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J\dliye vekili B. Şükrü Saracoğlu 

Münakaşa 
karşısında 

Ben ''CumJiuriyet,, ile ''Tan,, 
batmuharrir1eri arasındaki düel 
lodan ziyade düelloyu saran te
Jakkileri meraka değer buluyo-
nım: 

Bir 1'ere sö,·üntüye liartı lier 
yanda bir tiksinti var. Vakıa en 
çok tiksinenlerin bugün okudu
ğu gazeteyi gerçekten tiksinmiş 
bir adam lıalile elinden atma· 
dr 'bakarak yine ıomura so
mun okınnak için aym ı3vtln
ın~ görmek iıtihaaı içinde eıte 
si sabahı iple çektikleriiıe iııa
nıyotum. Bununla beraber hu 
tikİinİ§ bir gösteriı halinde hile 
o1ıa abliktaki cevherimizin pı
ı:ıltılı bir gösterisidir; baridir, 
keskin değildir; fak'at yine ce
miyetin çirkine liarıı menfi ve 
nyanılt bir mileyyidesidir. 

Sonra. hu yazJ?111ayı iç politi
ICamTZda hir ~atı§ma tıayanlar ve 
bundan memleketin liuvveti
ne zarar geleceği endiıesine lia
pılanlar görüyomz. Bizim genç 
gazetemiz '(Haber) 'ele bunların 
ha§mda.. eıriyatm ondaki ak
si 3~40 yılhlt meslelC ustalamıa 
(aman, sülrunet!)' diye seslen
me suretindedir. l\filshet ·duygu
Ja~an doğan necip bir endiıe; 
fak at dUn yeri iyi ise bugün de
ğil: 
İki gazetecinin 1<en~i nziyetlc 

rini açıktan · açığa münakaıa et
meler~ belki. onlar,ı bundan fay
dah. hır ha§ka hnhse girişmeden 
alıkoymu~ olnhilir; lakin hu 
mü~aliaıa JJC k'adar ~amatalı bir 
safha geçirirse geçirsin, Türki
yenin manevi hünYesinde tek 
bir ta~ oynatamaz. • 

Bir de hu rniina1ia~ay:ı ~alisi
·ata dökiilii~ gihi gösterenleri 

dinledim. Sövüntüler hariç, mü
naka~anın hiziın gördüğümüz 

Hakki Tarık Us 
( ~onu: Sn. ~ Sı'i. 4) 

· ~ •• \t \'a~ ıgu hır miiC1Jseıı:edir 
~~ 'iil\i ""'tte b. k ~ . 
~~ ~ Yor. Mü ır ta rm kusur 
~· ~ll t '"kild ~jscsenin tam arzu .. ~,ı. ~rlar e 1

' em.-:diği llnla!'!rlr o.:;iversitede 1 

"C h . t "1 ·· k um urıge ,, - an,, muna aşası 

il: ı • aranı\ le " Çin icabed ca • maksada 
~~t~· l'n tedbirler tabii 

tt % ~ tec "b ~~rtı, hir ı:k e bir tarnftan yapı 
:.ı~lttj "ar ki ırndaYeni müstacel ih 
t rıcte a ın · · ııc~ th.... l'ncrnlek • !:tı~tırmek 
~· b .. :'11ekted· ctımızı tazyikte 
~> "'-,~1 lene ıBr... Mesela . ~tatür 
~ Çı 'A'lllda llViik M'll M . N .rıe 1\ L Verdi'.. .., ı et eclı J 
~ 1tirı· t:,~~rada gı. v\~Ksek iıııaret . 
t.ı~JkıJ ~na "a ,venı hır trn fakül\ 
'ıt '"" Cq . rn ına... h 1 "''l'l l) CJldJr. O . ga aş anması 

u '•kült ç sene ·sonra bite 
eye hir ka · 

bir hi.dise 
Bir profesör beynelmilel şöh
retini ileri süre~e~ !ür.~yeden 

ileceğını sqyluyor 

Haysiyet Divanıtop
lanllya çağırddı 

Haber aldığımıza göre İstanbul 
Basın Kurumu batkanı dün Kuru 
mun haysiyet divanını tctkil eclen 
arkadaflarma birer tezkere yollamq 
tır. Te7kere, .. Cumhuriyet,, ile 
••Tan,, arasında baılayıp devam eden 
.- kurumun iki üyesi arumda bir 

• 
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Bir Sonbahar 
gezintisi 
YAZAN: Osman Cemal Kaygılı 

mu~ht. 

Yllze 
GUrc 
Makyaj 
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8-.~!!_~llü kürek mahkumları var, fakat .. 

ış .... K·;·;;·u·~-~ ..... b.ir·····ı;·;;:··.. . . ŞE~iR HABERLERi 1

1 
. 

