bü- (Üııyan.ı linci MJ11f 
ediJm,.ktedir. ı l!ervetlerinin clercceei lıer ne olursa tiyat zabitleri Franııız Şükran ihide- yükyaradıcılarm arzu ettikleri isti - işte Türk milleti fertlerinde 

B. Ribbentrop, diin iiğleden sonra olsun, Fransız toprağını terketmeğe sine ıtitmi ler ve abide önünde miihey- kametle inkiıaftan bir an geri kalma bir insanlık tekamülü . 
rejimin. yiiksek' §ahsiyetleri ,.e B· A -, davet etmiştir. yiç bir merasim cereyan etmi~tir. mıştır. cihan tarillinde en mümtaz~ f. 
~hi11e Starace ile teın~s etmiştir. Y e-

1 
Bu tedbir, kadınlara çocuklara tat· Ru tezahürat hükumet partieinin Heyeti murahhasarmzın, sizin he ki alını§ bir mi1lettir. Herhıasıİ 

niden tebliğ ne§redilmemittir· Teması bik cdilmiyecek, yalnız ya~Jarı on se- gençlik kongresiv]e avni zamana te- yeti murahhasanızla tam bir elbirliği kilde bir tayyare kazasmm hl 
~dilmiş ola.n yegane cleğilse de ba§lıca kiz ile kırk sekiz arasında olan erkek- sacliif etmekte idi. . ile Tahranda aktedebild.iği bir çok mu yolunda çalışan gençlerin c 
meselenin Londra komitesine kar§ı ]ere tatbik olunacaktır. Bu kongre münasebetiyle, hükume- ahede ve anla§malann imzasını işte rini kıracağı kimsenin hatır ~ 
----------------------------- tihürurnkı~~il~~ruhu~~~ ~~~mınm~~d~~mn~ph lin~nb~g~m~. in g i ite f e ile J a p 0 n ya a fa s 1 n d a la itham .eden ta le~~ ''e i§çiler Belgrat si yardımınızdan dolayı fükranla zik Onun için Genel KurrnaY 

caddel?rınde tez:ıhuratta hnlunmtt§lar retmeliyim. Muazzam topraklar uze Mare.-;al Cakmak acıklı kaz~ 

V h • b • ve Jlolısle çarpı~mışlardır. rinde emniyet. sulh ve dostluk mınta siyle Türk hava kurumu ~ a 1 m 1 r l\fuhtelif y:ızılar,!·e ezcümle. '
1 yaş~- kast yaratan Sac!aabat paktJ, ve tahak na gönderdiği taziyet mek 

ıun demokra~ı •• ve yasasın hı1'1~ış kukunda hararetini majeste Şahin - !U sözlerle en mühim noktaY8 
muha1cfct,. ,'

1

ya:asrn S~rp Ye Hın·~t şahın gösterdiği §ahsi alakadan alan etmi§tir: 

h d • d h ld muhalefetlerı arasmclakı anla ma .• ı- bir dostluk zihniyetinin hakim oldu - - Kazanın kalplerimize,. :.:J a 1 Se a a O U hareleri~i mı~htevi_ bayraklarla alay- ğu mükemmel eserlerinden biridir. teessürün yeg3ne teselliSi istilSP"' 
lar te§kıl etmı~lerdır. Hariciye vekilimiz bundan sonra ren ve onun için hayatını be". 

Melaksas Al/nada son Tahran seyahatinde, arkadaşlan istihku etmeğe am8de buluJID' 
Şangbay 24 (A.A.) - Bir Ja-f vahim addetmektedirler. ile kendisine gösterilen ivi kabulden gençliğinin ordu üzerinde 

pon tayy.reıi bugün beynelmilel Şanghay 2,4 (A.A.) - Üçüncü Atina, 24 (llu.susi) - BaıvckiJ dolayı teıekkürlerini bildirmiş ve gü:r.el izler ve yüksek idealclİt•" 
ımn'tabnm hududundaki lngiJiz Japon filosu kumandanı ile gene- l\Ietaksas bugün öğleden sonra buraya dost milletin şefi ve lraniılarm sthha Büyiik asker Mareşalın ?~J 
,ınüdafaa mevzileri üzerinden uç- ral konsolos beynelmilel mıntaka \•asıl olmu~tur. Baş"·ekil iskelede hU .tine kadehini kaldırmıştır. sözleri ayni zamanda ıu haP"'"~-' 
anut ve atet açnııttır. Bir İngiliz hududunda vukubulan hadiseden tün vekiller iJc Yngoelavya elc;isi, MUHTEREM VEZiRiN NUTKU gösterivor ki hava kazalarınıt! ~ 
.neferi ölmüt, bir nefer de yaralan- dolayı derin teeasürlerini bildir- Tiirkiye, Romanya ma!l]alıatgiizarla • re teessür veren acı neticeleri~ 
Jmfbr. İngilizler mukabelede bu- mi~ler ve Japon tayyareciıinin in- rı, Türlciye ata~eıniJiteri, Pire haıkon- f ran harici ve veziri bu nutka mu da memleket gençli~nin ve 0 '-1 
.lunmamıılardır. giliz miidnfaa hatlarını Çin hatlrı solosu kcırşılamı§lardır. General Me- kabil söylediği nutukta, hakkmda manevi kuvvetini yükselten. 0 • 

Bir yeni hadise yüzünden lngi- ~:mnetmiı c!duğunu ıöylemi§ler- taksas rıhtm1a toplanan c:ok kalRhahk gösterilen samimi tezahüre teşekkür ideal aşkmı arttıran mane'Vİ ~ 
]izler aruında tiddetli bir infial dir. bir ahali kitlesi tarafından hararet!e etmi§ ve iki millet araımdnki kuvvet mcti de vardır~ bu noktadan 
hüküm sürmektedir. ÇINE GELEN MÜIIİl\l~IAT alkı~Janmı:tır. )i rlostfokum bahsederek demi§tir ki: dan düserek eehit olan Tür~ ~t: 

HADiSE VAHIM! Tokyo. 24 (A. A.) - Hongkong·- D Bizi birbirimize bağlayan samimi gösterdikleri fedakarlık rnıflP".,ı 
Şanghay 24 (A·A.) - Şanghay dan Asabi sazetcsine hildirildiğine gö- u k a ve DOşes yine dostluğun unsurlarını, biraz önce ek memleketlerine ve milletlerirıe 

4aki lngiliz kıtaatı umumi karar- re Nankin hiikfımeti bir memleketin Porisle a~ansınızın da kaydettiği gibi. iki yük bir hizmet yapmışlardır· 
clhı, İngilizlerin lngiliz mıntaka- zımni miisnadesiyle J:lonıı;kongo,ya ge- milletin maddi ve.; manevi hayat tart ASI,, 
ama bomba atan Japon tayyaresi- len miilıimınatı nakletmek üzere Ken- Paris, 21 (llı.uusi) - Windsor larmm birliRinde aramak lazımdtr. -----------------~ 
ne mitralyöz atesile mukabele etti- lung'cla birkaç yüz kamyon hazırla - duka ve clii~esi Münihten buraya gel Bu iki millet, muhtelif amiller netice maktır. 

mişler ,.e istı:~vorıda 1ngi1iz sefaretı· - d b b" h be 1'"'" 8 ın37 k b·• gini bildiriyor. Dör'' Çinli ölmüş maktntlır. Ilu kamyonların lınrid şe- - sin e u ta ıat ve ayat nzer ıgın temmuz ,7 pa tı, .. ~ 
1 nin bir mümesc:ili He bazı dol!t)arı ta- d 1 f · •f d f zal d"" d le · k .ı ve atı Çinli yaralanmıttır. Yara- killeri ıle~i tirilmiştir. Bunlardan iki "' en maa ese ııtı 11 e etmeye muva ayan ort ev tin ara~ 

'anan bir İngiliz neferi ölmüştür. veya iiç vüz tanesi µ;ece Hongkont? ile _r_a_f_m_cl_a_n_k_ar ..... f_ıl_a_n_m_ı§_l_ar_d_ı_r.____ fak olamamıatı. Mazinin defterlerini gulannı teyit etmek üzere eıe:;,,,J. 
Jngiliz askeri mahfilleri hadiseyi Kanton arac:mclıı ~i<lip gelmektedir. G N d kaDa!"lak ve ilci milletimiz arasrnda dikleri dört yol ağzı olarak t ~ enera/ e İÇ samimi kardeşlik münaseJıetlerini ya lebili ... Mufahham hükü!SI~ 

B • t b • • d ratmak ve 12:elil"tirmek için iki hUyük bu paktın ak ti hususundaki ' ' 

1 r O O US Yan 1 (Üstyanı ! ncide) ş~fimiz ve önderimi7fo ?mdretli elle nin tahakkukunu istihdaf ~~'f/ı 
nince, askeri muzika Yugoslav ve ri laznn gelmiştir. Filhakika bugün fcmde bana yapmış olduğuıı..:i 
Türk milli mar§larmı çalmı§, aonra, iki millet arasında mevcut mütekabil metli yardımdan dolayı ~ 

Şoförle biletçi yaraland. 1 mi,afirler otomobillerle Perapalaa o derin dostluk duvgu1an şanlı iki ,efi kürlerimin kabulünü buradıt- J 
teline: inmi§lerdir. l""İzin azimlerinden dof!'an bir netice rica ederim. ~: 

Eyüp - Keresteciler arasmda ir Harri ,.e biletçi Karagöz muhtelif Şehrimh::de bulunan Yunan aske dir. Bize dfüıen iııı, bunun yüksek kıy iki milletimizin aağlaın~. 
liyen otobüslerden 3375 numarah ve yerlerinden yaralanmı§lar, biletçinin ri heyeti ve dün gelen Yugoslav as metini takdir edebilmek ve onu dai ve hüsnü imtizaçlannm is~ 
toför Hayrinin idare ettiği otohüs clün yarası çok agrr olduğu için Cerrahpa~a keri heyeti dün akşam, hususi trenle ma daha zivade kuvvetlendirmeye ça den tamamiyle emin olarak tr:J 
ak§aın bOvilk bir kazı f!;eçinni~ ve E- ha•talıane!İne kaldırılmıştır. Ankara ~itmiıtir. lı~maktan ibarettir. Bu hedefe ~riş • cumhurreiai p.nlı Kemal A~ '-' 
yUpsultanda polis karakolu karşısın· Yangının benzin deposundaki bir Yann Romanya erkamharbiye rei nı·k ir.in en iyi rarelerden biri heri sıhhatine, asil dost milletin ~ 
CJa bendnci fbrahimin dükkanı öniin· kontaktan ileri geldiği zannedilmek- si general Sikitiyo ve maiyeti §ehrimiJhald.e, büyük §eflerimziin bize mi lansımzm sahai saadetine 
de yanmqtır· Kua eanaamda, toför tedir. ze gelecektir. aalini verdikleri_.4ti0Y.a.Jrc.tleı:ı0L-aJ:J:bı:...:•:..:...:ı:znı----~---~---
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SWASTOPOL 
._,. önünde ••• - -

ll:narası: 43 Yazan: WIJ8ZI 

aüiü~ .. ;ühhkımmaıı 
Hintli pehlivan dün 

istanbula geldi 
Onbeş senede bir defa mağlQp olduğunu 

s6yllyen Pehlivan şllyle diyor: 

imha ettiler 
llsıar muvaffak oıa-
1\#acaklarını anıavın

CC9 herşeyi yaktılar 

"1 ürk pehlivanlarının hepsini 
yeneceğime katigetle eminim,, 

Suriye Hariciye 

Sarhoş mu yok· 
sa deli mi? 

Demirci Mardiroı isminde birisi 
Eminönünde evine gitmek üzere 

nazırı sarhot bir halde tramvaya binmif, 
ve yolcu kadınlara sarkmbbk etme 

Sadullah Ca biri lıtl- ie h.,tUIUfm. 
Bu vaziyet kUJ1ımda ~ batı 

la mı edecek? na toplamumı ihtar eden Yolculara 
Y enigün gazetesinde okunınuf • fevlralide kızan Mardiıoa sustalı çakı 

tur: ile üzerlerine hücum ebnit fakat 
On oiindenberi hutabk bahan.•.· tramvay durdurularak nrhot P.>Iİle 

e- teilim edilm~tir. 
ile otelden dqa--;:,. çıkmayan haJic;i: BAŞJNI TRAMV Ay A ÇARPrl 
ye ve dahiliye veziri Sadullah Cabm M 
nin istifa ettiği veya edeceği hakkın - KQfdilinde ığırdiçin o~lu Aram 
da muhtelif §ayialar vardır. evvelki gece Aat yirmide Söğütlü • 

l hari • çqme sokağından koprak çıkmış ve 
yi haber alan mahafil, aye k .. F 

vezirinin hastalığını siyasi but.alık o ka111 so aS(a geçmek iıtemiftir. a • 
b eden kat o •ırada bir tramvay belinnif hı 

larak tavsif etmekte ve ir sen zmı alayaman Aram kafasını tramva 
beri batvezirle hariciye veziri araı~ : 
daki görüt ihtilafının nihayet harıa ya çarptıktan sonra düıüp bayılmq 
ye vezirini istifaya mecbur etmiye ae. tır. 

1 k ~ -1! Batından ve k:olundan yaralanan hep o acaiı kanaatini bealeme tewr. 
Hatta Sadullah Cabirinin istifası- Aram hastahaneye kaldmlmıstır. 

nı verdim ıararla söylenmektedir. KIZDIKTAN SONRA BIÇAK 
Sadullah Cabiri dün istirahat ba • LADI - Hasköyde oturan seyyar 

hanesiyle otelden aynlarak Lübnan· kundura tamircisi Yaeef, dün kansı 
da Sukularap kasabasına gitmittir. Saraya kızmı~ bağmp çağrrmağa b8§ 

Sadullah Cabirinin iıtifaama kati lamıstır. ı 
bir ~özle bakılmaktadır. Nihayet kendisine llakim olama 

t~ ı_· Kınm kadın lnyaletleri Hariciye vekaletini bq vezir Ce yan y aaefaci, elindeki kundura hı -
r:"t "ttırı d d l M d · k d ı " çağını kansının baldırına daldınnıf • l'ttdi~ ah~ anı Vrangel, Corça·? pmba gecesi saat üç buçuk eularm ~ mi ür iımün en i üzerine a acagı tır. 

e• ır r d ı d 1 ç h --L ertesı ve dahiliyeye batka bir zatın getirile 24 apor a şciy e iyor: 1 urçuna limanından aRAet ,.e Y aaef yalialanmıe, yaralı Sara lias 
"" nril gü ü d"" b h ı ldulrn ci· ceg"'i söylenmektedir. :\' ~, b ... n u~ınan ge - çarşam a günü ava pus u o "- . tahaneye k'alclırılmqbr. 
• rç ~~gazında göriindil. Tak- lıetle sefaini mezküre yavag yava§ gı- -------------11· · d" ·ıd·k K d ı ı~e., .. l•ri Şlfll Halkevlnln bayram -.ı'lt geçijkte~ son;;·Teod~: derek .geceleyin y41run kuvvet ızı ı 8 ınıarın Cı11 • . ~. 

... an d n. :_>~tsemhe. cilnii 1'•tlt üç. hıır.~.:'1..~ dlilı lıll'ffL pr~amı it ın an hüyük bir dfi§man voguına muvasalat edı[di· ıiıdaaı 11 ı •ı Cutid.Urı;..it r.,bmir için Şiili Hat 

Dedikodusu hayli zamandanberi ya • 
pılmakta olan Hindli pehlivan dün ls
tanbula gelmiştir. Pehlivan öğleden 
sonra Beyoğlunda bir gezinti yapmış, 

sonra boks maçlarına gitmiştir. Yollar 
da dev cUMell pehlivanın peoine birçok 
kimseler takılmıştır. 

Hindli pehlivan Fazzal dün bir mu. 
harririmize şunlan aöylemiştir: 

- 38 yaşındayım. Hindfatanm ı. . 
bur gehrinde doğdum, Biz aUlilece 
pehlivamz. Hayatta Uç kardetim var. 
Ü çil de gilreş yapıyor. On beş senedir 
güreeiyorum. Şimdiye kadar bir defa 
o da Hindistanda olmak ibere mağlup 
oldum. Bu ı&emleketlm haricinde yap
tıfım milsab:ıkalan daiına kazandım 

demektir. İki senedir 119Y&hat ediyo .. 
rum. Avusturayfadan bqlayıp Yeni 
Zelind, Amerika, Knada, İngilterede 

gilreftim. Fakat bu memleketlerin ço ... 
ğunda güreşler hep danJtılklı oluyor. 
Bu noktadan benimle birçok pebliv~ 
lar g\lrepıek istemediler. Tllrk pehll .. 
vanlarmm çok meni ve çok kuvvetli 
olduklarmı ititmiftlm. Bilhaııu Tlirli 
güreşçilerinin danqıklı mUaabaka yap. 
madıklan beni cidden memnun etti. Ba 
kalım kendileriyle nuı1 bir netice ala.. 
cafmı. Ben hepeÜif yenecefimi kuv • 
vetle Uınlt ediyorum. 

htanbwuçokbcfendim.Nekadar 
gUzel bir §elılr.... Böyle bir eehlrden 

çok iyi ve kuvvetli I ' hlivanlar çıkar .• 
Güreşi çok severim. Bundan bqka 

sinemayı, piliç kızartmasını severim., 
Hayatımda içki kullanmadım. Pebli • 
vanlara da tavsiye etmem .. ,, 

Hindli ~hlivaaı~a günü saat on 
tielt.e mr mtflnhimm ım1'Jtm tıe,. 
paaütır. \'e .;;.~e doğru gettikleri bil - Kafi§ bumuna me'\'cud aıker çıkarılıp _ı\kciğerlerimizin ne liadar ağırhlC • Jim zenıin bir propam 1'8zrrlamq • 

)\ 
1 zamanda yaveri harp bir saat ötesinde Ak.burun nam ma • ta old11&~nu öğrenmek meraklı bir ıey tır. Proırama göre 28 hirind tepin -------------

"1U(alu ~afından yetmİ§ ge· lıa!de Rusyalınm on yedi ve yirmi.~ o!~a ger.ektir. Sağlam bir ~rk~? ak- aut 16 da evde bir çay, 29 cuma aü 
"le:ruı1. düşman filosunun toplu tabirelerinin rnnlıafazası ıçın cıgerlerı tetekkiilatı bedenıyesmm o • nü bir konser ve yine ayni sün aaat 
ldan h banul olduitı Jıalde Sı- ÇinJi asker mevcuttu. Fakat mütte • · tuz yedide bir ağırlığındadır. Kadm· 21 iki konaer cumarteai ıünü Dai. 