Tahan helvası 
satışları artıyo~ tezi değildir 

B·· · . k llfıi.n işçi sınıf /arının kavuştu -
la~ı bir nimetten tütüncü/eri 

mahrum etmiyeiim 
A Yazan: Hakkı 5Uha Gezgin 

b'ır tradan otuz 'ene geçtikten sonra t' 1 D·diğim gibi ıı &at ondan son· 
esae,.··r ıyor ar. ~ k A 

lırnta k J • beni bir çocukluk arkz.da- raki alıl veriş. asla kar bıra maz. n-
re benz:;ıbıl~ştırdı. Yıllarır., mesafele- .:ak elektriğin parasına karşılık olur. 
aıı e ır hali vardır. Uzaklık, na- Bu saatten sonra onlar, inat içinı açık 
1 

§Yayı gu··zell t' . . ... 1 . -r· d kııruntu u.Trunda arı ·· eş ırır, puruz erı, pot tutuyorlar. .ı.>IZ e t> • 

Ortcrse zaına d . . .. .. . ne tıl • n a geçmışın yuzu- sınek avlıyoruz. 
lcr. sırn}ı bir duvak 1ibi geçerek süs- - Ticart:t odasına. ~32 vurd~nuz 

:Su k mu? Sizin bir c:miye~ıııız yok mu. 

t?ıizi d arşılaşış, galiba bu yüzden iki- - Var. aml k:~:;:ye derdimizi din· 

tozta e pek sevindirdi. Hafızalarımız letemedik. 
diilerrı~ silkerek o esk! günlere götür- - O halde davanızı hükumet kapısı-
•unu ' b"aUı tatlı konuştuk. Cami avlu- na kadar götüı•;Jnüz. 
h 

n ırk.. · · ·.ıı·r· · Ocaları oşesıne sıkışan mektebimiz, Arkada§ım bu teıuı ııne. 
larınıız ~z, ~yunlanıruz, yaramazlık- - Son iş, zaten orada. 
tcçti. ' ~ır bır gözlerimizin ön:.inden Cevabını verdi. 

~eden 
• • • • 

O kadar tatlı başlayan bu kon~ş~a, 
ne acr bitmişti! .. Hay.alimde hepımız

.. .. h • ._., n ,.en bir çocuk 
den gurbuz epımıı-ue. ıı 

lere d'• sonra, ancak yauadıg-ımız gün 
ondük: s-

- Sen ne N . l>iy yapıyorsun? e ışstesin 1 
durdu~ sordum. Çocukluk arkadaşım 

- 13 liiJc ed· akkaldım, ama, ıimdi tütüncu-
" 

1Yorum 
.ı.Jcd • • 1. Yorg ....•• h b llıi~rd un yuzu, ıyı a erler ver 

de ga ~· ~traf ı halkalanmıı göılerin
rn 1 hır bezginlik vardı. 

i;: Na__sıı, bari kazano.:ın iyi mi? 

tına dl?l~ge dilim varmadı. Belki para

o, san~·un~rum diye !uyamadım. Fakat 
tİ.bi: 1 zıhnimden geçenleri okumuı 

- AU l) ah kurtarsın ı 
,'l?l~kten çekinmedi. 

Nıçin? 
-N·. 
~~n ı~n olacak, çekilir bela değil de 

~ bk .~nı sıkmazsam, anlatayım 
bttı· gor. Birer cıgara yaktık. Ben 

ıyen b. • it ır susuşla ona bakıyordum. 
tılattı: 

g~':"" Bizde l'" ·· "QUu~ utuncü•Jğün kürek mah-
>ı':_ &Undan fa k k •'4t\lnu .. r ı yo tur.Devlet, insan 
~Ptı p olçerck sekiz saat iı kanununu 
at ~ akat biz haftada yüz otuz sa-

§ırız H d ..... ti · cm e boşuna. Hiç için. 
...._ lı~ıl hiç için? 

11: QIÇ •• 
YCdi .

1 
ıçın iıtc .. Herkes, dükkaru-

llc dön 1 e dokuz arasında kapar. Evi
~i~irn ~r: çoluğuna çocuğuna kavuıur. 
~ ıçın k a kad apanma zoru yoktur. Sa-
~1Za tak ar ~çığız. Uykusuzluk, canı
~inıarırru deyınceye kadar daraı.:ık dük 

~ti iı 0ı::.n önünde pinckler dururuz. 
.. runtu w •• Ne gezer .. O da yok. Bir 
t\ltiinıer~gruna y\.izümüz, sattığımız 
bel •lcltle r.engini bağlıyor. iki ortağı 
'I ı, kı r 'f "f • e mu z 1 t çı t bırleşerek uöbet-

" §teri bekr ı· ~ah ıye ım. 
~r a1ı Yar· s ı· tcnııaı • aat ondan sonra, yol· 
1nc,, inc·aıır. Sinema dönüşleri de bi· 
aç.iız ""ın top oynar. Fakat biz yine 
t~ ' "Ut k" ·ı.: ı.lt "'ıı .1• bu zaman içinde on Ji-
1"1<1cn ". Yerış ettik. Kazanç yüzde 
tı~ .,.ırrn· k • 

y . E 't acaba §U uzak 
varlrgıle yaşıyan sat an 

1 kmı"tı" Za-
laşan sıska adam. nasr çı ıı '· • • 

.. .. .. ·· bı'r rende gıbı 
valhnm ustunden omur 
yontayonta geçmiş.Anlattığı ya~yışın 
her halde bu bitkinlikte büyük bır payı 
var. • d 

8 tl
.k . kanun·ı bir fantezı c-

saa ı ış .. d 
ğil insanlık hakları insan takatı ıçın c 
bir' ölçüdür. Onu yapar.tar, büt-Jn

1 
ce

miyet şartlannı hesaplaya hesap a~a 
. 1 • r Şu halde bır 

bu netıceyc varmış araı · ·~ 
kısım yurddaşların b~ haklarının çıg-
nenmemesini de yine bu kanun emre-

der. 
Yolların dolaşık oluşu. gayeyi değiş-

tirmez. Berberlere, kundura boyc.•.;ıla
nna varıncayc:. kadar bütün işçi smıf
Jannın kavuştukları bir nim:tten bun
ları mahrum etmiyelim. Sınıfların ço
cuğu andıran tarafları vardır. Çok ke
re kendi mer.faatlerini göremezler. Böy 
le vakalarda onları devletin korumasr, 
devletin kurtarması bir borç olur. 