HURUNa abone olu
nuz 1111 abone ediniz 

h.~ gal'fin~rek.~t •. ettiği bildirildi. fik ordular askerleri saat yedi buçu • larm akriğerleri ise ,;ıcodlarmm kırk cılık kulübünde bir balo verilecektir. 

~eg] r~~muK~qbur ~ka~k~il~ bn~ ~~q~ ü~e~~~~m~k ---------------~----------
~~ea;;e~;iiyük gemileri hol Rusyalılar bu kun·ete karşı d~8!'1!. Boyumuz kaç gaıımıza •• a retı er: 
fl~t' ~•nıb '; rşmda yer aldılar. yacaklarmı anlayıp ceplıanelerını ih· ? 
h._ edil er ot arı batarvalara doğ- rali ve mevcud olan toplarm• terket • kadar azar A k f 1 
b':~tJ .. r . Bataryalardan atılan i 8 t ı: d 1 n yo a r 1 .:_ ~ ~1 mermin. . b . . • tikleri halde Kerç üıer ne ... avuı u • Boyumuzun haugi yap .. a ar uza-
'llllJı t Ilı' • ın ısa etı üzerıne lar. Rusyalılarm Kerç'e dogru gel • drğmı - bilha11a k~a boylular - me 
t •c; ... I gerı çekildiler. Bu esna· · ı· h b'nlen d "' .,___ SADRI ERTEM 
., ta .... er piy d li . . diklerini gören aha ı ep 1 ag"' rak ederler. . . • -.. : 
'l'i "'•ların ~ .e rtaatmı ıliraç lara doğru kaçm&Ra baıladılar. Şehir- Bir insanm boyu erkeklerde 25 ya· ilk alinu yapan adam atını duiunu milyonca defa iabat etti. 
~•1 l!den tef e,~~~kıne d d~~r~ ilerle- de ancak hirkar ihtiyar adam kalmııtı. ~a kadınlarda 11 yaıma kadar ke- han,i iatikamete dopu phlandır Bir 8fek urtında tqıdıp ııda ile 
~~~- Lat!\rya ~ a e ı kar~ısm· Rusyanm en ..;ühim kalesi olan yeni mali.ni bulmaktadır. Tabiat bu suret- dı? Bana Yerilecek cn&;J, il-1 16 ancak OD sin bnmu clOfUl'abllir, 
S~ı'YereJi ve =~~~ttebatı to,~1~· kale önüne ıe1en vapurlar bir sıraya le ya erkeklere daha fala uzamak im· nfk denim alrinceP kadar 1latiln OD birinci sflnil o, ı.tlık 1e&eW o-

t11ıor u ırnmatı ta ırıp dizilerek müdaf aıya ha Jadılar. Yeni kanını veriyor, yahud da kadmlan d~ ft ba,un hill ıeri tek- hır. 
J, Uıerirıe ~~rkezine rical ettiler. liale civarmdaki limana e;izelnmiı olan daha evvel kemale erdiriyor. nik arkumcla pineldeyo:ı iaunla· Eald dnirlerin muharebe yol• 

. - terç li U~rnanrn '·apurlan otuzdan fazla Rus,·a tüCC"ar.~emisi ü· Yabancı deraler 1'111 •İJatl luaritalarmı ye taarruz larmda, alan iltibmetlerinde or-
~ ~ LQ,... rnanına <lag .. ru ilerledi - t 1 k Plblanm iaah eder. d d--ı le b· ııLa._ 
:• tıhe ı"'-.l?ıtuı ın ~· . zerine şiddetli bir top a egı açı ara Sifli Halkevinden: .' . . UDUll il ... ,. lrWRe nakil -.. 
"- d le ıc en ı mıkinı olma· tutu§tunıldu. Ruıılar. toplarmr bıraka· Türkçe, fransız~, ~~zce, alman Alma ~Uanm tayin eden ille ırtalannm ihtiyaçlan rehMrlik et. 
ı... ~la~l'çte .. Lulunan hububat rali rephanelerini ,·akıp buradan da ca, biçki ve diki§, _çıçek~ılik, fa~cr erklmharp alaı:a çıkan imanla o- mitlerdir. 

~ d '"ttnan '"ı~uratle inıh'aemı em sanı,arak kar~r \"nkalarda hulu.n~n lık, müzik ve ev ıdareaı d.e~~er_ı:ne 1 :idi...YUıtuı olan ... p&:aD midtl- • • • 
~: Luıuna: •ne ~eç~emesi için tabh·alarmı da top ,e .cephanelerı ıle ikincitefrin 1937 pazartesı gunu.bat 

ltı. ~a•-· genulerın irnhasmı --'-- ilk:..~ orta z..manl&J"11 ~•ne i k 1 beraber ~erkett;ifer .• ,.. )' 1an~~· k • _,_ "---
o~ ,.. çr an arak tamir ( Arkn.cı var. Kayıtblarm ve devam ~tme ıste 1UU11 J'O....-qq on binde bir mi1r 

~ n:ogoci. harp npunı yenlerin acele nıüracaatlen. yumcla YUıh bir hama sibi ta:rin 
lı dı. .... _ _ -lleç liu11111 vapur - DIJrl ,,,,, gDz verem eden buiday, arpa, Ç&Ydar tanelr 
~ -n.~t ~•l>Unınun liaç- m• .. -oba ., , ,. rİ Ye retil ot yapraklarıdır. Akdr 
~ ~n ne old v llf • ' ,,-. • fi & L • & nfade Çin ve Hind topraklan ara· 
~~~· li•dar K~: Verem en koflUJlÇ b~::a:: ol· - - unda uzamp siden yollarclaa ıüYa 
~ ~8':'"' ınohaf aza. e· duğq gibi niikrobo da!L"'"" 

1 
ç. . tiidr. • TOrk uva lcUJ'UIDUDca ıooo llradaD tu. riler ve nakil YUıtalan UJYan 

"'PtıtJ ılerlerne)i isteyen Bütün hastalıkların mmı:?P an ıçm e ıa ıebllTQatta bUIUD&D vatanAaflara birer olan kollar ıeçerdi. Bu kollarm 
~ c:: ınuvaffakiyetli verem mikropl•n ,r:öıe ~.rünmes de. muraaa mada1J8 yerUmektedlr. Son sQDier. iatill yollan hep Jttil bqak, Yetil 

hı-anlığı bısm • recede en kümık olan mıkropl;-ıır.. de Oç vatan~ claU Jllbek teberrOlerde )'&praklan if&Nl noktası olarak 
~ ~Dlazar edilerek Meseli. d6rt. ~ ~ ver~m m ~o • ::~:"11 muma madal.. sklılUne alırdı. 
_.~~;: -~emul olan her j refa ~etil'IP ayan; .. or • __, .....,.u_. idare beyetlert -. D&rlnm orduları, lakeaderin 
~tderek~ Gece karan • Lk. bir mililDe&re uun_~n· pıae wweld &7 bepndaa ıt11ıarm ı.ı orduları, İran " Bizam harpleri-

) ~-- .._._!ld:L d h. • • a'- -danı ceJeuilir.• • _____ ..._ __ ..._..... .. q 1Qblde hemen MrsCID "d " ·ı --~ . L-JLcla 
~ L~ O 'f'ati ~'CIU •··•• a ır çısp .... ' ....,. ,_,__ - 118 JI en auYU'I er _..en 111'111111 y 
.\.:,..,.~~ .. ) •• 11 veaikalan "'er..: Ba••D"khal :.ce:; .. :::~.= taneleri, arpa bataklan, :retil Ç&• 
~~ ~İngiltere dev· ı& .,. ,r tinde yapııacaktD'· · JD"lar arumclan ıeçilen bir •ray 
-..._~.~ ~. 

1 
danı ua1etlil 'T' apartımanlann • CUmJı~ 'bl.Jl'&IDID& lftlrak edecek umrlardı. Ve ıerçekten afer tah-

JQ"s;~~-P~ F '»art~ kıt•11 ür Lalelide ıayY~ "tettin batında taıebeDID Y&SIJeUnl tMbtt için bugOn maarlt tına tarlalar arumdan ıeçilerek 
L~ı ı.:..~•• devleti fahi- daki daireıinden CEski EIMm· mGdorlqGDde bir toplantı yapd•caktır. vanlmıfbr. 

lf'o .. uınand Beyoğlunda Sakar18 dus... Elham • • Avukat sauı Yanrtn )'&SDllf oldula 
~ l'tt•• ~ 1111 asalet· ra) sinemasının bulun .!:macakbr •TDrkf'9.....,. puyorsun?,, 18lmH Jdtabm Gıdasız mıntakalarda hayvanla 
~ t~e-~ b°ı:Plan .nç kıt'a ra hanmda 5 nunuaraY8 ~ · topıat~ u1rlr!!M'•k1 Yeldller be19t1 yapılan nakliyat yol uzadıkça kıt-

~- .ı;_~ ~ ~iaı •e aekb~riF..Jıa: Mütterilerine arzecler. karan;......,_, mtdGrHıtane bUdlıUJDlttlr. Irk tehlikeaini dofuran bir korku 
.:'\;a..:'1'1a• ~etlen ı Dl ran -====---::::::-;;:;:;:::: 1Cmıd19t lklDd ,uııe mDdUrlDID kltapl&rm ve bir feliket halini alabilir. Nite-
lııı:lll ... s:'· tJa..__ a. !aryalar otu:r.. ZAYl "3• 36 .. neııinde Galatuaray toplattmımuma bafl&mlflır. kun· Bu""yu""k Harpten aldıimıız tec· 
~ .... ~ ··~ rlti - ı .. u - aayl etUm. Yeni • Ha taydaki Jl'ran8UI delereat Garreau 
O~ \' 

1 
ta nlundu. ıı.esın1ea aJdıtıJD dipıonı:ın bOkmO yoktur Cumhuriyet bayramında Ankarada buluna. rübeler, yürüyüf kollarının t&rla-

ıta.=' Ylpurule~~abe_r hu- lfnı çıkaracaSJmdaıı eski ial "'I caktır. dan uzakl&fllluının nelere mal ol-
-~ Talha Ca oı u 

Ordular maldneletiyor. Ha1-
yanJar yerlerini makinelere terk .. 
diyor. ileri teknikli taarruz plb
lan ba defa da ham maddeye, mu
harrik maddeye ıiire bu maddele
rin ı&ıaillü olduldan iatikametle
re, itlemekte oldukları uhalara, 
Ye ııcla stoklarına doiru çiziliyor. 

Bir samanlar iıtilllann plinla
rını nebatlar ve haJYanlar çizınit
lerdi. F &icat imanlar o zaman nr 
batlüm Ye haJ\'&lllarm inıanlan 
tahrik eden kunetini miıtik, hari
kulide Ye ilihl mucizeler teklin
de tefıir e'aniflerdi. 

Buıün bu plim çizen maden o
caklan, petrol kuyulan ve ııda 
menbalandır. 

Dün bir odun parçuının, bir 
buiday taneainin ardında at oyna. 
tan İn•nlar, buıün de bir külçe 
maden, bir damla petrol arkasın-

dan ordular ıeferber ediyor. Ve 
madenin Hrtliiini, fikrin nefeaiy
le ıırtmak, petrolün kokusunu ide. 
olojinin ıihirbazlığiyle mistik bir 
rayiha haline koYlll&k arzutıuıda· 
dırlar. 
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Dünya aya top gönderecek 
kadar zengindir 

Sili lanmak icin senede 
Şimdi bu tayyare henüz bir mo { 

del halinde, - yani bir oyuncck. Fa iUnı dünyasında : . _./ 
kat, gramofon, telefon, telgnf, rad ----------
yo, elektrik ve bu asrın bütün icadla 7 •• k / E J 
lan vaktiyle birer oyunc:ık değil miy U r O O g D~ --

üç milyar harcıyoruz di? Bunları ilk kullananlarla da alay C' ' p 
edilmiş ve hepsi gülünç görülmüştü: ıJQUSSeg nt 

Liverpol üniversitesinde profeso .. r 

O··ıu··mu·· H er sene toprak
tan 300 milyon 
dolarlık da altın 

çıkarılıyor 
"Doymaz be§er dediğin kuş itila • 

lara,, diyen şair dünkü, bugünkü ve 
yarınki hiiyük bir hakikati ifade et -
miş oluyvr. 

Şüphesiz ki insanlnr dünyayu gel 
dikleri gündenoeri yükstlmek arzu -
su ile çırupmıyorJardı. F c.kat, ve.diler 
deki laılübelerde veya mağaralarda 

>tururlnrl::en bir gün gelip yüz katlı bir 
bina yapabileceklerini düşiinmüyor· 
lardı.. .. Gözleri yükseklerde idi, Fa 
kat bir giin gelip gökyüzünde uran 
ku~larla rf'kabet edebiieccklerini akıl 
larmdım r,eçirrııivorlardı. 

Fen her şeyi mümkün kılac:ak şe 
kilde ilerledikçe insanlar olamaz de 
diklerini de yapabileceklerini düşün 
'duüler ve yıldızlnra uçmağa kadar 
niyet ettiler: Her filim bunun kabil 
olup olmayacnğmı düşünmiye ba~la 
dı ve bugüne kadar yıldızlara- bil· 
li'assa, üstünde insana benzeyen -
bir mahluk olduğu düşünülen Meri· 

he yaşanabilecek bir yer olduğu zan 
nedilen Aya -gitmek icin türlü va· 
sıtalar yapılabileceği ileri sürüldü. 

Fevkalade kuvvette bir topla, için 
de insan bulunan mermi şeklindeki 

Herkes yapabilir, fakat ... 

Yulrnrda gördi.i ğüniiz döı t güzel b ... den hareketini yapan Nevyc rkun 
meshur cnnzab dansözlerindeıı bıridir . 

Bu harek: tleri siz de yapabilirsin iz. Fakat bunun icin yukardaki re • 
simleri, soldan sağa doğru takip etm ek \ ' C bir iki tecrübede bulunma~ la -
zımdır. 

Bunlar, güzel ve güç görünen numaralar olmasına · rağmen hem 
çok kolay, hem vücuda bür,ük faY.da sı olan hareketlerdir. 

... 

Bir zamanlar gramofon 
telgraf, radyo, elektrik 
ve b'.ı asrın bUtUn icat 
ları ile alay ediliyordu. 
'akat bugUn bUtUn bmı 
lar hayatımızda bUyt\k 
:roller oynayan birer 
h&rlka §eklini almı§ 

bulunuyor. Ayrı. top 
göndermek de nlçln !la 
bil olmasın. 

· olan Sir Oliver Lodge, kulaklarında 
telsiz kulaklıkları ile şehrin caddelf:' f 
rinde dolaşırken herkes ona yarı deli Son günlerde gelen 
olarak bakıyordu. Evinde kurduğu Temps gazetesinde bu a~ 
telsiz aletini işleterek, da!gaları u· okuduk: "Frans?Z oriyan • 
zaktaiı almak kabil mi değil mi diye, ilk eserlerinden parlak bır 
başında kulaklıklar, sokak sokak do· namzed olduğu anlo,ılan 
laşan bu adam o zaman herkese ussey'nin 38 ya,mda iken 
se gi.ilünç gelivordu Vf' kulaklarında- f ,]en büyük bir teeasür 
kilere oyuncak adı veriliyordu. ı dır • . . • • "' 

Marconi de ilk tecriibclerini böy· Pans Sark dillerı mektebi 
le oyuncakla:-ln yapmıştı: Onun kul yat fakültesi mezunlannd8° 
lan~ığı ~Ik telsiz .a!cti bir sigara kutu- Saussey'nin ihtisası.':!.'.' lı' 
su ıle pıyano telı ıdi. Şam Fransız enstituaurıde 

Evet, oyuncak ve oyuncaklar.... det bulundu. lstanbul Frtf' 
Fakat bunlar bugün insanların ' ha - atika enstitüsü kendisini ılk 
yatında büyi.ik rol oynayan birer ha d!ln biri olarak aldı. Ve o. 
rika şeklini almıştır. çok değerli iki eser vücuM , 

Papinin vapuru, Otto Langenin Fransa M. Edmon Sa~1 
otomobili de vaktiyle bir<'!r oyuncak· sm..\a h;iyii't bir nrivantaldt 
tı.. mektedir. Yeni Türkiye de 

Dünya zengin... yakmchn tanıyan, yalnız 
!3ugün aya gidecek olan o oyun - in olduğu kendisini düny•Y' ..:it 

cagm da bir gün hatta pek yakında cephesiyle tanıtmayı bir ~~ 
bir hakikat olması için ne bekleni nen, bu genç Fransız Oııif 

1 yor? nin hatırasını hiç bir zanıaJI 
'. Bu işin en büyük güçlü~ fazla yacakt.ır.,, fı 

paraya mütevakkıf olmasıdır. Mer • M. Edmon Saussey Şam 
bir Clemir maKEazanın aya atıiması, ' miyi yeryüzünden fırlatmak için ya enstitüsünde çalıştığı zarnaJl)I! 
nazariye itibariyle, şüphesiz ki kabil prlması düşünülen büyük eletrik rna bizi çok yakından alakadar 
dir. kinesi milyarlarca liraya mal olacak. mahiyette olan "Les mots t1 

tlim de gerek bu mermiyi hedefine Dünyn bu parayı verebilecek lca· le dialecte arabe de Dama.1,, ' 
isabet ettirebilecek hesabı yapmağa, dar zengindir. Bugün bütün dünya çük bir kitap neşretmiştir. ~ 
gerek bu kuvvetin ne kadar olması da silahlanmaya sarfolunan para se _ bu eserinde sanat, lakap, iclar'' ı 
lazımgeldiğini bulmağa muktedirdir. nede üç milyar dolardır. ri, ticari tabirler - ev ve e§1'. 

Bugiinkü halde, yer yüzünden bir Her ıene de yerden 300 mı'lyo+ı vnb ve kumaş---. vivecek _..,._, 
ml'.nniyi ava atabilecek kuvveti elde ..ı._1.,. .. t;ı; f •. _ .,.1 ...... 1 .... ~- o ._ t . ... ı... eaevaL - oır Knmn 011. ıuuıı '-• 
etmek için lazımgelcn elextrik kuv eksenya f>ankala!ın kasalarında, ye mak üzere tasnif edilebilec~ ~ 

ı Al. 1 · h kelime, sşfat, ve edatı tahlil e veti temin o unamıyor. ım erın e rin altında gömülü kalmaktadır. Bu- 1 
sebına göre bu elektrik kuvvetini el gün, dünyadaki stokun üçte ikisi bu mütekabil manalarını izah eY ~ 
de edecek makine bugünkü dinamo suretle Amerikada bulunmaktadır. Güzel türkçemizin o havalid~ 
1 ·· l · ı· b·· ··k1·· .... nd I ni ara§tırmak, hulhak hll. ,,. 
arm yuz ere~. mıs.~ uyu : u~u 1 e ~ nsanlann elinde ve toprak altın çok işe yarayacak değerli bit "' 

lacak ve bug:ull dunyada ıstıhsa. edı da gömülü kalan altınlara mukabi1 
len elektirik kuvvetinin yüzlerce mis k 1 l hr. 
lini elde edecektir. çı arı acak para arla bugün bir çok M. Saussey'nin başlıc~ 

1 
hali yerler cennete çevrilebilir. "Türk nasirleri ~ntolojisi,, dit;, 

OyuncalC,.... Mesela, Asyanın vahşi ve iptidai te neşrolunan bu eserde gaıe it 
Böyle bir kuvvet elde edildiği za bir şekilde ılalmış olan crazisini, şe· miz sitayişle bahsetmişlerdi. B 

m:ın Aya veya diğer yıldızlardan bi birlerinin kasalarında gömülü du • ]erimizin hafızasını tazelerne1'b" 
rine göndereceğimiz mermi için bu ran altın!nrı işleterek, krsa bir zaman dört yüze yakın sahife tutan

1 gün yeni bir model buldular · zarfında Avrupaya ve Amerikaya çe de Türk nesri hakkında toP ~ 
Tayyareye benzeyen ve havayı virmek kabildir. mat veren yirmi iki sahifelı p. 

yarar bir şekilde yapılm!ş. olan bu Fakat, paralarının büyük bir kıs • mukaddemeden sonra srra ile 
.. mermi .. içine beş altı kı~ı alabilecek mım ~ilahlanmağa veren insanlar As hak Hamit, Sami pasa znd~J~ 
biiyüklüktedir. yayı Amerikalılaştırmağı düşiinme - Hüsevin Rahmi. Uşaki zade J:İjj 

Mermide, ayni zamanda bir tayya dikleri gibi, bugiin henüz, yine diin- yn, Ahmet, Rasim, Ahmet ~ 
re motörü de vardır. Bu motör, bii yayn atılacak toplar yerine Aya in Cenab Şel}abeddin, Süleyrn4 ~ 
tün ~i.iratiyle çalışacak ve hav3 taba san gönderecek topu kurmayı di.işün Hiisf'vn Cahit, Mehmet Ra0 ~ 
knsı içinde iken, kendisine yer yü miivorlar. met Refik. Ömer Seyfettin. AJı. 
ziinden kalkarken "topun,, verdiği Llıkin. bugün yapılmayan şey ile) Edip. Aka Gündüz. Fazıl , fiİ 
hrzı sarfetmiyerek, pervanesinin ebed kabil olmayacak ş~y değildir. 1 Suphi, Ercümed Ekrem, Refı~ J 
kuvveti ile gidecek. Behlemek lazım 1 '(Sonu: Sa. 70 Sı•· 

l'üzme Şampi._qonları 



• 
1 

IIoJivodda iki yıldız birle~ • 
ı 

Daha şimdiden şu soruluyor~ 

Ne vakit ayrılacaklar? \ 

Cir .· 
ho . 'tnenıa .. k •çin .. .., mune ·kidi Greta Gar 
d.. .. )az,lwr h" . . 
l 
.. ~O\'le 

1 
h ır yazının nıhaYelıw 

tek ' '"r·'·ır . ork ..... ~ · ı r kadın ki muhitin· 
tııı 1 .. , ıı~, 1.' k. ... ~ •:ırrir K 11'. ıınse yoktur,. Aynı 
§agı ''uk aro) Lombard için de ıi-
\·;ı. • arı av · .. · "'· rrı<] .• nı rnutalean ha•ka hir 

tL a ı:o, 1 • ~ 
L Kllt • J f'r. 
\"ad rı dı·r 1 .. ın j,..· • rrrt " miiPrkkiıllrr. iki 
llJ)I .ırı ıl .. r· .. ··ı e lrıt 

1 
1 ı:tıru en hu miitalcayı 

..._ f),..Jı fl"lırdıl::ır: 
tcı) r •nek k• 1 . ' t .ıınılı l ' · ' Nlılrr. r. reta ve K a· 
~'hlik,.cl,. ar, ırnnatları için hic: hir 
l en~lit"ri ~- . k~rkmaynraklar. fakat 
ehı,ı ırıhırle . • • 1 k'k" b" : (',)j , rı ı~m ıa · ı ı ırer 

l) ... r •.. 

lne o.; 11• \·a 1 .. 1ı.e1,.., ~ 1 
n 1~· · Rtırnr;ı ha.-ka hir 

•a •1aı ~ l ~ }\' 1tırl ılal ., < eınek ki Holinı<lcla 
lltol T ıa ılo~rı • ·1 • t A>ı 1 .. ' "H "lllf'ıtıa a Pmınde. 
lh .. ı. • n ııırdı ro ·ı k 

!\ ••ti\· '•re ta ı e mu ay ese 
llt1 ıı,. f'nlcr ' ·ar . • 
ı.~ terlen 1. ı tilroJ [ ı;e ıwır? Şııraılan: 

l ki hirtı;,nıfnlınrcl rla tahiati itiharivle, 
~t " • ark l 1 ı · ~ ,:, ''!'l••ı k a ,..,·eç ı y1Jılı1a hf'n-
~ıl adar ·· 1 · . lıııtk ··· Haıı- un ıe ız rt•kııınrn 

C aveı;"'-. · ıt . aralarında h<ivlc hir 
'f'M~ · ;I ıl~ •• • il :"llrı1 1 

u~urıenl~r, cekin,.Pnlii!i 
tt1 a evl · d b. r-~a lirnı k · ıın e ır (]pHJ ola rak 
;:)1 Yen~d uretivle e5ki !lir nıiina
ı:t ı en ı· ·1 "ll atırlard <iri tmek btirnrlar. 
u~ f'\v .. ı. t ~lsa. gerektir ki. llirk "<; 

tar t-1< ist' S\ rçlı yılılızı ı;iizdf'n ılii-
1tı.:ı. "'<'n l )

11
\', 'ta hı' · er, onun ,.a .. avı•ı e-t • 
·- r •ıtvi J '" • ) tn..ıl-.r ~· G " • a çıkarmı~. hulunu· 
~ , reta G h • ., rı~n •ar onun ınsan ara· 

" .,~ ıama:ı 1 k. h h. &ııı c.ıı~ ı · nı a 1 Ee e ı. ı:aten 
ah- ıır k h·1· lı· it i~ar a 1 ıyette hııhınmadı-

dıı~ 11lri G ı_et ayıyorlardr.' 
t "'"" • aruo b . 1 . "~·ı •ili h ' u şnyınc an en·e ol -
?tıi ~ İ)'etini 1~~ayindıın 8onra <la zeka 
lııt;ı r. Tlanı ırç~k <lef alnr is hat et • 
d1~ ıhaı-; r-1°ll_ Nnv::ırro ile ~e"irdi;;i 
~"· ı ı ınınd b r: 'iıı aı.ıan b .... f'-. :ışlıha~ına oyna-
l;i ~~tı Nıı\· uyuk hir kabiliyet olan 
lel·r 1nru T>::royu rlerlıal ikinri lıat-
d ı dı. k ıına el" .. '"w.. ·ı. e · • ·acl l 11 'llr. --~il ~ı H avni 
l ı ıl" ın ar l . . :ı }) arı edile .1" l!r nunı:ırah ırfüo; -
~ih anı 0 1< 11 Rohert Tavlörii ele 
t te '... artıP.h· ·r·ı . l • • • ııtrıd tı;t"t • a ı mınc e avn ı a • 
d a·h "trııııt • Pr .' h iki "~ '.r. Grctanm y::ımha • 
l>ett Çoçu.k l(aı:K.ek ·ılclızm <la ne kn
'' .. 0 kaclar . ıklarım görmek i<-i,1 
ı · o t1> 1nc b-
11l' 

1
• l"rne:: J ır münckkirl zeka-
~ it• ~ .. 'flh- ı, tah· .tızum Yoktur. Ve ~üp· 

. : .. Ya ıntın ı • ~g"len hn hır ]( 
1 

t e 7.eka narı ltıları ta· 
ij" " IH IOJn } • • • 1 • J ''r"' " erl·"'k ' >ırıncı p anı a ··•e . "' . ,. l<l 
1tdetı ·•ne lıi k"' ızları derhal ı:iin-

:n 1l'~.. ç ıınea · k• 
0 

• " ıın ·an taı:a'' ur 
~· u •n ~1tlge.n 1 

)Urla 1\ 
lt Otılltı • o1nınva nro ~ l.oın hani rn c;e-
) ııl~a ~l'kin:,. n tuhıaıi ·le Greta Gaı
~{l'fıı tlnk hir 1 ~.kt~~ıiatını mnkay~Qeye 
~ .. ~ 1nt ıu uın · k • . · ı "'\; t· aya c)·· 'ennf' ı tıven· 
o ' 1\ ll~Uikl • . . "t11~11 h nroJ r f'rı ae ıkanlrr. Sa-
l11:· • i .oınha ı . \ ı fh' t tıokt rr rn tahıalmıla 
'" " 1 d il ' il. 

~lltıd· e hu ı ı aret rtrne.k ' 'e lırr 
it . • 1tNY(' • • l· lh
1 
dkı, o cln J hlrlr~tım1"k miint 

t tıl .... 1 <l:ı 1ıift h·· ıkcr iki nlılızın da 
'"tt •· ır · · · ifa~ 'l'ıalarrdır •nıı:eyle ı:cnli lıen-

'i'tr kat" · 
tj' 1 la!1• n Gr ... t ~"rtlle~· •at Raro) J :ı Garhodnki hu 

\ıı..l '
1
''1e "aı· ] muhar<lda (la hem 

ı • ..., lrr. r,.-
\~l!ı. Rrıtıılan hn ·. ınr _rıek '1kı fıkı 

\.r. J.\·ı aloları . . ka kını. evi daY<>t 
tr!.. . 'li ı· ıa nı-k 1· . 'el\( t' ı ,... k nfü ırrn P(jzü -
~· 'tı- k " ro - " t: ·•ne k nr~1 ı· n7.eır.t>tl i ılir. Hele 
~ ıılı 111 tnh· 
t. "ı;' ... , ıın • .,. k ıatını İsraf ellt>r 
'« ''1 t • "O k ,..1arrıL ar 11(;. 1 erclrr "lÜfl\'o<la 
··d ~,.,. .. , 1 ~1·· • ,,... '~ı . "11,.r: . l . ı rf'ıi iiderh·lt" a-
'QJı 'rık· rıı lllr ... 1 ı hu 

1 
1 t\1~ 1 nnnkı;17:m ay· 

lıt ı:ı 1 "tı•r f · 1 k 1 "e', et' .• · ın tıılınfı hü-
>...... a 1"} 1 "-ını 1 • 
j"ll.l,.,.ı> •~in :ıı,, rn ·ı t rtınck Ye 
~ t•~ab~1nr ı ,.j,· 111 <'cc:"-rtini ~ii11te· 

'"" 1· 1 .. ,.. .... ın nnnak h ,,,, ı , ft ••ııı • .. " u ı;uret -
~, .. ,.. 1 ' '•\•1 • . 
\ " tı ı C'! 111ıl cmı tır. VP onu 

nı-ııı .. , "l''-aketin·ıahı~rı l\rl'c:mfln ~ii -
· •rntr•td '

1
11 

""11" lıiiviik tak,Jir • 
:ı-.~ ;ı •ult ~:lililn h ıtırnaktnılırlar . 

~en· h·tınlarr] 
ı ır h l an sonra H ı· d· a >er o ı' u 

\'erili ·or: 

Klar Gabe1 ile J(arol Lombardın ev 

lendiklcri haberi.• • 
Acaba do;;ru mu? •• 
Bu lıahPrf verenlerin ~öyle bir mu-

l ılea ileri sürdüklerini görüyoruz: 
Klar Gahel. diyorlar, Holinıd er~ek· 
ferinin ir;incle kmlrnlara e-n ehemmıyet 
,·enneYeniflir. Karo! Lombarda ge -
lince, ~ ıla Holivurl karlınlarının için

de erkeklere *'" ehtmıniyet ,·enniye -
nidir. Tiiivfo bir hakrından her iki 
rrlrhzın i;dh aç etnıcsi kaclar daha ta· 

hii nf' nlnhilir? .• 
Klnr Gabel için, kaJmlara lıııkına· 

yan erkek, tabirinin ne 1'a'dar 'doğru 
oJ<lugn bilinemez .. Sadece, işin elıli- • 
dir. Ve i§ arasında a~kını <lil~ünıniye
cek kadar penf eve ve sanatine mcc • 
luhdıtr· Ayni z::ı;nanıla, hugüne ka • 
clar para hiriktirrli~i de nınlıakkaktır. 
Kendisine p11ra arf etmek hakkında 
pek neke~ olcluğunu söyliyenlere kar
~r: ''-1 tikh::ılde yalnız ıle~iJim .. sii
ziinü sarf etti~i znınan lıem gülmiiş ,·e 
hu giilii c:le belki cvlenere~i hakkında 
b
• n 
ır İmada lıile hulnnmu;ın. 

Netekim. gazeteciler Klnr GalJelin 
lııı sfüı:iinii d erlıal ele almıı;lar , ·e Ho· 
1 inırl dünya mda Klar f.ahcle hir e~ 
nrnmaya çıkmı~lar<lı ! Fakat, i~in en 
tnJıarr. o zamanlar hir kimsenin ak • 

, ima Karo] Lomharıl -hir saniye hile 
1 gelınemi~ti. 

1 

Rııgiin e,·lenıne ]ıaıli~eqi ~avi olun
ca. o ' 'akitler Klar Gahelin kiminle ! e,·Jencbilrce~ini tahkik edenler ara • 

' tnnda bulunan ~mcrikalı bir gazeteci, 

~ şöyle demektcılir: 

evlenerekmi<• .. Fakat. hunun aklıma 
il "- Klar Gahel. Kıırol Lornhard'Ja 

, _ _..... ~t>lınccli~ini lıiı: kirmc j,lılin t>cleme1~. 
Çiinkii, hen, kati ·en kenıli k"ndime 
k:ırşı ~·alancı hir Ya7.iyette bulunmak 

GUzel yıldız 

yeni c;;ev!rdlğl bir fll11'1 
de. LUıl Key de perC:e 

n!n ye~l ke!}!ederek pllr 

lattığl yıldızlardan tiri 
sidir. YUz ve bOY gtızel 
llğl fUbartle HoııvuduD 
derhal birinci pt~dıı 
gelen yıtdı:rJarı arasını 
Flrmlştlr. 

o 

.-.l istemem .. Rö) le hir şev o zamanlar 
aklıma ~elmi~t•~ ama. Karol Lombar
da hunn @ii ·lemrk val11ı<l hövle hir 
şayitıyı ortaya atmak .. ·. hte kc~dimcle 
lın rcsaret yoktu .... , 

Gazetecin in ccsnrctsizlik clııygurn 
ycrinclcdir. Ve aşn~ı yukarı h<>rkec: O<'. 
cliğer hiitiin yılılızlnrın İı;mi #!eçer1Cen, 
Karol Tı0111hnrılırı hu araıln hatırlan· 
mıyacağını siiyleycınez... Sadece, o 
cesaret ncredevcli? Karol Lombardın 
ismi claha ort; ·a atılarak sabahleyin 
şayi olclıığıı flakikada. Karo! Lomlıar-

1 ılın otomolıilinin gaT.elc kapısında 
ı durn •ıyncn~t re hclki iein urnlık;melc· 
~ re bile intikal ederek biiyük hır taz. • 

7. - KURUN 25 BIRINCITEŞRIN J.2.3n 

Yeni lngUlz yddızlarından Dlvlan Lelgh 

ınrnat ile neticclenınireceği ne ma -
Jurnflu ? .. ı 

H er ne i e, hugiin böyle hir şayia 
ort:ıya çıkarılmış değil, verilen lıahe· 
re göre hir lınkikat olmuş bulunuyor. 