EVLENME 
R mazan kızı Bayan Nezahat ile 

lnhi:arlar Cibali tütUn fabrikası mu. 

h 
be memurlarından arkadaşımız 

ase 1 t•• 
Bay İbrahim Aykaçın e~ e?.me oren: 
lcri 24 • 10 • 937 pazar. g nu ve geccs~ 

F t
'ht ki evlerinde bırçok kıymeth 

aıc h ı·ı· 

d t arkada~ıarmın uzur arıy e ıc. 
os ve :; 

1
.1 

d
.
1 

. tı·r Yeni ev ı.crc saadetler 
ra c ı mış · 

dileriz . 

O 
.. kii 1ayıdan devam -

- un 
KAğttlan bana, dük 

,cilnıı getiriyorlardı; ben 
ıınzalıyordum. Onlar 
tnatbu olmadığı lçln 
okumasını bilmiyorum. 
Bunu müteakıp blrlblrl 

iş tlairesi reisi 
Enis Beh~ç 

Karadenizde yaptığı 
teftiş seyahatinden 

dUndU 
20 gündenberi Karadeniz bölgeoin 

de tetkikler yapaı1 lş daire5i tc~kilat 
reisi Enis Behiç dun şehrimize gel 

miştir. 
Enis Behiç öğleden sonra lstcın 

bul iş dairesi amirliğine gelmiş ve 
Ray Haluk ile bir müddet görüşmüş 
tür. 

Bu..,.ün Ankarava hareket edecek. 
olan Enis Behi-: dün bir muharriri 
mize şunları söylemiştir: 

.. _ Gerek lzmirde gerekse Kara 
denizde yapmış olduğum tetkikler 
den çok iyi neticeler aldım. Kıs~ca si 
ze şunu söyliyebilirim ki, iş da.ır~leri 
iş kanunu hükümlerinin tatbıkı hu 
susunda işçilerle işverenlere . ~arşı 
çok iyi muamele etmekte, ışçılerle 
işverenler arasında hadis olan ihti 
laflan kanuni takibata mahal kalma 
dan m\ıslihane bir şekilde halletmek 

tedir. 
T etkikatımdan aldığım neticenin 

ifarlesi budur ... 
r~ dairesi te<ı\cilat Tf'; .. i B. Enis Be 

hiç Ankarada bir müddet kaldıktan 
sonra ı::eı,,,"" memle1' .. tlerimi7cle ir 
dairesi te.cıkilatını tetkik etmek üzere 
ücüncü büyük tetkik seyahatine çıka 
caktır. 

Di~e,. tarl'ftan ö;;,.r:ndif!imize ~ö 
re: Ankarada işçi sağlığını korull'::ık 
için bir proje hazırlanmaktadır. Bu 
proje bütün işçinirı rl::ıha iyi bir şekil 
de ralı!'ımasmı ve ft>laket anınd21. var 
~ım görm~'liri temin etmekte bulun 
dl''-?u cih~tle biitiin işc:iler tarafından 
sat.,·rp·-r:lık 1-"' b .. kl~11mektedir. 

l,~iler Cu--lıuri:vct h .vrammda 
çalı,maya-:ak 

Rir k'ac 'ZÜn ,.vvel ·"::ıızdığımız gibi 
Türk İ•risi en biiviil· b·"rramnnrz o 
lan 29 birincite§rİn Cumhuriyet bay 
r:ı.mırırh calışmayacak ve her Yatan 
daş nibi hı\vram yaparak yevmiyesini 
de l'\lacaktrr. 

lkt;sadi ll3ZI nruretler dolayisiy 
le ralr'lmağa mecJ..,.,. olan müessese 
ler İş kanununun 46 ıncı maddesi mu 
cibinc:e çalıştırd'"' ameleye iki misli 
yevrnive verecektir. 

Bu husus valnrz Cumhurivet bay 
ramına münhasırdır. Diirer bayram 
larda mutad Ü7.~re calı~ılacaktır. 

Kırkçeşriıe su-
ları l<es!ldiği 

ta1<dirde 
Evltaf belediyeyi dava 
eıjeceğlnl söylüyor 

I3elediyenin İstanbul tarafında ca 
milere, lnhisa ı· fabrikabrına \'e diğer 
yerlere aknn l~nkc;eşmc sulanm kc 
se~,.:Yini "·azım11tık. ___ ... .,/ ~ 

Belediyece bu hususta alr.kadarl 
ra tebligat ynpılmıştır. 

İnhis:ular idaresı ile Darphane iti 
razlarda bulunmu, !ar, sula:- kesilin 
re i~Ie:-inin Geri kalacağım bildirmi~ 
lerdir. 

Evkaf ise suyun kesilmesini bekle 
mektedi.r. Evkafta salahiyettar bir 
zat demiştirki: 

- Belediyenin suları kesmesini 
bekliyoruz böyle bir hareket yapılrr 
sa mahkemeye müracaat edeceğiz. 

Çünkü sular hakkında elimizde 
bir kanun vardır. 

Belediye kestiği su yerine ya be 
dava su VC'recek. yahut da sularımızı 
ıslah edecektir. Kanun sarihtir. Biz 
para verip camiler için T erkos suyu 
almaya mecbur değiliz ... 

Bir kadın koca
sının burnunu 

ısırdı 
Fatihte oturan amele 45 yaşlann 

Latif evvelki gece kansı 25 yaşmdn 
Zeliha ile kavga etmiştir. 

Zeliha kocasının bumunu ısırmış. 
Latif bunun üzerine polis merkezine. 
giderek şikayette bulunmuştur. Zeli 
ha yakalanmıştır. 

KOLU KIRILDI - Boğazkezende 
Kaz1mm fırınında calış::m 21 yaşın 
da Halil hamur makinesinde çalışır 
ken sol kolu:rn makineye kaptırmış, 
kolu kmlmıştır. 

Halil hastahaneye kaldırılmıştır. 
TRAMVAY AL TINDA KALDI 

- Nuruosmaniyede oturan Nurinin 
karısı Aliye dün sekiz yaşındaki Sc 
bahat ile Çarşıkapıda yolun öbür ta 
rafına geçerken Sabahat 481 numara 
lı Maçka - Beyazıt tramvayının al 
tında kalmış muhtelif yerlerinden ya 
ralanarak Haseki hastahanesine kal 
dmlmıştır. 

KUYUYA DÜŞTÜ - Kurtulu§ 

Taban helvacılar v 
kftlete istida gönde 
rek himaye lsledlle 

Son senelerde lstanbulda ta 
helvası satışı bir hayli artmıştır. 
ker ve sisam yağı gibi muhteviya 
da iki kuvvetli mugaddi madde b 
nan tahan helvası bilhassa kış gü 
ri fakir halkın esas gıdasını teşkil 
mektcdir. Son defa yapılan bir tetkj 
te şimdiki halde fstanbulda 5 ton 
va imal edildiği tesbit edilmiştir. 

Havaların soğuması iizerine m 
l!'k,.•in her tarafından lstanbula 
' "' t-ı1 ~pleri gelmiştir. 

'\ilcrr!eketin haricinden de bil 
sa l'o1 >:- vadan son günlerde si 
y:ığı w ta~an üzerine bazı talepl 
alınmış tır. 
Bu:-ı" .. e',C''ı , Polonyada bu yıl ç 

erken ve !?iddctli kış bulunması 
Polonvad::ı ela helva yapılmakla be 

her. mcml~htimizde yapılan hel 
!ar cok dah"l ku•·vc~ı; ve kalite iti 
riylr tİ !l tiin V'! 1,,-- tli olduğun 
tercih eclihncktcdir. 

Fakat Polonya günı ·ii\ tarifesini 
bulumoıı,osı ve mam;.., ..ıaki klerin 
muameleleri hcnü;: ink ;şaf etmediği 
d .. n vnki tc~cbbi.ıder rıl;im kaim 
tır. 

f);;t:!r tar"' h m h:ıbrr ~ld1cr1mıza 
re. PoJ-.-.yalı 1:-::ı mr· ... .,.~b~Hc,. 

han helvası · ·:::par ustabn m,.mlek 
timi--lc-n ccl" ~::mel· ist,..mi~lcrdir. F 
k.-t Pol"u.,•:-d"\ verli tr ; ;J, sanay 
J·o .. •tll'"'k j r:~ l:anun mevcut bulu 
duğundan Türk llclvacı ustalann 
Polonyada iş görmelerine imkan h 
sıl olmamıştır. 

Helvacılığımız bir hayli inkişaf e 
tiği ve istihsal her yıl artmoğa müsai 
~örünClüğünü gözönünde tutan 
kerciler cemiyeti ekseri hclvacıla 
imzasını ta§ıyan bir istida hazırlay 
rak' iktisat vekaletine göndermillle 
yerli ve milli bir sanat olan taha 

Jlelvası imalatının artığını ileri slirer 
himaye altına alınmaların istemi§l 
dir. 

ta Bostan sokağında oturan 20 ya 
da Dimitri, evvelki gece evine gider 
ken karanlıkta bir kuyuya düşmüt 
fakat etraf tan yetişenler tarafından 
kurtarılmıştır. 