Biraz ew el. ılor.nı y·aliml vanlr~ ol· e " J ;t, 

maeınıla ı-UplieYe ıJüc;tii"':•0iirniizii sövle· ... ., ... . 
ıniştik. Riiyle hir ~iiplıe-le, bilhassa 

Tlolh·mhlan gelen bir lıaher için ne 
k'arlnr lıaklr olclıı~umuzu siz ele ekid 
eclersini?.. Ynl. 1z~ eğer lıöyle bir lia
kiknt ,·cır~a. iki yıldızın fıkihctleri link 
IZmdn bir tnlunin de ynpılahilir .. Bel· 
ki, İ!;İnizcle hiıi falcılıkln itham cdC" 
ccklcr hile vnrclır: Fak'nt fll dn mu • 
linkknktır ki, lm k:ıtlar lıa~in iki tabi
at. ilk zmnllnlnrrln mcsml gözüken 

dakikıılnrımlnn sonra. pek ele hoş llir 
rnkiı geçeceğine deHilet etrnC$C ge -
rd.-.• Belki. ikic:in,lcn hiri ınlıintuıdnki 
itiyn<llnrı hir tnrnf n bırakmış ola .. f 

Yıın tarafta resmini 
gördUğtınOz yıldız An 
Sotcrn bilhassa genç 
kızlık hulyıılarmıı. per 
d o Uzertnde ycnl blr 
canlılık vermekle tutul 
du. An Sotcrnln bakııı 
lnnndn. eski ve henllz: 
ı:-"nç kızıann çok nı; ıl 
mııdıitl b!r devri hıı.trr 

la tan garip bir cnzl!>c 
bulunmuştur. 

Bu !Ubarla, yldız. ut 
r ollerden dahıı. :r:lyade 
tnblııtın genç kızlarıı 
b~~ottlgi bir mahcııbl 

yeti temsil ctmcktcdlr 
An Sotcrn bu knl:ıU 

!!lmlerlndc bUyUk l>!r 
llya1<n.t rröstermlştır. 

Şimdi filmlerde terbi 
yc~ı hususlar nrnynn 
bazı rejlsl!rlcr onun bu 
h 'l.~ından istifade et 
mck lstemktc ve kcn:U 
!erin" An Sotem l ha§ 
t ncr yapmaktadırlar. 

Diğer t::ıfartan, Avrupa gazeteleri ~ 
nin haber verdiğine göre, Klar Ga • 
he l'in e .. ki bir ni :.anlı ı vardır· Artis
ti~tin Karol Lomharıl ile e\ lcmli~i 

• 1 ,. . 1 ,, o ıınyı o unca nı ~nn u:ı olarak iddia 
ettiği Gahel alehiııe llarn açmağıı knlK 

ımstır. 

'.Art i..tin hu dnvndan hiç emlise et
mediği söyleniyor. Dediklerine naza· 
ran ''ni§anlı k1z,, lm hii\'İyeti ishal e
clemiyeccktir. Çiinkii arnJanndn fıtlnt· 
li iıshatlı bir şey yoktur. O da kendi
"ine rckliirn yapınıs olacak!.. 

Anny MUraı 

11 

a. 
k 



s-KURUN 25 BIRlNClTEŞRlN .193?J 
' 

Büyük polis haf iye/erinden birincisi: 
l 

Haftalık Radyo proğramı 

1--~~~~!~!~n~hu n Ma~e~k~n~~r~,~~--· 
Terrör; hüküm sürüyor ••• 

Pansllvanyadakl gizli teşklJAt, işi azıtınca; mes'elenln halli 
için Plnkerton ailesine başvuruldu ••• 

Pinkerton ailesi) Reno kıardefleT 
mesele8' 1cadar ehemmiyetli ııe 
mensupları ~k bir meseleyle da
ha uğraşmıştır. Bu meaele de fU. 
dur: 

Ayni zamanda, büyük nafia iıleri 
§İrketinin, hem demir yo1lan .şirketi 1 
nin başında bulunan Franklın B. ' 
Coven, Pansilvanyanm en kudretli 
adamıydı. Buna rağmen bu adam 
günün birinde yaT} yarıya nevmit bir 
halde direktörlük binasmdan çıktı, 
hususi bir trenle, soluğu Pinkerton· 
lann bulunduğu yerde aldı ve kendi 
]erinden yardım istedi. 

- Mister Pinkerton 1 isteyeceği 
niz para ne miktarda olursa olsun, 
emrinize amadedir; eğer yardm:mızı 
esirger de bize enerjik bir §ekilde i~e 
girişmek imkanını tC'Jllin etmeueniz, 
en çok iki sene içerisinde Pansilvan 
yadaki bütün şirketlerimizi kapat • 
mak zaruretinde kalacağız! 

Pinkerton itiraz beyan etti: 
- Ben, iktisadi i§ler miifaviri de 

ğilim , muhterem umumi direktör! 
- Bahsettiklerim de, zaten iktisa 

Cli işlerdeğil J Pansilvanya ancak' Cle 
mir yolu ağlannın bütün memleketi 
kaplaması suretiyle inkişafa erecek! 
Kabul eClerim, ki bizde iş ücretleri da 
lla h'enüz pek azClrr. Bütün memleket 
gibi, sosyal inkişaf da Clali'a henüz 
b'aşlangrç safhasında, yerin<!e say • 
maktadır! Fakat, Molli - Magirler 
l:>u vaziyeti fırsat bilerek bize kaJll 
tehdikar bir h"al aldıklarından, bizi 
grev ve cinayetle bir törrer tehlikesi 
altında hulunCJurduwnl>eri h'er ay 
J,iraz dalla uçurum lienarma yaklap 
'yoruz. Tehdit ve terröre gelince,. .. 
Bu hal aylardan değil, eenelerdenberi 
sürüp o-idiyor! 
· - E, peki, ya 6u İnfallt ve inklşaf 
liareketiniz.in dütmanlarmı neden 
tevkif ettirmiyorsunuz 'i · 
· - Böyle geniı ölçüde gizli te,ki 
Tat mensuplannr siz de tevkif ettire • 
mezsiniz ! Bundan ~. Molliler, 
bütün J\merikayr kaplayan Hibemi 
yer isimli büyük birliğin ancak on'da 
birini teşkil ederler! 

· - Bilgisizliğimi mazur gorünüz ·; 
fakat. benim bildiğime ~'öre, Hiber • 
~myerler, lXmerikaya hicret eCien lr-
1anCialı)anian mütetekkil b"ir toplu • 
1uktur; gl)yeleri de, buluımak, tanq
mak ve hayır işlemekten ibarettir. 
Bundan Cla size hiç bir zarar gelmezi 

lardan tek kişiye karıı mahkumiyetl 
karan elde etmek nasip olmamııtır. 
Her mahkeme celsesinde düzinelerle 
yalancı tahitler resmi geçit yaparlar 
ve suçlu olduğu iddia edilen tahsiye 
tin vaka günü bqka bir şehirde bu 
lunduğuna bin bir yemin etmekten 
zerre kadar çekinmezler. Artık böy 
le .. tayini mekan ve zaman,, müm-J 
kün olduktan sonra biz davacılara 
davayı RÜmbür gümbür kaybetmek 
düter ! Bin bir güçlük çekerek 
hakim huzurunt' getirtti~miz 
phıs beraet kararını alarak, 
kollannı sallaya salJaya salondan çı • 
kar. Sonra gene karşımıza dikilir; in 
§Clat ve inkişaf yolundaki adrmlanmı 
za engel olanlar arasma karışarak, 
utanıp nrlanmadan yine boy göste • 
rir ! 

Pinkerton, gayet nazik bir tavırla 
olmakla bera~r. umumi direktörü 
hafifce iğneledi: 

- Am~rikada ekseriyetin Molli· 
MaS:?irlerin haddizatmda mevcut ol • 
madıklan. bunların ancak sansasyo 
nel haf>erler uvdunnaktan zev1c alan 
Pansilvnnvıılı bazı 7azetecilerin ta -
l\ayyüll~rin.de vasattıkları kanaatini 
benimsediğini bilir misiniz? Hiç ~üp 
llesiz, dalla veni yeni ve yavas yavaş 
organize edilen memleketinizde müc 
rim1ere. sersrrilere şimdiki halde bol 
l>ol rastlanabilir. Ve biz tie, şimdiye 
k"adar, l:>unlardan bazı açık~özlerin 
şu fantastik 11;izli cemiyer efsanesini 
istismar ettikleri, bu suretle rah'atsrz 
e<lilm~den ve izleri bulu:ımadan su~ 
t~e;Ji~ }'))l'lJlu tnttuklarmr;:.kanaati 
ni akla yakın bulmakta uzun boylti 
tereddüt göstermemiştik! Eh: böyle 
evliamla örülen bir perde arkasında 
h"azrrlanan ovunlar elbette. . . 

Franklin B. Coven, ~nerjik bir 
tavurla, ba§ını salladı: 

- Böyle dÜJÜnmek, yanlı~ düşün 
mektir! Hakikat. benim anlattığım 
gı'bidir, Mister Pinkerton ! Gizli ce 
miyet Rittikc;e daha ziyade kuvvetle 
niyor. Memleketin basında bulunan 
lan da hudud ve sümulii icerisine alı 
yor .. Ayni zamanda aile hayatmm 
mahrf'miyetine kadar da sokuluyor. 
Bu gizli cemiyet, hesapsızdır müsa 
mahasızdır, hoyTat ve zalimdir r 

Size bir misal anlatavım. Benim 
büromda çalısan ~ene bir kız, kendisi 
ni almak isteyen bir MoUiden hoşlan 
mıyordu. Baılc.a bir dc!ikanlıyı sevi 

yordu. Aradan be2 gün geçmi~ti, ki 
sevdiği delikanlı, beynine bir kur§\ln 
yemiş olarak, ölmüş bulundu. Kızca 
ğız. yeis içinde çırpmıyordu. Kızı al 
mak isteyen Molli, tekrar müracaat 
etti; kız, gene yüz vermedi, §iddetle 
reddettti. Derken kendisine mektup 
gönderile:ek, §ayet razı olmayacak 
olursa, ikinci kurşunun da babasının 
beynine yerleıtirilceği bildirildi. Krz. 
aldm~ etmedi. Tehdit yerine getiril 
di. Annesiyle birlikte kaçan kız, an 
nesini de kaybetti, o da yolda öldü -
rüldü. Bereket versin bir lngiliz imda 
dına yetisti, kızı nikahladı, İngiltere 
ye götürdü de zavallı orada sükune 
te irişti, canını kurtardı. Fakat, mazi 
deki vakalann ac. hatırasını unutma 
mak üzere .... Bu, size bu ' anlattığım 
misalJerden bir tanesidir. Halbuki da 
h; o kadar çok mital va!', ki eğer 
hepsini Sökmek lazımgelse ben anlat 
maktan yorulurum, siz de dinlemek 
ten. Mister Pinkerton l 
. Ben, her vakayr müteakip suç iş 

!ediği anlasılan Mollileri tevkif ettir 
dim. Her defasında da suç iılenirken 
başka yerde bulunduklannr mütead -
dit sabitlerle isbat suretiyle, suçlu 
Molliler beraet karan alarak adalet 
le alay ettiler! 

Bütün Pansilvanya, bu gizli cemi 
yetin tahripkar tesirleri altında inli -
yor. Bütün memlekette terrör hü -

küm süriiyor. Jşin en te~ürü mucip o 
lan ciheti de, mesel: sizin gibi zatle 
rin bili", bizim mn.sal ,. anlattı~ımrza 
hiikmetmelcridir, Mister Pinkerton ! 
n Umurni ~tür, dudald~fmr' ısdl 

1.]_ ' • m:'1 A rv- t"J• ... -ri•"I" :-;ı: • !"I r 
' - Evet, dedi, inanmayanlar, • bir 

l:>aknna da haklı. ya J gizli cemiyet ·var 
lığını o kadar belli etmez surette 
mevcut ki! Yani tam manasiyle giz 
li! O kadar, ki bu~üne kadar bu·ce 
mi yeti idare eden fevkalade selahiyet 
1i kimsenin kim v~ bu mechul ada -
mın idare merkezi neresi olduğu, bir 
türlii öğrenilememiştir! 

Tek ağızlı ve bu ağzı kilitlenmis 
bir cerrl:iyet ! Hic bir şey şayi değil ! 
Mmsuplar. o kadar bütünle§miş. yek 
pare leşmiş! 

Pinkerton, eliyl~ <'enesini tutarak, 
düşünceve vardı . Gözlerini kısmrı 
umumi direktirii süzüycrdu. Birden 
gözle .. ; narladı. elini masaya vurdu : 

-Bf'n, dedi .~iin hal çaresini bul 
dum, ... Sanıyorum! 

( A rf.-nc1 rnr.) 

------* 1 • 

öQLE NEŞRİYA Tl: l 
2:5 T. Evvel 937 pazartesi 

12,30 plWa Türk muslklat 12,60 havadlı 
13,05 muhtelit pl~k ne§rlyatı ı•.oo SON 
AKŞAM NEŞIUYATI: 

18,SO pllkla. dans muaikial 19,00 kontera.ıı.a: 
Ali Klı.ml AkyUz (Çocuk terblyeai) 19,SO Ço 
cuklara masal : Bayan Nine tarafından 20,00 
Rıfat ve arkadaşlan tarafından TUrk mu.al 
kisi ve halk f&J'kıları 20,80 Ömer Rız& tarafuı 
dan arabca söylev 20,45 Belma ve arkadaf 
ıarı tarafından TUrk musikisi ve ve halk oarkı 
tarı (saat ayan) 21,15 radyofonik opera: 
Orkestra re!akatile o( Verther) 22,15 ajana 
ve boTSa haberleri ve crteat gUnUn programı 
22,30 plll.kla 8Qlolar, opera ve operet parça 
!arı 23,00 SON, 

26/T. Evvel/937 salı 
MLE NEŞRİYATI: 

12,30 plAkla TUrk mustklst 12,M ha\'adla 
13,05 Muhteut plak neşriyatı H,00 SON. 

AKŞAM NEŞRİYAT!: 
18,30 pllkla dana musiklal 19,00 Tanburl 1 

Cemli: Plll.kla 19,SO konterana : Beyoğlu Halk] 
evi namına Semih Mümtaz (Adabı muaşe 

ret) 20,00 Nuri Halil ve arkadaştan tarafın 
dan klAsik TUrk musikisi 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev 20,45 bayan lıluzaf 
fer ve arkadql"1't tarafından TUrk muaiklal 
ve halk şarkıları (saat ayan.> 21,15 ORl~"ES 
TRA: 22,15 ajans ve borsa haberleri ve erte 
sl günUn programı 22,SD plAkla aololar: opera 
ve operet parı;alan 23,00 SON. 

ı1rr. Evvel/937 Çartamba 

öCLE NEŞRİYATI: 
12,30 pllkla TUrk mualklal. 12,50 havadla 

13,05 Muhtelif plAk. ne§rlyatı 1',00 SON. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

18,SO pllkla dana mualklal 19,00 konferans: 
Doktor All ŞUkrü (lgUhuız çocuklar ve ye 
dlrınek çareleri) 19,30 radyofonik komedi: 
(Misafir) 20,00 Ahmet Kemal ve arkadqları 
tarafından TUrk musiklal ve halk p.rkıları 
20,30 Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev 
20,•5 Nezihe ve arkadqları larafmdan 
Türk muslklal ve halk ıarkıları (saat ayarı) 
21,15 ORKESTRA: 22,15 ajans ve borsa ha 
berlerl ve ertelll gUnUn programı 22,30 plAkla 
aololar, opera ve operet parçalan 23,00 SON 

2S/T. Evvel/937 perşembe 
MLE NEŞRİYATI: 

12.3() pllkla TUT~ musikisi 12,50 havadll 
13,05 Muhtelit pllk neşriyatı 1',00 SON. 