Bir sabah dakikasında 
Çehoftan çeviren : ROŞTD ŞARDAG 

ldllıeye &'ldlyordıı. Dua etmeden saaUerce gUIUyor ve reis duru~a otamıyacağtııı ha diye sordu. Benim odamda Uç gtimU' rublem 
tasvirlere bakıyor. dU~nUyordu. Katuı bom tırtat.Jyordu. ve fçflmemııı bir :fincan çayım var. 
bo§tu. Yalnız, dalgınlık yahut yanlııılıkla Ona, sözüne ilA, o edecek bir sözü olup Geceyi poUı komlacrllğinde geçirdi. Hiç 
kendi halini dUıUnUyordu. olmadığı sorulduğu vakit a't'Ukatı öğretml!J bir zaman blr fincan ı;ııyını ve Ut ruble:ılnl 

ona göre bütlln bu olan ~yler mUstan!I olduğundan bir ııcy söylemedi. F{lkat ecre dü§Unmemczllk etmedi ve dalma. balık ye 
ğln ııtedlğl hatUardı. Diğer memurlar genç yan eden diğer ııeyler halkı gUlmeğc tahrllc ıncğo latek hissetti. 
ve tccrUbeslzdllcr; ona öyle geliyordu ki, edip duruyordu. Bu ıstıraplı saatler de,·n Sabahleyin, 11c!ak vakti gökyüzü mııvıı,., 'ttl t11t11ı ele, 

1 .~:uı eder. Bu ise, yak-
tı. ktrıgın bile bahasını öde-

. Zihn· . 
~u ırnın t k ltl: a rldığı bir noktayı sor-

ne benzeyen genç adam 
tar geldiler ve kapısını 
ınUhürledller. A. nın 

mobllyeterlnf, mevcut 
bUtün mallarını kaydt>t eğer bir iki ibtlyar (eski) hAklme glzlldım mınca A. nın :fUrlyo alt hlc bir fıCY dtl§ünme meğo baıııııdığı zaman giyinmesi ve hareket 
uıer. gizliye ve etraflyle kendl l§lnden bahsellley den oturup beklediği tı:-aıt:ı jüri kararını etmesi emredildi. SüngUsünü takmııı, slllh 

bl töhmet eseri göıtermekslzln dl her f'!Y yoluna JlrecekU. Fakat o hAklrn okudu. Iı Jki asker onu mahpesc götUrliyorlardı. 
Tacir tılı; r apııan !!eyleri bir oyun zan teri tanımıyor. hAkfmler de onun gibi kcn Etrafın bUtün aydınlık içinde olduğunu. Onu trettolr'dan geçltrnlyor, faltat klrll \'e 

'2 ..._ Açık b • 
llız? Ulundurmak zorunda mı· 

ve bUUln brodu yan bUro''a ko•uyor ve •lk' d b1 "--k rl 1 .-amu 1 k 1 i 1 d ncdcrcl< bü J ~ ,. " dlıdnl tanımıyorlar ı. uzun r m\Ua eredcn sonra karar ve ld ğl ,,_... r u ar arın ç n en götürüyorlardı . 
..._ l{a_ 

1 1 
~ götilrU)-Crdu. zun saatler Günler ytne geçiyordu. Nihayet .sıkıcı ve nl ,.e artık kendine gelmek tıı.zımı;clcllb1 Sol bacağı kuvvetslzdl; kauçuklarını unut 

..._ O nuncn değil! • ~bc·ektnlames ;:ııarınd:ı )<alıyor. uzun istirham uzun taUI mevsiminden sonra mahkeme nl anlamıyordu. muotu; mahkemede mi, ltomlacrllltte ml, 
L eme r a"'lı,"Or ve kızıyordu. BD k ı nerede ol ' "' bll ı d ç "•ide 

1 
, >'=°. • , uman• geldi çatı.. A. out rublo "°'< aldL Aç • m•,U: pa"'ntan çorez kablllndon cu.un,u m Y°' u. Ayaktan don 

ı otuı,luk neye kapamıyorsunuz? name e il<ı\'·ctlerlno mUddefumuml ve mUs ~ıd~•lnln autbazmt ve bacağı için alkollü bfr reyler almak istedi. ona kırk kapiğe ha muııtu. 
'llıtı· arkada• tUn bu § " • p ,·eriyorlardı: .... """ "DA• U bü ü ıı ribi , :sım. ansızın inğne- ğ1ıkı;a• ce~a lı;kl'er içti. ve merkezi mahkemenin bulun vuçla balığa benzer azıcık bir oey verildi. ~g n sonra t n suçlular kararın bU 
.. ..._ l!,; .Y•nnden sıçrad.: tantlk '° ..,,.n eo<t>"""'""' o uman gcl• dutu "'"' '""''" otU. lıt bir buçuk .. , Onlan çabuoak yedi. Mld,,.ndo af" b1' to dlrltm.,.ı için tekrar mohkomcye gOtUrllldO 

lcta • • l§te •imd' . . - Ne z dl biZlPl vaktimiz yok. pun gidip gcldl~lnl hissetti ve bunun U:r:erl ler. A. kendisinin Tobıılsk '11ı\ycUno nefyi 