AKŞAM NEŞR1YA1'I: 

18,30 pllkla dana musikisi 19,00 Çocuk 
Uyatrôau~ (Kurt _ Kuzut l9,30 apor muaa.. 
habelerl: Etret Şetik tarafından 20,00 Mllnlr 
~~~ıw.ıtı St.ci! lleman, Reftk. Taııbur 

Meıiül• \llifnU!tj ~lft.iKe~. Fnzl Ply& 

nlst, Meaut Cemil Viyolonsel 20180 .Ömer Rr 
za tara!mdan arabca söylev 20,45 lılllnlr Nu 
rettin konseri: Sadi keman, Retik ~bur, 
Vecihe kanun, Fahire kemen~e. Fevzi plya 
tdat, Mesµt Ci!mll vlyôlonael 21,111 ORKES 

TRA~ 22,111 ajaruı ve bOraa haberleri ve erte 
al gtlnUn programı 22,30 p!Akla aololaT, ope 
ra ve operet parça\aTı 23,00 SON .. 

20/T. E\'Vel/937 cuma 
öCLE NEŞRİYATI: 

12,30 plAkla Türk muslklal 12,:50 havadis 
13,05 Muhtelif plAk ne§rlyatı 14,00 SON. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 plAkla dana musikisi 19,00 piyano 
80lo: Cemal Re§lt 19.30 radyofonik dram 
'(doat) 20,00 Cemal KAmll ve arkada§ları 
tarafından TUrk mustklsi ve halk ıarkılan 
20,30 ömer Rıza tarafından &rabca söylev 

20,411 Nedime ve arkadaştan tarafmdan Türk 

mualklal ve halk §aTkılan •(saat ayar} 
21,111 ORKESTRA: 22,15 ajaruı ve borsa ha 
berlerl ve erteal günUn programı 22,30 pllkla 
eololar, opera ve operet paJ;'1;alan 23,00 SON. 

i'·---~ 
~AK NEŞRİYATI: )it 

12,30 plA.kla Türk muslklal 12,ISO 
13,05 Muhtelif plAk neırlyat.ı 1',00 

30/ T. Evvel/ 937 cumartetl 
MLE NEŞRİYATI: 

12,30 pl&kla TUrk mualklal ı2,ISO 
13,05 muhtelit plAk n~rtyatı 14,00 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 pl~a dana mualklal 19,00.~~ 
lsmall H&klu: lOUik TUrk mwıfKl"" 
Konterana: Dokt.or Sellm Ahmet: 
laTa dayanan ve dayanamayan 

ademi tahammUIUn aebepleri) 20,00 '(f 

arkft.da.şlan tarafından TUrk muslkl'1 
prkıları 20,30 ömer Rıza taratmd.sı 
söylev 20,45 Semahat ve arkadaflatS 

dan Türk muııılkllll ve halk §arlc~ 
ayan) 21,l.5 ORKESTRA: 22,15 
borsa haberleTI ve erte.!! gtıntın 
22,30 pl~kla sololar, opera ve ~ret 
n 23,00 SON. 

incir piyasası 
iş Bankası lhracst 
lera yUzde seksde 
lJdemeğe başla 1 

incir piyasası bu hafta ela ~ 
gun bir vaziyet ıgöatermittir. 

lzmirden alakadarlara geleli 
00 mata göre; bu durgunluğun 

geçmek için bir taraftan sabf ~ 
ratifleri harekete gelmiş, bir 
da lzmir üzüm kurumu incir 
sından mübayaa yapmağa 
tır. ilk partide kooperatif tara 
1 7 bin çuval incir mübayaa 
tir . 

ihracatçılara Almanya kleriııl 
)aşması mucibince 2 milyon lir• 
miştir. ., 

İzmir piyasasında durgunlu~ 
dırmak için iş bankası me.hıu1 
edenlere mal bedellerinin yüzde 
nini ödemeğe ba§lamıştır. 

Jran tranelt yo'll . 
lran transit yolunun inkifafı. · 

hükumet esaslı faaliyete geçti' 
Karaköıeden lran hududuna . t 
83 kilometrelik kısmmcla faalı1e 
hassa başlamış bulunmaktadır.. ı 

Ağrı ile Erzurum araamc:lakı • · 
kilometrelik §Ose ameliyatr b~.tl 

Umumf transit yolunda bu~ 
bin i,ci çalışmaktadır. Bu yol . · 
de kırk k;\dar köprü ikmal edilrıt 

lnglllz elçlel geldl 
Bir müddettenheri mezuneıt 

leketinde bulunan f ngiliz büyiİ~ 
si dün sabah ekspres le ıehrinıiıt.., 
rnüştür. . . 

lngiliz büvük elçisi Cunıh\J~ . • t. 
bayramında hazır bulunmak -~üt• 
bu~ün Ankaraya hareket eclec~• 
bir amele duvar a1t11ı...-

kaldı ·J 
Dün saat 11 Taddelerincle f.ın~I 

nü Halkevi yanında istimlak ıııııt 
evlerden birisinin duvan yılcı 
yıkıcı ameleden birisi duvar al 
kalarak ağır surette yaralannı~'...d' 
rahpa,a hastahanesine kaldırJIP..., 
trr. 1 - MoUiler, ı>u toululuğa . ancak 

12ahiren mensupturlar; liakiliatteİ_._....,..,. ______ .... .,. ________ ._.. _____________ ... .,._ ..... ..,. __ ... ___ ..... ..,. ______________ _..,,,,.,rr-_ ~ 

l:>unlar bir mücrimler teş'l<ilAtr, gizli (Olimpiya) da geçirilen gecenin rek, neticeler çikararak, Hans ·~..; 
bir cemiyet hal ve mahiyetinde mu son merhalesi. Kurt Randolfle Edebi roman: 20 Yazan: Maka El muvafakat cevabı vermesi busuP'~ 
tlyyen bir maksadla faaliyet 'halinCle Hans Georg fon Hohenhag> bar Gittayı tazyik ettiğinden dolayı 1< 

tlirler. Son sene içerisinde Pansilvan kı.!m.ına çıkmış, koktoyl t.çiyorl.ar: S E VG •ı ,• u VAN 1 N c A • • kendisine acı acı sitem etti! ,.JJ 
yada işlenen 270 cinayetten 250 si Bir müddet biç konuşmaksızın karşı Hans ~rg. bu iş teklifi Ut.ttı"-
bu Mollilerin eliyle ika eClilmittir. ka,rerya oturdular. Sonra H8ll8 Georg, durdu: ~~ 
Eski lrlandada bunlar, çiftçilerin bü s&.e bqladı: yalnız olarak, çiftliğe çekilmiş bir hal- dl sana bir teklifte bulunacağım. Se - _Teklifimi bir iyice tetkik et! f 
yük arazi sahiolerine karşı mücadele - Bu akşamdan dolayı tam manasi- de yaşadı. Kendisi donuk ve çekingendir nin değirmenini tahrik eden dere, hay- Ve şimdi, artık dönmenin zaanıııt 
8İnİ idare ederler, çiftrileri kı,kırtır le bir ill§irah duyamıyorum. Gittanrn de sen bunu yadırgayorsun; fakat, sa- li şiddetli bir akıntı yapar; ve bütün 

1
. , 

ı la ıyor, sanırmı. 
1 
• ..ı. ar, ara rına fitne ve fesat tohumu teklifime muvafakat cevabı vermesini na layı~ ve sadık bir zevce olacaktır! senede, bu şiddeti gösterir. Eğer de - gide,.... 

ek.erek, ektiklerini hazan şövle, 1>a o kadar arzu ettiğim halde, şimdi bu - Sonra, .. sen de, ben Gittayla nl • ğirmenin yukan kısmında, makineyi Tekl~::t~~::e~ı;~;:~~e btl ~ 
zan böyle biçerlerdi. Şimdi Amerika cevap bana buz gibi soğuk bir duş te - şanlandığnnı bildirince, üzüntüye ka - su kuvvetiyle harekete getirecek tesi- lar dairesinde bilhaasa mUlayiın ~tıi , 
~a. ayni rnücadelevi sanavi sahaama siri icra etti. Bana sevgi dolu gözlerle prldın ıibi geldi doğrUJ!u Kurt! 88.t kurabilseydin, elelttrikli tren için cc bule müsaid görUndUğtınU söyllye 
İntikal ettirdiler. Biz, bu~lara kartı bakmadı, yeter derecede taUı nevaziş- - Filhakika, birdenbire hayret et - reyan verebilirdin! Bu, doğrusu pek 
sen~d,.n seneye kuvvetten kesiliyo - li tek söz eöylemedi! Hiç ağız açmadan miştim, Haruı Georg! Gerçi kız karde- parlak bir iş olurdu! lirim! ttll 

Bir taksiye binerek, indikleri 0 
ruz. Cok kalabalık olduklanndan sadece başını iğdi, teklifimi mukadde- şlmi sevdiğini biliyordum, ama senin - Bunda hiç şUpI:ıe yok, sevgili Hans 
eeyahat sahasmda da müthiş b!ı tesir rate boyun iğiyormuş gibi mlitevekkil içindekiai bu ki.dar çabuk dışan döke- Georg; fakat, bu projenin tahakkuku döndüler... ye'~ 
icra edivor, i'Üfm: ediniyor ve rol bir tavırla kabul eder davrandı. Ve o- ee~ini tahmin etmiyoı:dum! Diğer ta • için bir yığın para lazımdır. Bu yolda Son haftalann vakıaları ve he b" 
oynuyorlar. Bir Molliyi tP.vkif etmek nu kollarım arasına alıp da öperken, raftan. blribJrinizle birleşttıenizin be- bir teşebbüse girişmek için, ben vasıta- lan, bu arada "Olimpiya,, da lf~ır 
mühim bir meseledir. &husus, ki bana, dudaklarım sanki bir heykelin ni ne kadar bahtiyar ~}nl sana. da • ya malik değilim! ge,ce, Gittayı müthiş surette yıprJ ~ 
polis ve gardivan da Molli iseler. iş ağzma dokunuyormuş gibi geldi! ima. tel(rar te~rar tem.in edebilirbri! -Sermaye meselesi, ehemmiyeti ha- tı. Her za:ıhan demir gibi sağlaıtl 
llüsbütiin müşkiilteşir; llatta imkan· Randolf, tebessüm etmeğe çalıştı : Hoberihag, bup.a karıı da: iz sayılamaz! Sen. verirsin ve ben tesi- irad~. gevşemişti · ti' 

K k . . k-~der• srzlasır. V" bu gizli cemiyet. övle el - Bütün bunlara trajik mana ver - - Olabilir, ki ben bôdbinlik göet:e - satı inşa ederim. Kazançta da yUme he endi endısıne " mu llAo' 0ıı' altından hüküm sürmekte, Öyle elle 1 memelisin! riyor. vaziyeti ~ir p~ karanbk gö - . eahlyle ertakla.şırız. Kurt! mücadele etmek bo§Ulla ..... ~ete b~ 
tutulanıaz bir karakter ifadelendir - Hans ~rg. onun sözilnü kesti: rllyorunıaapaubir~:deği?tNeyse1 RandoJf. DUşündii. (Bu suretle vazi- caksa, olacak!., diyordu. Ve }Ş tJJS" 
mektedir. ki bunun böyle oldu~ ve - Bana bak. sevgili dostum. dedi, şimdi biraz da1Saşka bir şeyden ol.hse- ·yetimiz bir anda düzelir!) fikrini zih- kanaatla, Hans G€orgun karıs•;ıiil" 
ya olmadığı, kimin mensuplardan söyliyeceğim sözden dolayı Fakın bana delim. Vaytenek ve Lindenhof civarın- ninden geçirdi ve dilşünmesine devamla ğa razı olmuştu; kalbinin tema. d•"' 
f;ulunduğu ve kimin bulun darılma, aklıma gelen bir ihtimal var. dan geçen dar tren yolunun genfı. e- (Annemizin tedavisi, hava tebdili artık tabi olarak değil, yazifeye ınuti •et• 
maClrih. ftsla f:>elli olmaz: bu 1\u Acaba Gitta kalbinde gizli bir sevgi lektrikli tren yolu gekUne getirileceğini kolayca mümkün oldufo gibi Gitta da ranarak .... kendininkilere karşı.,~ .... ~ 
susta JlerY.if\nlli bir icMiavA girisilııe mi besliyor? işittim! kendisini kurban etmek Gares!zliğinde meğc kendisini mecbur zan cttigı 
l>ilc, bu iddia lCatiyetle 'isbat edilel Randolf, adeta neşelendi : - Bunu ben 'de 1t1ttim! kalmazdı ve ben, çiftlik borçlarımı ıt- fe denilen eeye! 
mez!· Bize şimdiye :kaClar, 13u suçlu - İmkansız! dedi, Gitta, tamamiyle - Şu halde 'doğru olsa gerek! ŞiJn- fa ederdim!) yolunda hesaplar yijrilte-
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~eni dünyada kötü bir adet 

Zenciler 
NiKSAR j Eski Cizre 

ranınmıyaeak kadar 
gOzelleştl 

Amerikada nasıl linç edi~ir? 
37000 nüfus ile güzel ve çok 

çahşkan bir kasabamız 
Cizre, '(Hususi) - Cizrenin kendi· 

~i~i tamtamatn.I§ olması gibi büyük 
hır talihaialiği vardır. Onu bi1enleri
~iz çok udrr. Bir kısımda Cizreyi 
hır akrep yuvası ıek1inde ,.e çok ge
ri bir kasaba olarak tanır.. Halbuki 
ne kadar yan ha? .. Hakikaten Cizrede 
birçok yerlere nisbetle daha fazla ak· 
rep vardır. Fakat, son seneler zarfın
da yapılmı§ olan devamlı mücadele 
bu niıbeti yarıdan da daha aaağı dü
tllrmilatür. Z~ten kendilerini koruma
smr bilenler için akrep tehlikesi ''arid 
değildir. 

. ~merıkahl~ın çok kötü ve çok gay-} 
rı ırumni eskıden lralma bir adetleri 
vardır: Suç işliye;ı bir zenciyi zabıta
nın elinden alarak sokak ortaBında diri 
diri yakmak suretiyle linç ederler. 
(Paris - Soir) Pari Suar gazetesi ta
:afından gönderilen bir muharrir, bu 
adete dair büyük bir röportaj yapmıır 
tır. unun mühim yerlerini alıyoruz: 

Hayır, ne katliam, ne yağma bunlarm 
hiç biri değil. ' 
-· ~ad~cc şehirde bir linç havası esti .. 
gını hıssettiler. 

-------

Nilisardan bir 
L'fk k' 1 sal', (Hususi) - Kelkit ırma;;ı 

en:ırında b" k t ·ı A A A " Ya , ,. ırço arı u a@an sakla -
n n ıksa t ·ı · <l v ııaı ] r, an un tam ıı;ı eski iQi· 
nrc an b' 1 . d" :... T . ır §e ur ır. 

arıhte adı" Neo~ezara'' (". . k seri . ) " · ·ıenı ay 
hıın}de manasına olup Nik~ar ismi 
lıJa / 0 homJmu:.tur. Şehrin Bizans
ol r an fethi 468-4i6 hicri yılında 
G~latilıi. Melik Danişmend Ahmed 
hükA ır. Ilır aralık Danişmend1i1ere 

"V umet merkezli~i de etmi .. tir· 
J'\.elkit .:ı •• b' :. }j • J • uuz ır ova üzerinde meyil-

' ln ıın 1 k l sar a 1 ıvrım arla uzanır Nik· 
ı se15 l h hah m ar, me taplı gecelerde ılık 

lıat ;r gilnlerinde denizi aratmaz: Sa· 
~ik arı yeşil ,.e huğulu bir örtü içinde 

r/rr f'\) redcbilit'!iniz. 
}et. •~sarı~ arazisi her türlü mallsul 
tUnı.ştı~ege elverİ§lidir, bilhas~a, tü
C",.İ;•rınç, haşla gelen ürünlerdendir. 
hem '. tnehlep üzerinde oldukça e • 
s

11 
.tn!yetli iş yapar. Kasabanın nüfu

l'İ\:l~khı .n~lıiycsi ve yüze yakin köyle-
. y ırlıkte "37.ooo·' dir. 

§Ula~LA~: - Bu güzel ~eliri JCom· 
f o f' i a .~>aglayan ana yolları '(Tokat 
lltıJ tnuste1'na) maalesef hiç <loku -
'll... tnamrQ h ıc· . lJ d . ~.,ık ~ ozu ) o ar ır. Bıllıas!!a 

sar_ Ü "!;' ~ ra
81 

nye. r.roaa - Niksar a-
~İnrl~o c~.eri çok bozuktur. Kı~ gf'ldi· 
l'İnd munakalllt liemen durur. Üze
""lı>r~:~stn arabRlan da i~liyen hu şo-
'ır,· . 1ılımal eclilme~i <'aiz de~ildir· 

n •t ar . . " . eı] f'r· e ının naıarı dikkatine arz 
ını . 

·~ ·ıOJ<uu AR. K h d ltt iitJı r ." . - asa a a tam ter 
''l'~ind*'ıç ılkokul ,·ardır~ Ladik nahi -
le() ·J 

1 
tarn denf'li bir okul. dig"'er 

C'r( e •• • 
Clıttı uç sınıflı sekiz okul mev -

ır. 

!'\1 kn;a:•as~~lılar orta~.kul için hu yıl An 
icat lı ır 1ıf'vet gondermişlerdir• fa-

ey('f •. l ' 
ltıı tır • ıııu lct netictı:ye ulaşama -

ELEKTRt • 
ct.11 el k . K SANTRALİ: - :Me,-
ltıakla el trık santrali ihtiyaca kafi ol· 
llıotör >e~a~er motör eskidir; yeni bir 
ll' gf'tırtıie ... • ..... d' ı tnot.Q cegını ogren ım. Bu ve-
trikJe t rle. 'elıir haştanba§a hol el~k

l'Rl\f en~ır ~dil«'C"ekıir. 
lar, kn,~kl_( MECRASI: - NiJC-:ırlı -
l''] -:ı ıt l "' ı Ilı esin. nnııgı mecrasmm deği~ti· 
~ek araz~ s_crek ınlıhi ~hellJerden, ge-
l . .ının ·- . . .l l'rı ii .. genıtlem ın noktasından 
1çitı nn~Yorla~sa da, hu istek hugiin 
~ak ıan cnı1evsım olsa gerektir; an -
tat . ıan a ol N" llıın el· ur ve 1ksarlılar da 
• AYv~z'•111 i" hulunurlar. 
'1ıttırl ÇME SUYU· - N"k avı..., 1 · ı sarı 
e!nıenıe' ~? Ayvaz suyundan hah -

atın ha"' A ur nankörlük olur: tahi-
)·u ~tından f k · k tı lıer ti" 

1
.. ış ıran hu şif ali ~u -

) .ll}·dedl'riı1 r ·~ ... medhe layık olduğunu 
•n · n. uc he · eı}·e k 1 i ~ ı:ene e\'Yelıne ,.e-

)'er· ar nr hu .. 1 . " ..... •nde ı ·k ıuze ıçme !iU\'llntm 
• •tı ı ı::ar k 1 ı · ı 1 Yık 1 ıu m :>rı çamasırla-
1tn.n :ır ardı· seh h · d • an "ah> · e 1 

"· o 11uda vr 
•er1 :. ... astrl ar 1 · · 
ı . llenın .. · ·"ı· m ı:a mna ıhti•·ar !!'.ii" 
1" '-"1 I< 1 v k ' • .. . ~ı-t" dl1n · a ta.u su tahlil eıli -

"llt '- vanTTt e t • • 

göriiniiş .• , ) 

sizlik imkansızılığı olmua b'u su J\"n • 
kara ve f staııbul<la tok alaka görür ve 
çok sarfedilir. 

AHI kötil!ü Cizrenin sevimsiz ve 
geri bir kasaba olarak tanmmasıdrr.• 
D~cle nehrinin 1'enarında 1'unılmua 
Cızre biJikis ınemleketimiıin en gü • 
zel parçalarındandır. Bugün Suriye 
ve Irak topraklarile hemhudut olan 
k'asaba peli eski bir tarihe maliktir .• 
l\laziye aid eserler Jiarabesine bugün 
de rastlanır. 

Filnki bugiinkü Cizre e111U büyillt 
§~hrin yerini tutacali vaziyette değil • 
dır. Nüfuıu ,.e ev adedi ualmıı, a • 

Besni yanı başında 
yeni bir kasaba 

ı~la!'111 tesiriyle Iiarabiye yüz tutmu§, 
t~can eh~mmiyetini kayl>etmitti· Fa
ka~. cumhuriyetten evv~lki Cizre de 

Besni, (Hususi) - Tarihi kalesi· degıldir. Terakkisi bu 1'adarla da kal
nin etrafında ve bir derenin kenarın- ".1az. füki hüyüıt' Jikin iptidai ıehrin 
da kurulmu§ olan eski Besni büyük harabeleri üstünde 1'üçült taliat güzel 
bir köye teıbih edilebiJir. Fakat, bu ''e tirin, medeni bir kuabıcık tesiı e· 
te~bih de yerinde sayılamaz. Çünkü, dilm.ek_le haılanmıotrr. 
köyün ağaç ve bahçe içerisinde olu· Bılhas"a son üç·yıl zarfın.da Cizre
şuna karşı Benlli hemen tek ağaçsız de önemli imar harele.etleri göze çarp· 
ve çok oynak bir 11rtta teeis edilmit • mıı ve çarpmaktadır. İlçebay Baki 
tir. Baaaranm himmetiyle; millet bahçesi, 

Bensi adeti liiç temizlenmemiı gİ. memurlar klühil, cumhuriyet ''e spor 
hi pi!ltir. Meyilli sokaklarmdan, bat- meydanlan ile spor klühü tesİ9 edil
ta ana<'addderinde pislikten geçilmez. !"!:· Atatürk heykeli dikilmİ§• fehrl 
Deresi hir öliim kaynağıdır. Bilhaua ıkıve apran 12 metre genişliğinde bir 
çocuk ölümü miihim bir yekön tu • udde açılmrJ n hu radde üzerinde 
tuyor. 2-:-~ katlı ,.e güzel binalar yüksel -

Topraklan arızalı ve mevlOi gayri mıttır• 
müsait bir yerde ne kadar çalıtılsa Denm ·eden bu imar faaliyetinin 
yine iyi. netice alınamryac,agr §iiphe- Ciz.reyi yakin zamanda tanmamıya • 
sizc1ir. O halde. her ıeyden en·el top • cak bir ~ekle !ok.acağmda ,.e Cizrenin 
rı>~r H~ Jl1e,·kii değiı;tinnek lbnndı ve gitt.ilic;e dab·a güzelleıeceğinde ~Uplıe 
i>yle yapıJdr. Vekiller Heyetinin bir yoktur. 

çalıpnalan sonunda Çat ıtittiliçe ICa -
lahahklaımaktadır. Besnideki halk ela 
yava~ ya,·aı buray~ çeldlmtkte ''e Ça
tm nüfusu artmaktadır. 

karariyfo yeni kasabanın Benııiye bir ---------------
huçuk kilometre mesa~edeki Çat mev
kiimle kunılmasr tensıp ve tasvip o-

lundu. 
Bu JCararın arasından çoli geçmedi. 

Ormanlar ,·e hol sular içerisinde en 
~üzel t11hiat manzaralarına malik bu
lunan Çat claha ~imdiden uf ak bir lia-

sahacıl( Jialini alıyordu. Hükumet lio
nağr. belediye daire~i. mekt~hi, diı -
panl.'tri. posta, telgraf merkezi, oteli 
,·~ııair resmi binalariyle güzel bir ka. 

saha. 
K:wmafarn Hav NeAip Ararat•m 

.Fıstııi iliracatr mühim bir yekuna 
llaliğ olan Beoiıin doliuz kilometreilk 
Gölbaır istuyon yolu §OSe halinde ya-

pılmIJ, ne(asetiyle meıliur olan üzüm
lerinin (enni ~urette kunıtulmaH usu 
lü tathili edilmiş, köy yolları otomobil 
işler vasiyete ~tirilmiş ve çok ilıma
le ugravan maarif itlerine biiyük ala -
lia ·,·erilmiıtir • 

izmit rıhtımları yapllmaya 
başlandı 

İ;mit sahillerinde nlıtıtn 

t 
.t (Hususi) - İzmit şehri gün 

Zilli • k"J J k d 
1 

.. ,·eni bir ~e ı a ma ta e -
aeıı gune , 1 k •V· • 

i~aatuıtlan bir görünüı... , , 
mizin himmetiyle şimdiye kadar her 
had hir halde bulunan sahillerde rılı· 
tun-da yapılmaya haşlanmı~tır• 

Bitmiyen tükenmiyen bir yol, Alaba
ma yolu. etrafta biribirini takip e<len 
kırlar, önce geçtiğiniz kırlardan hiç te 
farklı değil. İşte şurada bir ufuk bir 
h~lı üzerine resmedilmiş çiçekler' ~i _ 
bı gayet muntazam sıralanmış bir a _ 
ğaç kUınesi, işte bir güm.üş renkli su, 

Birdenbire sisler arasından çıkan bi~ 
adam tam otomObilimin önüne tesadüf 
etti. Bu adam kendinden geçmiş gibi 
kO§uyordu. Hemen frene asıldım. Bir 
kllll;. yapm~aya çalıştım. O geriye bi
le donme<lı. RUyada görülen bir kabus 
gibi önilme dikilen facia ifadeli çeh
resi tamamlyle haf ıı.ama kazıldı. Her 
ne.zaman gözlerimi yumsam fena halde 
korkmuş olan bu kara çehre, ve bu 
çe1:reden !!-kan, ter mi, yağmur mu ol -
dugu belli olmıyan sular hemen haya _ 
limde canlanır. Bacaklarının bütün 
kuvvetiyle koşuyor, gittikçe sisler içi
ne gömülüyordu. Nihayet bir ağaç 
küme.si arkasında kayboldu. Sanki ar
kasından bütün dilnyanm şeytan.lan o
nu kovalayormuş gibi kaçryordu. Bu 
7.encl muhakkak bir avdı. 

Ben, yine ayni manzaralar arasında 
ilerliyordum. Bir yandan ince bir yağ-' 
mur çise1eyordu. Abbeyvil'e daha o -
tuz kilometrelik bir mesafe kalmıştr .. 
Artık bu uzun yolun bitmesi lbmıdı. 

FECi BiR GÖÇ: 

Fakat orada neler oluyor? Parmak
lıklar araamda tiir takım teklllerln ~ 
reket ettiğini görüyorum. Sisin uyan • 
dırdığı bir yanlış görüş mU bu? lJıU _ 
yat ola.ra.k otomobili yavaşlattım. Mü
hlnı bir şey değil galiba! Bir takım 
adamların yürildilğünil ··ru go yorum ... 
Daha iyi anlamak için yere indim. Bi
~ .. ilerledim. Gelenlerin r.encl olduğu 
gorulüyordu. tlkin bir zenci, !Onra on, 
daha sonra bir küme, onun arkasından 
bir kalabalık .. Pek güçlilkle kendime 
yol açıyordum. Bunlar koşmayor, fakat 
ona yakin bir hızlı1ıkla gidiyorlar, ne 
etrafı, ne 'beni, ne de otomobilimi gö
rüyorlardı. Arkadakiler, öndekileri i
tiyor, kadınlar bunları tıikip edemi
yor, küçük çocuklar boş yere bacakla
nnı yoruyorlardı. Birçok öteberi de gö
türUyorlardı. Adeti ellerine ne geçse 
onları almış, bir su baskınından, bir is
tiladan kaçan insanlara benziyorlardr. 
Biri koltuğu altına bir duvar saati sı
kı§lırmış, öteki akordeonunu almrş, bir 
başkası tencerelerini kucaklamış, bir 
kadın bir ağrandisman fotoğrafiyi ya
kalamıştı. Fakat çocuğu yorulmuş, ağ
lamaya başlamış olduğu için, onu ku
cainıa. almak bu kıymetli resmi yer at
mak mecburiyetinde kalıyordu. 

Ad'.llct yerini bulacaktır: 

. Nihayet Abeyvil'e geldim. Buraaa 
hır hnr:ket, bir bağrı§llla, bir kalabalık 
bul~.ca?'ı'?ı znnnediyordum, fakat bir 
t~bıı ı:ıilkundan b~ka bir şey görme .. 
dım .. 

. B:.ıras~ birçok cenup kasabaları gibi 
bır yerdı. Başlıca caddesinin her iki 
tarafında benzin satan yerler vardı. 
Kasabada bir büyük otel, bir sinem~ 
bulunuyor, ~alisi gidip gelen iyi in .. 
sanlardan murekkepti. Bunlar dünya ,. 
nrn en sakin adamları gib idi. Peki a
ma yolda gördüğüm hal ne idi? Kol'\t 
kudan kendini kaybetmiş, biribirini e.. 
zerek, çiğniyerek, Albama sokakların• 
da mümkün olduğu kadar hrilı kaç ~ 
maya çalı§S.n zencilerin 0 hali neden 
d"? H " ı. er halde buna eu uslu kasabanın 
~ek. aranırsa yalnız, geçenlerin fazla; 
cıddıyeti insana süphc verebilirdi. Bu .. 
nunla beraber bu ciddiyette soğuk h~ 
vanın da tesirini bulmak kabildi. 

. KUç~~ bir lokantaya girdim. Henüz 
yıyecegım yemeği intihap etmeden ba,.. 
: 1 gizi! şeylerin cereyan etmekte ~ldu
gundan §iiphclcnmeye başladım. İki 

yemek arasında. vaziyet biraz aydınlan .. 
dr. Meyva yerken artık hakikate tama" 
miyle vakıf olmuştum: 

Genç ve kuvvetall bir zenci, Wesley 
Jhonson, bir gün önce Rupcrt Bam ,. 
ç~tliğine gitmiş; fakat çiftlik S:ı 

1

~ 
bıni bulamamış. Etrafta kimseler b 
1 d.... u .. 
uruna ıgını ve kendisinin de yalnız ol 
duğunu anlayınca, çiftlik sahibinin 
genç kansının üzerine atılmış ve taar
ruz etmiş. Ertesi günü de yakalanmış.. 

Baria bunlan. anlatan garsonla he "' 
sabı keserken: 

. - Evet, dedim, hakikaten müthiı 
hır §CY· Elbette r.enci ma.hkfun olu 
cezasını görecek, ad~let yerini bulacak· 
tır. 

Garson beni donduran bir tanda bu 
kısa cevabı verdi: 

- Evet adalet yerini bulacaktır. 
Artık gece olmu§, sis daha ziyade 

kalınlvaşmış, biraz sonra çıkan rüzgar· 
la yagmu~ ~ağma.ya başlamıştı. aK ~ 
saba ahalısı, şafaktan önce bitirmeğe 
~ecbu~ oldu~J'.11'ı işler varmış gibi, öte 
)~ .berıye gıdıp geliyordu. Baza.o bu 
gıdı~ gelen takımlar biribirlerinc te .. 
sa.dut ederek bir iki kelime söylc§iyor• 
lardı. B~ların arasında dola.!ian bir 
adam gordilm. Bu, ötekinin, berikinin 
yanına yaklaşarak bir §eyler fısılda • 
yor, herkesle görüşüyordu. Herkes sa.
kindi. Bununla beraber bütün dudak • 
lardan bu sözleri işitiyor gibiydim: 

(Barncs, Barnes!) . Fakat bu keli .. 
melerln söylenmesin de lokantad .. " 
t·w· d k" a ısı ... 
ıgım a ıkadan itibaren kulağımda 

kalmış olması ihtimalini de düşünü • 
yordum. r 

Kervan: · 

.. ~ird~ire bir taknn otomobiller 
goründu. Bunlar civar sokaklard 

ihtiyar zenciler soluyor, ikide bir 
ellerindeki değneklere dayanarak bi; 
dakika dinlenmek istiyorlar, tikin ar
kadan gelenler onları itiyor, dirsekli
yorlardr. 

li rd cı-ft • an ge-
yo u. ~sızcc kırlara doğru gidi 

yordu. Yine ne oluyor? Böyle gece ya: 
nsı yaya kaldırımları yanma ne ka.d 
otomobil dizilmişti. Hepsi de ayni yoa~ 
lu tutuyordu. Ben de bunların arasına 
karıştım. ~ırlara çıkmca rüzgara, fır
tına~a ragmcn hızlarını arttırdılar. 

Nihayet ağaçlıklar arasına geldik 
burada önce "rdüv.. ' . . go gum zencilerden 
şımdı eser yoktu. Anlaşılan gelinecek 
yer. burası olmalı ki otomobiller birer 
devır yaparak durdular. Herkes ara -
basından indi. Şimdi yüksek sesle ko
nuşuluyordu. Artık ne fısıltı, ne esrar 
kalmıştı. Birisi diyordu ki: 

- Herhalde pek gecikmez. 
Öteki cevap veriyordu: 
- Yazık, hava çok fena! 
Bir üçUnclisil söze karıştı: 
- Yakılamıyacak. 

Bir başkası çok müteessir blr 1 
dedi ki: ses e 

(l nirj nld ... n emı7. 11:me- ı1ulann· 

ı;'tlıal t.. . u~u anla~rlrnca helf'diw ı . r c;ehrin suyu, e e trıgı, sıne 
\'am ec ıyo ·., . A h . kı şehır planı, mezba ası Aradan kısa bir zaman daha ge -

çerse, İzmit, on be§, yirmi sene enel 
buraya uğrayanJarm artık tanımıya -

Bunun bir istiladan kaçmaya benu
diğini söylemiştim. Fakat hangi istila? 
Sonra kaçmak, iyi güzel ama, iş bunun 
la bitmeyor. Nereye gidecekler? Fır _ 
tmadan korkmuş, dehşetlere düşmüş, 
bir takım lüzumsuz öteberi taşıyan bu 
binlerce zenci nereye gidiyorlar? Bunu 
onlar da bilmiyor. Yalnız düşündükleri 
şey, kendileri ile şehir arasında mUın
kün olduğu kadar fazla bir mesafe bu
lundurmaktı. Bu hasıl olduktan sonra 
herhalde ağaçlar arasında, köprUlcr al
tında, hendekler içinde, belki bazı 

dostıaı:nın evlerinde saklanacak yer bu 
l~cakla:rdr. Şimdilik bunları düşünme
nın s~ı değildi. Çünkü korkuyorlar
dı. Gözbebeklerini büyüten, yüzlerini 
çamur rengiyle boyayan, onları koş. 
turan hep bu korku idi. Lanet edil _ 
mlı bir millet haline gelmişlerdi. Fa _ 
kat bu kalabalığı böyle göç ettiren na
sıl bir müşterek suçtu? KatliA.mda mı 
bulunmuşlardı? Yağma mı etmi§lerdi? 

- Ah, ne f cna, viski almayı unut. 
( t)f' xe \ 3ZtVl't eti j r t r, '1ıuel kl . • Nrn l'lt <;"''ir-
t ad" i11e bil 'ar yaptılar, lıa1km İı;ti-
tti l\?. • ıra.\.tılar A · ,.,ıi(sar h . z zamanda ıomı-

mu 't' · s 1 mı aştı. Eğer ,·esait· 

nrnsr. par • "b'd . d h b' 
h l 

., 
1 

,.0IJarı, a ı esı ,.e a a ır 
o agaç ı . S .. 1 d 
k ı i ,·ardır. on gun er e ge· 

~o eser er b l d" . . 
k ı . :... gcrelue e e ıye rem -

re \'a un .. 
cakları bir tehir olacaktır. · 

tum. . 

Herkes elindeki sandüvici .d. l l 
rı ... ışera4 
(Lutf en &0)1 ra)'t ı..v... ;· • • ) ' 

~ ..... ınm:. ı 



10 - KURUN . 25 BIRINCITEŞRTN '19.31ı 

ilim dünyasında 
"6 ncı sayı/adan d<>ı·am) 

Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Yusuf 
Ziya Demircioğlu, Abdülhak Ş!nasi, 
Köprülü zade Mehmet f uat, Reşad 
Nuri, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı . Mah 
mut Yesari, Peyami Safa, Naztm 
Hikmet alınmıs hikaye ve roman par 
calarmm büvük bir itina ile yapılmış 
tercümesi olduğunu kayit ile iktifa 
de~eğlz. Bilhassa birer birer saydı -
ğrrmz bu isimler M. Saussey'nirı ecle 
biyatrmızt ne güzel kavradığını ve 
ne yakmdan tanıdığım kolayca isbat 
etmez mi} 

M. Saussev'nin Türk nesrini çok 
yakmdan bildiğine bir delil de kita -
hın sonuna aldığı nutuk parçası Ye 

bunun aslındaki heyecanı, kuvvet 
ve kudreti frrınsızca olarak da eda 
edebilmesidir. 

M. Saussey'nin ikinci eseri "Türk 
nalk edebiyatı,, dır. Müellif kısa bir 
mukaddemeden sonra bu eserin bi -
rinci kısmında halk şiirini tahlil et -