\·· sına b s ı ııın can alacak cekslnlz. 11lm ta uzııdı. i ll ar astın K d A. bUtUn bU mUddet zarfında biç bir ,ev ne jüri reisinin olm<luğu kararı dinledi. çln ltarar 'ierlldlğlnl duydu. Ye bu onu n 
llıy arnızda b' İ·k apayamıyoruz, çün- Diğerleri e: ıııtrnlz değil. diyor1ardı. den kat•ıyycn haberi olmayan. her şeyi ..n Bağırıı:ıklnrı tekrar ve ba§tan bqa altUst korkuttu, ne ha)TCto düıürdü. Ona ÖJ.lt' 
ta 0~z. Fak ır ~ yok. Hepimiz sızla- - Bu bfzlnı ın kendine muavcn<'t edece ktınctte bekleyen. halm:r: yere ıbam edil olmaya ba§ladı; ııoğuk bir ter vUcudunu gellyordu kl dava daha bilmemiş ve henl!z 
ı.: bır]e-..rn· at, 

1
! kapamağa dayanın- Ve kAtlp. /\. n 1<aJem c:encii ancak omuz ı na lı\yı~ bl -kllde hay kaptayor ve artık sol bacağının mevcudl.Ye her ~ey sürüncemede idi. Ve kat't ltararı 

..,•er . S" ıyoruz B. 1 et ğı bu mlıı. ııercnı bir nsa r r b ,, ııtc- · ır eıemeyince de ,:tini ııan 1 te1<rar ediyordu. -'••et ve vekarta talihsiz arkada,ıarmm rır tini hissetmiyordu. Bir ı:cy duymuyor, hlı: enUr. öğrcnmcmlgtı. 
"()tı. - ·••ez. bu b 1. ı kaldırıyor ,.ıı .. ı • lf ""'· }{aç k e ayi çekip duru- arın~unu alı )<endlnlz ıııtedlnlz. Ko;>"lln olmıt tl\•mdR oturun kııldr. Mahkemenin uzun bir ıey aıılnmıyordu. Her gtın mahpeııte bu kararı bekliyordu. 
tiğ; .. Pl•r Ya ere topland•k. Dtrtleıtik. 1 •l' l•·•·•·n orl>k hl< 1"• )~''' kttdlol hl JUrl ttlalnl olumak )'•hut u'40arak dini• Yolru' atb ay ,..,.. kamu ,~ oğlu VMlll 
bOzltlizt anıapdtııkk, akıntı·y·a .kürek çe-k- 1 saydrntZ. b?ıil!lcrinl c;:cıtaltıyordu. \'ı> m"d''-1"" , • .., rv•·l<n+rnm bir §f'V anıama mediğlnden tahammUI edilemlyen bir ıstı ona ve"a etmeğe geldikleri \'akit, gUç\Ukl" 

ı.u A İhtiyar te•e tft b'r haldeydi. Mli!em ct.. ,- ,. .... ., c' ·"~"""'"l .. .: •.•• ,,, .... P.rek l•i pa'ıov rap duvuyordu. Nihayet onun dlıı.er arkada• tanıdı"'ı uı 
il,. '" ncu .. ' ma ıçımız.clc birka~ d una baS n ··· • J 

5 

., t> azame ve §i!jman ltarısı T. on3 "I"'- •ar Bi , haca';ı a · u~rııyordu. frııt .. lik on•ı :..,, __ ,., ,.~•t'.•'!111, •• ., C"'M'I Jr ...... ..,rdlı. Ft\ !arma oldu"u gibi oturmasına m"-.. "do edil "Ok sefil bl h d 

'

i;_ .... "' Yorıar ;.. .. r t:.irlü uzlaıı.m:ag~a ya- ı .. lb"ı;rıa .. • • .,, tt ""'"' " r al c, ltupkuru ve ihUyarlığr -q '- .... :r·- r,ıtgı...e ııu "'e 
8
e,•kedl'lC" ,.a b"h' Jctm• .. ,. ,.,. rmıt. rdl'""• bl,. ıek11t'"" hUkUM dlğl zaman mUddelumuml ayağa kalktı. o çökUntüsU ı ı d bit 1 " 

bl.1~~1cdı'g- ı·m· . .;:.ı.ırünüp gidiyoruz. Şu ' dll~Up'1\C ı: n e mı gvrUndü; oğl• .• ,,,... ız §ey uzun u:tUn deı<-irtn"nr. ~'llt-• :t k.,,.dc•lrln , ... ""'""T"l",. .. ıl>t .... 11 .. ,.,T"c'•ı. '°'"l"l" ııa,,•·ı nun anlayamadığı bir gey ııöyledl. Yerden kollej elbisesi yerine bozulmuş blr c-
t~I\ . .... lJyk e yaşamak denir mi S'Tltn yan't"ae"'e ·,.,. bıııtt!tP' Ut'aT"eU v"'",," Jt .. .,.11.1., .. hl" eb ..... -• .... t vı"•ınlvorıar: l'ı: biter gibi !andarmalar gdründUler vç yalm zayınaınıı bir halde, kötU kuMS§tıv 20 

lı~ ın~ ha~~1uıiuğa, havasızlığa, bü- •"tlntnll ~ı rrı 
1 

Fal<•t ~ehrl terketme!",ln• r-'l"\ , .. ınıte t"n'\ tı:ı .. ·ı t-1 .. lflıal "'"""'·•or'"T'dt. kılıç biltUn suçluların etratıııı çevirdiler. A. :ınıı blr panlalonla glSrdllğU vakit 
41 

s:s 

30 

ı. ne ı_ " ardan __ ,_ • "'"' karar ,·erd ·dl ~arısı gitti, o yalnız v"" "'1ı tr'"l'•r ""' o 1<""",,.en ıoev'et"dl kl J... ya kalkn1aBJ ve yllrllmesi i,.ln emir ' 'erildi. J•A· kt talihi d M 41'.Cı . "'ldar d .ucurumıyıete da· 
1 

e n " G\,U e
0

.§Dll§ ,.e kendJ tırcltlcz ayanabileceğimizi kimse mll•11ade cdl ın . I""'\ ..,,. .. t1r'"'""'"" , .......... ~; ı-evanıar halkt ,..nı O zaman A. ııuclu tanındığını ve tevkif edil iade etmeyecek olan yeni blr 
, lJ · ka!dr. 1< klllae keUıüduı ltendJ ,... .... + .. -.·l't rA• • .,. ....... Gen! n. davavı Jc:ıı..,.,,,,.t dlğlnl anladı. Fakat bundan dolayı kork mı1u. Ton 

~ttr b %Jaırnaıc . şımdl bizitn ıa~,rnadan. mctellkalz, Jlln tı .. , .... , t-•· rek1''"" 1<,..nu•-••"& ,.e l!lll"fettlitt madı. Hayret etmedi. Midesindeki ıstırabı 0 o, davanın baılangıcın' 
il l Çele • lltcmiyenler de aynı nl kO)'UVertnl§, Ç dUkl<Anında gı-çlrlyor, yt n.,_,,,.,n l!At'..,"" I ,.,.7:'1 ettl"tinl lllSvleme••e derece idi kl başka blr şey dUşilnebilecck ğlndenbcrl llk defa oln.-tk 

tın' İiaY:ır rnıY'Orlar mı? \erini dostların~antıtarda J<onuşutanlan din lııı.,ıavınrf.. avııltntı te1<rar ona do/tnl d8nll hail yoktu. Arkadııştnrmdıın birine: ketti. BüyUk bir ncı yağı 
~r ~İPle;idbı· ulnlar, büyük dükkanla- yor, ıc;ıyor. toP ıdurmck lı;ln sabah akşam ~"Or \'f' r;lz11r• ur:o..tmı buru,tııruyordu. Halk - Biz timdi otele <!önemlyec:ck ml)1Z! ladı. .Nl 

'" . o.. r er O ııyordu. vat<Unl ll 

l ~ıo.....~Qi~tc~~o~y]:c~ı~~l~~·~·~r{t~ak~l~a~n~,~a~d~a~m:la;r~ıJ!_::~ .. 111!!~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,..,~::-.. .Js~~ M t da e bızleri söndürmek ve 
~..-.-~.~ ...... ·~---

fi6 

11,1/2 " 
16,S/• 
9,1/2 .. 
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Japonlar bir daha 
hücum eder.ler.se 

ıgiliz:er de ateş 
açacaklar! 

~ Şanıhay, 25 ('.A.A.) - l~ilizl 
~mirali Little, dün bir İngiliz ne-· 
erinin haya'ı:ına mal olmuı olan 
ıadiseden dolayı Japon Amirali 
lueıawa nezdinde protestoda 
ıulunmu~tur. Dün 1nıiliz konsül 
:enerali de Japon konsül generali 
ezdinde buna mümasil bir pro
utoda bulunmuştur. 

Japon makamatı namına söz 
öylemeğe salahiyettar olan bir 
at, meselenin Tokyoya bildirile
efini ıöylemittir. 

ispanya sularında 

iki Fransız ge
misi batırlldı 

Paris 25 (Hususi) - Alman r.1a) 
lumata göre, Oued Mellah isminde 
ki Fransız gemisi Barsclonanın 50 
mil şarkında general F rankoya ait 
bir tayare tarafından hücuma uğra 
mıştır. 

Keza bu gibi taarruzların emrettiği 
tedbirlere de tevessül olunmuştur. 
Daha §İmdiden bir harp gemisi hadi 
se mahalline gitmiştir. Fransız hüku 
meli, Marsilya ile Cezair arasındaki 
hava hattının himayesi için de tedbiı 
ler almaktadır. 

Meselenin diplomasi yolile hal
edilmeıi için tahkika•, evrakı Tok 
roya gönderilmİ§tİr. 

itham edilen tayyareci, mesu
iyet hissi tesbit edilmek üzere di
ranıharbe seVkedilecektir. 

lngilizler De Ateş Açaca'k! 
Şangbay, 25 (A.A.) - lngiliz 

atalan kendilerine hücum edecek 
ı1an tayyarelere bjYı.atereddüt ateş 
!tmek emrini almqlardır. 

Fran•ızlar Mıntakaana Da 
MermiDü§tÜ 

Şanghay, 25 (A·A.) - Hava 
nüdafaa bataryaları tarafından a
:ılan bir mermi, Fransız imtiyaz 
nıntakasının üzerinde patlamıı
tır. Hepsi de Çinli olmak üzere bir 
dti ölmüf, 8 ki§i yaralanmııtır. 
M'!goli~tanda Cengiz Bayrağı 
l"ıyençın, 25 (A.A.) - Bir Ja

pon menbaından haber verildiği
me göre "Mogol rtakvimi'' gazetesi 

iya1! eyaletinde Cengiz Han aev 
"nin ve eski Mogol bay\'agının ih-

ya cdil::iğini bilC:irmekt~dir. Bun
n maksat, bu hava.linin Nankin 

ükumetine tabi oh::.:.d•nını gös-
k

. 1:1 

rme tır. 