miş, bazıları manzum olmak üzere 
bir çok tercümeler yaomıstır. ikinci 
kısım hikaye ve masala hasrolun -
muştur. Bunda da eski hikaye, men 
k'rbe v~ masalların mahiyetini anlat 
mıf ve bu hususta bir çok malumat 
vermiştir. Üçüncü kısımda M. Saus 
sey meddahtan başlayarak orta oyu -
nu ile devam ederek Karagöze gel -
mekte ve halk tema§ası sayılan bu 
oyunlar hakkında mevcud bütün mn 
lumata müstenid mükemmel bir züb 
de vücuda getirmektedir. 

Bu kitabın ~lı lstanbul Fransız 
~·sarıatika Enstitüsü muhterem di • 
rektörü Prof. Gabriel'in himmetiyle 
teşekkül edP.n "Centre d'etudes tur 
gues11 ün Sorbon darülfünunundaki 
içtimalarında verilen üç konferans -
tır. 

Biz de T empa gazetesinin cümlesi 
ni tekrar edelim: Memleketimiz bi 
_;j tanıyan ve bizi Clünyaya llahlki 
cephemizle tanıtmayı bir vaz1e edi -
nen, bu genç F ranstz üniversitelisini 
unutmayacaktır. ı r 

·s. N. 

Belçikada kabine 
& buhranı · 

Brülisel 24 ·c A. 'A.. )'-Kabine t)uh 
anı hakkında dola§an şayialar müna 
ebetiyle Le Soir gazetesi diyor ki:' 

f yi malumat almakta olan mahafil 
. Van Zeelandm arkadaşlarına bir 

mesaj göndererek derhal vazifesin -
den çekilmek niyetinde olduğunu bil 
tlirdiğine dair olan şayiyayı tekzip et 
nektedir. 

Halihazırda B. Van Zeelandın ta 

E
vvurunun ne olduğu beJli değildir. 
umai1eyh ihtimal bir karar verme 

en evvel bazı istişarelerde buluna -
ktır. ı 

• Nazırlar, B. Van Zeelantlın riyase 
nde pazartesi günü top!anacaklar -
rr. Bu içtimaın şimdiki kararsızlık 

a nih.ayet vermesi muhtemeldir. 

ına götürmeye başlamıştı. Gece 
epsinin iştihasmı açmıştı. 

Unç: 
Yeniden blr ta.Krm otomobiUer sö -

Un ediyordu. Bunların görünmesi 
a1k arasında yeni bir harekete sebep 
ldu. İçlerinden biri bağırdı: 
- "İ§te geliyor!,, 
Bir otomobil fenerinin ışığı parla -
. Bir araba içinde çırpman bir zenci 

örUldU. Bu zavallının elleri arkasına 
ağlanmış, üstü başı parçalanmıştı. Bu 

mobil büyük bir ağa.cm altında dur
u. Üç kişi hemen içeriye atıldı. Bir 

am ağacın üzerine uzun bir ip attı .. 
u ipin ucunda olan llmeği bir başkası 
ncinin boynuna geçirdi. İ6te bu sıra. 
kara renkli gencin sesi duyuldu: 

- Ben masumum. hiç bir suçum 
ktur. Beni yakmayınız!.. 
Bu doğ·ru oln bilirdi. Görülen şey bir 
nema değil bir hakikatti ve her şey 
kadar cabulç oluvordu ki... Bir göz 

urı açıncıya kadar geçen bir :-..aman 
inde zencinin ağar.ta sallandığı gö -
'idil. Üç dört el silah atıldı, ma.hkfun 

hareketten kaldı . 
Artık herkes arabasına binip çekil
eye ba§lamı~tı. Mamafi yine arada 

ler işitiliyordu: 
- Ne yazık ki yağmur yağıyor! ...... 
kılamıyaca.k !..... • 

ill ----
-p il\\ 
-- il 
ü boks maçları 

Minaşe ve Panayot ismindeki iki 
boksör ringle bayıldılar 

Kiryako, Yunanlı şampiyonun yumrukları 
karşısında rin~l terkettl 

haY•Ytn hir halde dü;;tü. Üç dakikalık .n • 
bir gayretten sonra Panayot ayıJdı. 
Ringten indi. · 

MENAŞE - K.AN1 
Üçer dakikadan sekiz ravundluk bu 

'müsabaka çok heyecanlı geçti· Dör • 
düncU ravunda kadar Kani çok hak.im 
di. Menaşe dört defa yere düştü. Ki -
ninin yumrukları daha sert olsaydı 
Menaşe yerden kalkamazdı. Beşinci 
raunclda Mena,e açıldı. Yumrukları 
mile~sir olmaya ba,Jadı. 

Altıncı raun - Kam yine eert yum 
, rnklar vurmak istiyor. Fakat daima 

kapanıyor. Menaşe daha atılgan. 

' • Sabri ve Siileyma;;;;;;;;J;;n ;;,;;ınd~, 
Dün Taksim stadyumunda boks mü· 

sabakaları yapıldı. Seyircilerin ekse
risini Rumlar te§kil ediyordu· İlk mü 
sabaka sinek siklet Vasil ile Abdi a -
rasmda idi. İkişer dakikadan dört 
ravund sonunda berabere kaldılar. 

ÇOŞKUN-MUVAFFAK 

Yedinci ravund - Kani açıldı. Me 
naşenin karnına ve çenesine üstüste 
yumnıklar indirdi. Halk hagmyor, Ki 
niyi te~ci ediyordu. Bu bağırı,larm 
verdiği te§ciler altında Menaşe ipler· 
den iplere takıldı· Nihayet kolunu kal 
dırdı. Mağlubiyetini kabul ediyordu. 
Bir dakika sonra da düşüp bayıldı .. 
Ringin kenarına alınarak ayıltmaya 
savaşıldı. 

Bu sırada Şemsi ringe çxld:r. Rakihi
Hristonun gelmediği bildirildi. Neti
cede Şemsi hükiiıen galip geldi. 

KİRYAKO-VASİS 
Sıra Yunanistanm birinci emıf hoJC· 

sörlerinden V asis ile bizim boksör -
lerden Kriyakoya gelmişti. Birin • 
ci ravund hava karannali iiZere idi ki 
başladı ve üç dakika t asisin sert yum· 
nık1armı Kiryakonun midesine indiı
rnekle geçti. 
, İkinci ravım(I - KriyalCo ille eag 
kroşeyi V a@ise yapıştırdı. Vasis mi -
deye, çeneye İ§1eyor· Kiryalio ise mü

.. 

1 

f 

Diinkii müsabal.:alarda lıcyccanlı bir atlayz! .. 
,~ 

lstanbul muhteliti 
sekiz klup maçı 

3 - 3 Beraberlikle neticelendi 
Önümüzdeki hafta Pe~te muhtel lıtanbul muhteliti kadrosun~a 

litile kartılaıacak olan latanbul üstün vaziyeti muhafaza etmesine 
muhteliti kadrosu dün Kadıköyün rağmen sayı çıkaramayıfı Sekizle· 
de Fener stadında, milli kümeye rin ıanah ve müdafaa oyun tatbik 
dahil olmayan lstanbulun birinci edebilmelerinden ileri gelmiıtir. 
likine mensup sekiz klübünün Fikretin ve Niyazinin iki cenah1ı:an 
muhtelitile bir ekzeraiz yapmışhr. sürükledikleri hücumlar, tehlikeli 

Saat 15,30 da oyuna haıladı. vaziyetlere girdiği halde netice 
iki takım ıu kadro ile sahaya çık- vermiyordu. 
tdar: 34 üncü dakikada Niyazi tam 

lıtanbul muhteliti: Cihad - Fa- çizgi üzerine kadar bir akını mu· 
ruk, lebip - Rqad, Rıza, Eıad vaffakiyetle götürdü ve ortaladı. 
Niyazi, Naci, BiilenJ, Fihret, Or- Bülent, güzel bir kafa vuruıile to
han. pu ağlara taktı. Bu golü iki dakika 
Sekizler muhteliti: Nuri - Cihad, ıonra Fikre1dn vuruıunu havalama 

Ruhi • Sadettin, Kemal, Enver • bir ıütle kaleye gönderen Niyazi· 
Turhan, Muhte1em, Şahap, liva, nin ikinci sayısı takip etti. 
Danİ.§. · Birinci devre bu tekilde bitti. 

Hakem Adnan Akındı. ikinci devrede iki takım da yo1"' 
Oyu:ı İstanbul muhteliti kadro- gun ve teıadüfi bir oyun çıkardı. 

::unun tazyiki altında başladı. F~- lıtanbul muhtelitini tetkil eden 
kat Sekizler vaziyeti kendi lehleri oyuncula.r da adeta bir likayi\lik 
ne çevirecek ıekilde faaliyet gös- göze çarpıyordu. Nite~w. bu deV"' 
tennekte gecikmediler. Bu gayret rede muhtelitin 3 ıayı yapJnasma 
muvakl<at oldu ve onuncu C:lakika- mukabil ancak bir tek gol çıkara.
dan itioaren oyun lst,anbul muhte- bildiler ve knzanı1mıt bir maçı 
liti kadrosunun hakimiyetine gir- 3-3 berabere bitirdiler. 

İkinci müsabaka 1ıoruz siklet Çoş
kun ile l\fuvaff ak arasında idi. Güneş 
klühünden olan bu iki boksörün iki -
§er dakikadan beş ravund dövüşecek -
leri bildirildi. Co~kun üç dakika çok 
şiddetli yumruklatla M uvaff ik'ı hay
li saretı. Muvaffak daha f az1a yum -
nıklara dayanamıyacagını bildirerek 
ringi terketti. 

İSMA tt - SABRİ 

temadiyen çeneyi gözlevor. Bu sırada 
~rydom~~My~$b~yumro~----------------------------~ 

müteakip iki blik1üm oldu, birkaç de- sı· pahı· ocag"' 1 . at 
di .• 

Üçüncü müsabaka hafif sikletten 
İsmail - Sabri arasında üçer dakika
dan altı ravund idi. Renginin esmerfr 
ği yüzünden eeyircilerin sempatisini 
celbeden Sabri daha hakim döğüşme
sine rağmen mağlup ilan edildi. Fakat 
bolisörler henii:ııı ringten inmemiılerdi 
ki yan lrnkem]erinden biri ringe çr ~ 
:krp isim yanlr§h~ı olihığunu, Sahrinin 
mağlup cleğil galip olduğunu bildirdi. 
Bir dakika evvel alkı§lanan İsmailin 
yerine bir dakika sonra Sahri alkı§lan
dı . 

F~HTRİ- PANAYOT 
Galataqara •lı Fahri ile Panayot kar 

§ılaştılar. 1\Jii .. nbaka üçer dakikadan 
alt! ravund idi· 

Birinci ravnnd - Fahrinin sağ 
ynmruldarı P:ınayotu hayli sarstı. 

İkinci rnnmd - Fahri çok atrl -
gan. lliribirlerine yaoı~ıyorlar. Ha • 
kem giirliikle ayırabiliyor. Fahrinin 
bir sağ kro§et1i Panayoht yere dü§Üı
dü. 

Üçüncii Eayı<la ayağa ltalkan Pana
yotun ikinci bir kroşe ile 1101 gözünün 
üzeri patladı. Fnhri fııol yapıyor• Pa
yotun en"eı;ine vuruyor. Ru faoller 
tekerrür ettiği için orta hakemi Pa -
nayotu galip ilan etti. Fahri ringten 
inerken Panayot ela mineler üzerine 

fa oğunduktan sonra rAııgten indi. Sa 
nadan c:ıkıyor ve şöyle söyleniyordu: 

- Bu bok'sör değil! Fena yerime ı 
vuruyor! ... Etraftan arlCadaşları ko • . yarış 8 rı 
şnp yolunu kestiler. '.Ayıptır, etme, er 
Jeme dediler. Kiryak'o bunun üzerine Manialı koşu müsabakalaı ına dii-!J de 
tek'rar ringe çıktı ve doğruca V asisin d d • ldi 
füti.ine yilriiyUp bir yumruk attı. Va - evam e 1 
sis gayet kibarca hareket edip hu yum 
ru~a mnkallele etmedi. Etraftan ye -
tişildi. Kiryako köşesine çekildi. l\fii
Aabaka tekrar haşladı· Vasis miitema
diyen Kiryak'onun midesine işleyor. 
Kiryako i~e arada bir yumruk sal -
layor. Dördüncü ravund ortalarına 
dogm Kiryakonun kapanmaktan baş· 
k'a bir ~ey yapamadığı görlildü. Ora -
elan oraya kaçıyordu. Bu sıra yine iti
raz edecek oldu. l\Iüsahakayı tcrkeder 
vaziyet aldı. Bunun üzerine Vasisin 
kolu kaldırılarak galip ilan edildi. 

Kiryako etrafım çevreleyen 'halka 
bir §eyler söylemek istedi ise de ring-

. ten inip gitti. Bunlar dövüşiirken bir 
evvelki miisabakada bayılan Menıışe -
nin yapılan ~ırmgaya rağmen ayılma· 
dığı anlııfıhnca ınhhi imdat otomobili 
çağrı]clı. 'Reyoğln hastahanesine kal -
dmldr. Gece sıhhi vaziyetini ımrduk. 
Ra,·gmlığının hala devam ettiği bil -
dirildi· 

Milli. kümeye dahil olmıyrm <ıc 1.:iz li.liip mulıtPlit takımı. 

Sipahi ocağı tarafından tertip Süvari binicilik okulu mükô.latı 
edilen manialı at yarı~larına dün Orhan Aziz birinci, Asteğmen 

de devam edilmittir. Kudret ikinci, Melahat Akael 
Büyük bir kalabalık önünde ya.- üçüncü. 

pılan müsabakalarda fU neticeler /f bankcuı mükô.latı: 
alınmıttır: Asteğmen Kudret birinci, Sürey 

Sakarya mükalatı: ya Baras ikinci. 
Doğan isimli atı ile Cavit Tulça Balurköy BarıtgUcU sa-

birinci, Mekik iaimli atı iJe Mela· hat!lndakl maçlar 
hat Akıel ikinci, Efekızı iıimli ah Dün, Barutgücü spor sahasında bi 
ile Cüreyyn Bara, üçüncü oldular. ni mütecaviz seyirci önünde Barut 
Düıür ~ık müıabaka•ı: Gücü genç takımı Şefak spor B ta 
Asteğmen Kudret birinci, Cavit kımı ile yaptığı maçta 1 -O Barut 

ikinci, teğrn~n Faik üçüncü. Gücü galip gelmiştir. 
Anhara mükafatı: Barut Gücü B taknm ile Şafak 

Giral birinci, Ertapen ikinci. spor A takınır arasında maçta dahi 
Sipahi ocağı mükafatı: 2 -1 Barut Gücü galip gelmiştir. 
Orhan Aziz birinci, ve ikinci. Gayrifedereler ~ampiyonu Kadrr 
Sümerbank mükafatı: ga gençler birliği ile Barut Gücü ~ 



Alllt 
1ll ihadra İstanbul arasında seri ve gilndilzc mahsus deva:mh bir yolcu ser· 
A ası ..... "'ilk ... uvafık görülmilttür. 

aradan 20 de kalkarak Hay· 
h.ya Pazar, salı, çarşamba, ı.:uma günleri saat 8. 
. ısaat 20 

0 1 -erşembe ve cu· 
Csı o-" · O d-, varmak ve Haydarpaşadan pazar, sa 1

• P 
· .. unıeri ak ve 21.10.37 
1tLclcn it'b saat 9.00 da kalkarak Anlı-araya saat 21.03 de varm .. f . 

l 
ı ar ünduz se erın· 

tutar en başlamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bu g 
11'1 :Vctn k . . d'ldii7i gibi bu tren· 

ahat c • ıçmek ve her tilrlü istirahatları temın e 
1 0 

Cden 
1 

~ 101 sayın yoJcu. 
ıttıla1 Yo cul:ırdan da ekspres ücreti farkı alınrnıyacag 

l'laarzcd . (3868) (7044) 
>.!. crız. 

ta Uhallltnen "- . • b anı kereste ka· 
'tf Uau.Hıe ut:deli 60609 lira olan 1346.875 metre nı1ka. 1 -~cide 9 İ§letme 

11lda ek . 3 - 11 - 937 çarşamba günü saat 15.30 da Sırk 
~il İşe ~ıltı:ne Komisyonu tarafın dan satın alınacaı<tır. t . 
. "esikagıırınek isteyenlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanunun kayı~ 
't . arı den aranaca mu 
1 lık ve.,·k ve Nafıa İşlerine aid eksiltmelere girecekler 14 30 kada 
8 .. ı QJar· 1 '"n saat . r 
~·o:ı re· ıy e beraber teklif mektuplarını aynı gu 

lSli .. İ 
anı 

1 
g ne vermeleri lazımdır. 

\> • e er 30
3 

k . de tdare veznele 
eı-ilın k uruş mukabilinde Ankarada ve SirkeCl 

lı e tedir. (71~) 
kek· ----------ı .,. Sılttncsi . air muhtelif kri· 
trenler 

20 
feshedilen vagon ve lokomotif verenleri ıle J 1 gu"nü saat 

d ooo r 937 ,a ı ~ ~ kapalı · ıra muhammen bedelle tekrar 7-12- 1 acaktır. 
lt l§c gU-rn ~~I usulü ile Ankarada İdare binasında s~tın ~;ın tayin ettiği 
~ı "c }{af~ ıs~~yenlerin 1500 liralık muvakkat temına:. 1 

e saat 14.30- a 
ı.- 0txlis:y

0 
ıa Mut:ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gun 

Yattl"ı~ n Reisli~. . 
lıu ·-qrneıer gıne vermelerı lazımdır. Haydarpaşada 

it\ Ve Sevk para~~ olarak Ankarada Malzeme dairesinden. (7188) 
Şcflıgınden dağıtılmaktadır. 

,*'tıbuı GH • 
...... lstf..nbuı .. ~riik lerl 
llaşl'l'ıüd·· gurnııuklerinde açılan 

2 u.rıu .... .. 

B tıdUrJiiğUnden: 
aşm . . a ve takip memurlu· 

40 lira aylıklı ikı lcr 

~.,.5'j 

Sağlık 
Servisimiz 

HW!US doktorumuz Pazartea1 g{lnlert 
ıaat on ~J bu~uktan ytrm!ye kai u P" 
ıetem!Z ldarehanes!nde, cumarteal günleri 
de saat 14 ten 19 a kadar UJell Tayyo.r• 
apıutmıanlan lklncl daire Uç ouı:narada 
dalma okuyucularımızı yedi ~pon muka. 

bilinde kabul eder. 
Ayni §ekllde dlıJ doktorJarımll'l da oku-

ba.zD' bulunmak. 
yucuıarıruızm emJrlerln• 
tadır. 0111 doktoruxnu:a F~:u:21°!: Parmakkapı Iatiklal eaddea!n 

rt ııaat H ııe 20 ara. 
rada pazartesi gUiıle N caU Pak-
amda bulunduğu g!bl doktOr ~desi l-2 
şl de Karaköy Mahmudiye ; ayni aaat. 

numarada salı ve cuına ~rtne b&kacü• 
!erde okuyucuıarı:mızDl --•·•ardır 

d vt1er!n1 yapaCAA> • 
ıar ve ufak te a §ikt.af tramvay ca.~ 

Ayni zamanda Be da e{!nJletçl Emla 
dest Erip apartıın.anm uıattJDI%JD çoculr 
Fidan muhtaç okUyuc 

tarını aUnnet edece~~:~ev Ecza.nesi ~ 
A.>TIC& Aksara! ııünnetc;I n sıbbat 

ıımda S:S2 nuınara a l(URUN doktorunun 
meınuru Nuri Eşs.IJ tıehert.nl yed! ııu
vereceği enjekslyoııla~oneterinılze en eıı, 
pon muknblllnd• ve :mm sUnnet Q.DJeU• 
ver. ııeraltle çocukla 

yeıert:ıt yapaca'ktrT·n doktor• dl11ı;t ve lftD' 
rııımıerlnl yazdığtm d keD KURUN'UD at e er 
netçilere oı.nraca edl tane gôtUrmek 
h!znıet kuponundan Y 

'Aztmdrr. 

ı-ı--KURUN 
Hizmet kuponu 

a .. ete tôare.eıne getirenler 
Bu kuponu g_. 

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

ları pazarlıkla yaptınl~.:aktır. 
II - Keşif bedeli 2365,16 lira ve muvakkat teminat 177,39 liradır. 
III - Pazarlık 5-XI-937 tarihine rastlayan cuma günü ~aat 14 de kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler on iki kuruş muk .:bilin.de her gün inhisarlar umum müdür 

lüğü inşaat şubesi müdürlüğünden alma bilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7.5 güven 

nıe paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
"7162" 

' Malın cinsi Mikdarı 

490 adet 
Bulunduğu yer 

30 .. 
Kolcu bel kayı§ı 
Eski fişeklik 
Boynuz düdük 

Bel kayışı tokası pirinçten 

194 " 
330 .. 
262 .. 

Kılıç 
: 

Müstamel çifte 
Kolcu yakalığı pirinçten 
Balçık kayııı 

35 .. 
470 .. 
154 .. 
52 .. 
47 .. 
25 •• 

: Sirkt4..:i.d~ meydancıkta tef 
: tiş §Ube3i binasının üst ka
: tında 

Çifte namlusu 
Çifte dipçiği 
Doldurma makinesi 
Yatağan 

Boş şişe 7 5 gramlık 

BO§ şişe 90 " 

Boş §i§e 100 .. 
Boş şişe 125 

.. 
Boş §işe 200 •• 

Boş şişe 223 •• 
Boş şişe 333 •• 
Boş şişe 400 .. 
Boş şişe 750 

.. 
.. 

520 .. 
18853 .. 

17483 .. 
14 .. 

2312 " 
.7512 .. 

739 u 

347, •• 
2115 •• 

19 .. 
56 .. 

. . 
: 

: 
: Diyan1:iekir müskirat fab

: rikasmda .. . 
.. • . . . . . . . . Boş şi§e 900 

Demirbaş eşya 58 parça: Maltepe enatitUsUnae 

Cinsleri ve mikdarları yukar'da yazılı eşya 3-XI-93
1

7 tarihine rastliyan 

çarşamba günU saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 
İsteklilerin mallan her gün hizalar ında yazılı mahaller.de görmeleri ve pa

zarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta inhisarlar levazım ve müba 

yaat şubesindeki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. "7178" 

ı - Şartname ve keşifnamesine tevfikan Cibali fabrikası tavhane ve dinlen 

dirme salonlarının dö~emeleri iıi, açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 4763,55 lira ve muvakkat teminat 357,27 liradır. 

3 - Eksiltme, 27 /10 /937 tarihine rastlayan çarıamba günü saat 15 de Kaba 

taşta Levazım ve mUbayaat şubesindeki almı komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gUn İnhisarlar inşaat şubesin 

den alınabilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edece\tlcrin: bu gibi işleri yapmış olduklarına dair 

olan vesikalarını inşaat şubesine ibraı ederek eksiltmeye iştirak vesikası alma 

tarı lazımdır. 
6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme pa 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri i15.n olunur. (B) (6933) 

senererdenoeri 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ; 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilac· 

olduğunu isbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesirinden emin olmak iÇi~ 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Kü Uk 
u&nJartnl paruız b&lt.mrlaı 

l - !: ,, 
hekJnılerloe parallZ ba.ı<tff1-

2 - Kurunun 
lırıar. 

a I< I< ~· oıa.11 mll.şavtrıertne ber s - ı;.\J u , 1 
Ol ıarını p8r&ınz sorup l),..Ten r. 

tUrll> ıtanun Y -~) ı.ıtu8ab gumuzde müsabaka imtihanı yapılacaktır. ıardır: 
~cllıı.u-· aka irntihanına girebilmek için aranan vasıflar şun haiz bulun-

~) ,, •n kanununun tlörrl:ıncü m•ddoslndc yazıl• şart!•" iı--~c;KTö=;=™ ' ..... i=; A s k er "ı Tıbbı· ye 
t) l Ya§ını "k ii .. ~ ıı.ıktık: 1 ma1 ctmi~ olmak· k· == K • ozsan 

...... ~t. fakült . • un bulunma . u emai !i Ok l d ~:tktı Usabaka.:ıacs~~den veya mülkiye mektebin~en ıne: elanlar tercihen i; Oroloğ • Operatör SS u un an• 
~ t. ·-~vaffak olanlar dan askerliğinı yapın§ n il mütehassısı :: • 

..... 'l' ı Sev ye w :: 

ayin e· . . aaş verilecek· 1 • akö _ Ekselsiyor maga.za.sı 1 . ~ dılcceklere taad"l k .. 
1 

b'lc.';eklerı ın Kar Y ..... n" öwleden sonra Asker! Tıbbıye Okulunda mevcut 18 kalem Talebe ve efrat Fotini ile Bi-
....._ • u anul'luna gore a :ı 1 : ~mda Her ,,,....... g •• · k'"h 11 937 · .. · 

1 
'"'tan kadar di- il · k dar· '?.el· 4.l235 ı: siklet ve saır o ne eşya 1 • - paza.rtesı gunü saat 11 de Beyazıtta As-

'rfle b a;-ı vasıfl.ı.rı ha:z ı"stekl'l . Z/l I 
1937 1 

... urıU aJtşamına "ıi 2 den 8 e a •••• .: .... ·-·ı·r:_ .. _!:
1 

kerl Tıbbiye Okulunda paı1rlıkla satılacaktır. !steklilerin belli saatte Okula 
~ <>a~nı" · ı erın sa ı ı-. • ···r· ............... -::!::.............. . .... --.. . ...... 1 ı.ı.durıuır,·· .. .. .:... .................. gehneleri. (7084) 

ll'ıtil-· ., .ımuı;e muracaat etmeleri tazıındır. . 
.a:ı günü isteklilere a nca bildirilecektir. (7198

) 
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llemlekel 
lcfDde 

Aylık 95 
1 aylık 260 
ı aylık f'75 
T'ılhk 900 

Tarltealndeo Balkan birliği JçiO 
lluruş dllfWUr. Poata blrUııne 

yerlere ayda yetmiş tıe11t 
r:ammedlllr· 

l'Urldyenla tıer ııosta 'fl)fJI'#.~ 
KURUNa abone ya~· 

Adre.t değtıtırme DcreU 2' 

rooe<TO,, 
Necaettln Atasaf"ı 
Her gün sabahlan seJdJ dl' 

ak~amlan 17 den 20 ye ka {ılÔ 
li tayyare apartmanları ik 

17 numarada hastalarını kabul 

Cumartesi günleri 14 den ,O 
dar hastalarını parasu, ıtıı 

ber okuyucularını dakupOSI 

bilinde muayene eder. 

===========-.:::~.::mmt ........ 
Diş Doktorıı t 

CJbeyt oıç• 
Yalnız CUMARTESİ GU 9'. 

YALOVADA. eai. günler ki 
gümrük tramvay durağında )1 

ayenehanesfode hutalarırıı 

il eder. 
::::::::::=m:::-.::m:naıım•~~ 

Sümer Bank Umum 
lüğünden: 

Müdür- ı Harici Askeri Kıta
atı ilanları 

Muhammen 
kıymeti Ba.nkar.uz tarafından muhtelif f :"') :ebelerin de y:.ilisek ~ahsil f.

1 
• :

ril~ -::1~ Ü':~-~ Av . ..;!)aya gönderilec ·k lise - ::zunlarımn mü::abnka im
tih'< ::-!arı latan bul Ünivc ·--si Fen F akültc:i profesörleri tarafından 
-- ·:lrnı~ v<> · ·- w -~ müra:aat k~vıt num:.r=.!riyle isimk:i yazılı < • -~-... - ~ 

ların imt~hanı kazandıkları te,bit e ,· · ·iştir. Bunlar:n mua=:: :lejeri ik· 
mal edilmek üzere, derhal Ankara da Bt.:1kam:z Umum Mi:dürlüğün
ae M. E. ~ubesine ve lıt:ınbdda Bankamtz İstanbul Su besi Müdürlü-- -
ğüne müracaa•.:Jarı. 

Kayıt numara11 

84 
120 
106 
ııs 
144 
83 

128 
105 
34 

169 
82 

170 
77. 
38 

Adı 

Feridun Civelelioğlu 
Dündar Arfi 
Orhan Tarhan 
Cemal Uluant 
Nezih Rona 
Halidun Civelekoilu 
Müfit Erenli 
Nazım Berk 
Seyit Ulubay 
Nurettin Resen 
Etem Tokgözlü 
'Arif Uluğ 
Suat Yasa 
Hasan Erdener 

14~12 TORLO iZAHATI GiŞELEQiMiZO~N ALiNiZ 

Kapalı zarfla 11 • 10 - 937 pazartesi Lira Kr. 
günü ihalesinde talip çıkmayan 256 bin 204 18 Boğaziçinde !stinyede kürkcUba.şı mahallesinin Melimetağa 
kilo un yeniden kapalı zarfla eksiltme- da eski 36 yeni 7 No. lr arsamn nısıf h:ssesi. 46 
ye konmugtur. Tahmin bedeli 33280 Ji. 743 90 Ortaköyde Uncu sokağında eski 46, 48, 50, 52 yeni 38, 40, .z, 
radır. ~ nun evsaliyle teslim mahalli ıart fırın, d~kkan ve hanelerin 1 / 16 hisseleri. 

6 namesınde yazılıdır. Şartnameler Trab- 103 20 Fındıklıda Perizathatun mahallesinde kalafat sokağında 
zon Satmalma Komisyonundan 50 ku- iratlı arsanın 2/16 hissesi. 
ruş mukabilinde alınabilir. Eksiltme 11 ı 20 Kasımpaıada Gaıihasan pap mahallesinde orta sokakta e 
kapalı zarf usuliyle olup 5 - 11 • 937 yer.i 8-10 No. lı üstünde odalı dükkanın 1/ 3 hissesi. 
cuma günil saat 15 de yapılacaktır. Mu 216 20 Hasköyde Turıucu mahalle 2inde fabrika eoka.fında 7 No. Jı 
vakkat teminatı 2496 liradır. Teklif bir sofa ve bahçeli hanenin :ıısıf hissesi. 
mektupları 5 - 11 • 937 cuma günü saat Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peıin para ile satıl' 
14 de kadar Trabzon Satınalma Komis- 937 tarihinden itibaren 31 gün müddetle :ıçık arttırmay~ çıkarılmııtJr. 
yonuna makbuz mukabilinde verilmiş o- İhalesi ı / 11 /937 pazartesi günü sa at 15 de komisyonda yapıla'.:' 
lacaktır. !iplerin% 7,5 pey paralarile mahluliit kalemine gelmeleri. (6635) 

(533) (7052) 

••• 
Edrenıitin 325, Bergamanın 535, 

Ayvalığın 132 ton yulafı 8 - 11 - 937 
pazartesi saat 11 de pazarlıkla ihale 

edilecektir. Edremit yulafının ilk te
minatı 1402 lira 50 kuruı, Bergamarun 
2406 lira 50 kuruş, Ayvalığın 579 lira 
25 kuruştur. isteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

(554) (7225) 

lstanbul Komutan
llğı ilanları 

İstihkam taburunun kullanmakta ol 
duğu harbiye ayniyat tC"sellüm makbuz 

larmdan·22150 sayılı makbuzunun renkli 
kısmı boş olarak zayi olmuştur. Zuhu 
run.da hükmü olmadığı ve bulanların 
İstanbul komutanlığı daire müdüriyeti 
ne teslim etmeleri ilan olunur. 

''7156" 

Türk Hava Kurumıl 
~ 

Büyük PiyangosLJ . 
24. cü veni tertip başlamıştı' 
1. inci keŞide 11 lkinciteşrin 937 Jed~ 
Büyük ikramiye: 30.000 Lirad~ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle ( 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
Şimdiye kadar binleıce kişiyi zengirıtden bu 

Bahçeler mtidürlüğUne l:izumu ola:ı tohum ip, belleme vesaire •~ 
meye konulmuştur., Bunların hepsine 1421 lira 50 kuruı fiat tahmin ,afi. 
tur. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler Z4 ;'} 
kanunda yaz:ılı vesika ve 106 lira 61 kuruşluk ilk teminat makbuz veY~ıı' . 
bile Leraber 1/11/ 937 pazartesi günü sa at 14 de Daimi Encümende 1> 
dırlar. (B) (7098) 

Göz hekimi Keşif bedeli 998 lira 53 kuruş olan Silivri aşım istasyonundaki ~-1~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev r"kı ve şartnamesi Levazım mudlf. 

Dr. Muı al Rami Aydın de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan baıka 'ti 
Muayenehanesini Taksim.Talimane ciürlüğünden alacakları fen ehliyet vesi kasile 74 lira 89 kurugluk itlc·otf 

makbuz veya mektubile beraber 2/ 11 / 937 salı günü saat 14 de D•1 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına mende bulunmalrdırlar. (İ) (7024) 
nakletmiştir. Tel~ 41553 ---- :ı) 1 

Keşif bedeli 2074 lira olan konser vatuar yatı binasında yaptırıl•~ 
Pazardan maad'l hergün: Üğleden rat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım i'J 

.( 1 'OLANT< r [)ANI/ l"INı' NV •onrn saat ikiden altıya kadar günde görülebilir. lstel.clilcr 2490 No. lr k~nunda yazılı vesikadan batk• ~' 1 H } 1::. ~ K U . . fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 155 lira SS ,C 
J(AQAl(OY PALAS ALALt.MCI t~AN ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/ 11 / 937 perıembe günü 5' 

· · · :::::::~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::-.:::: Daimi Encümende bulllnmalıdırlar. (7172) 

O B k T. F o . H oı, Doktoru li - nıı:n:::::::=====::::.-::ı:::: 
smanlı an ası - 1 B 1 L 1 u Necati Pakşi n Gö~ H~~lml n Meccani muay•"' 

1 TJ A N • , . H Hastalarını hergUn sabah ıo dan H Dr ~ Şukru Ertan 1 Per§embe gUnıert saat 2 den o ~.J 
Osmanlı Bankas:nm Galata, Yenica- Dr • J hsan Samı :: akşam 19 za kajar Karaköy Tünel U Cağaloglu Nul'ucsmanıye cad.. Ho. 30 ! Ortaköy Taebasamak PalaııV-~ 

mi ve Bcyogıu daireleri, Cumhuriyetin l"ito ~e- ~aratıfo hut~'ık ların.ı tut ı ~i meydanı Tersane c.Wdesi başında No.H (Cağ"aloğlu Eczanesi yanmda) il numarada Doktor Mümt~ 
nıamu ıçın ağızJan a ı ınan tifo hap 1 i .. i 112 de kabul eder. : ••• • Telefon. 22566 P. fakirleri parasız muayene~· 

ilanının yıl dönUmü münaseb~tile ilk-

1 

• - -1arıdır Hiç rahatsı7.hl: verme?.. iter 'fi Salı ve cuma günleri ıa!t 14 deni! mı :mnm:cr.m: 
le§rinin 28 (öğleden sonra) 29 ve 30 kes alabilir. Kutusu 55 Kr. ğ 18 ze kadar parasızdır. i; ------------------------..:...-__,.-~ 
nen gilnlcri kapalı bulunacaktır. •-..•••••• .. ••·=ı=ını:a aH& •=m:::an::s••ımaa:i! Sahibi: ASI~I US 

) 

\> 

' 