Japonların Bombardımanı 
Şanghay, 25 (A.A.) - Sekiz 

pon tayyaresi Koalun • :Kanton 
emiryolunun İngiliz arazisine iıa 
et eClen kıımmı tbomb:..:-dıman e

ek hirk.aç kiıiin ölümüne se
ep olmuılardır. 

16 Japon tayyaresi de Hanku. 
anton ha-~tını bombardıman et-
• ~lerdir. 
Şanghay, 25 ( A.A. ~ - Varı res
t bir Çin menbaında·n öğrenılai-
'ne göre, beı japon tayyaresi, 

gkyang istasyonu ile civarda'ki 
leri bombardıman etmİ§lerdir 

00 ki§i ölmii_J, 400 k~i yara1an
ıttır. 

Bir Şehir Daha Düı~k Vzere 
Şanghay, 25 (A.A.) - Japon

r, Nenhıiang':ı. bir buçuk mil ka
r yaklaımqlaı·dır. Çang 'Civarın-
. i~i taraf süngü süngüye gel

tır. Japonlar şehre mermi ve 
mba yağdmnaktadrr-lar. 
Ecnebi mii§ahitler Çinlilerin 

Atılan bombalar ~eminin ön tara 
fma ·sabet etmiştir. Bu sırada. civar 
da olan Milan torpitosu geminin de 
nize aüşen mürettebatını kurtarmı§ 
tır. 

Oued Mellah gemisi F asta Port -
V endre limanına ~ötütmek üzere ar 
pa yükü almı§tI. Gemide mür.ettebat 
tan başka hiç bir yolcu bulunmuyor 
du. 

Paris 25 (A. A.) - Havas ajan 
sı bildiriyor: 

Minorka adasında MahonClan bil8i 
rildiğine göre, m"iliyeti mechul bir 
dr.niz tayyaresi bu sabah F ornelles 
limanında fransız hükfunetinin Mar 
si]ya - Cezair arasında se'fer yapan 
•'Air F:rance., şirketinin emrine verdi 
ği 91 mumarah Avizoya bombalar at 
mış ve bu bombalardan birisi gemi 
ye İsabet ederek batınnııtır. insanca 
zayiat voktur. 

Fransa tedbirler alıyor 
Paris 25 (A. A.) - Hariciye ne 

zareti tebliğ ediyor: 
İki Fransız vapurunun maruz kal 

dığı hava hücumları neticesinde hü 
kumet mütecavizlerin hüviyetini tes 
bit için · cabcden tedbirleri derhal al 
mı§tır. 

Kiynngvan' dan çekilmemelerineı 
hayret etmektedirler. Çinlilerin ö
lünceye kadar çarpıfacaklarmı 
dünyaya göstermek ia'~eClik'.leir 
zannedilmek' .. eydi. 

Nanhsiang'ın Japonlar tarafın
dan inali üzerine Çapey'in vazi-

t' • k b , .. ye ı ..ı:: ..:~t eı et..;z~.:.t.r. Dt!· 

nunla beraber Çinliler Çapeye ımü 
:;madiJ':On takv.iye kıtala:-ı .aevket
mektedirler. 

Çinliler Ric'at Ediyor 

Tokyo,.25 (A.A.) --Nqredileıı 
bir tebliğde bildirildiğine göre, 
Şanr1ıay cephesinde bulunaıı Ja
pon kitalan, Kiyantevan • ~ang 
havalisinde bulunan JPiiz bin ~ 
askerini geri püskürtmeğe muvaf
fak olmu§lardır· 

Çin ktı:aları Vansiang ve Lunr
hua -istikametinde ric'at .etmekte
dirler. 

Toky~, 25 (A.A.) - l'eblij: 
Şanghay cepheıinae Japon kı-

HükUmctçilerde 140 bin gönüllü 
vamuı 

Paris :2 5 (Hususi} - Bundan bir 
hafta kadar evvel İtalya hükumeti Is 
panyada 40 bin ltalyan gönüllüsü ol 
duğunu resmen bildirmişti. Londra 
dan ise bu miktarın 1 1 O bin olduğu 
hab,.r verilmi§ti. 

Bugün Sansebastiandan bildirildi 
ğine $!Öre; Diario V asco gazet~si le 
panyol cumhuriyetçilerinin elinde 
140 bin yabancı gönüllü bulunduğu 
nu yazmaktadır. 

ispanyaya eski kral getirilecek mi? 

Paristc bulunan eski lsp:anyol kra 
1ı on üçüncü Alfonso. bir Fransız ga 
7etecisine v,...rdi<ii mülakatta İspanya 
da general F ranko kazanırsa kendisi 
nin kral olarak memlekete çağnlma 
sına ihtimal olup olmad•ğı sualine: 
.. Bir sey söyliyemem. Bir §ey, bir 
şey, hiç bir şey söyliyemem,, ·diye 
cevap vermiştir. 

General Franko kazandığı takdir 
de İspanyanın F ı:ansa için bir dü_ş 
:rnan olup olmayacaiiı sua!ine karıı: 
"Bilakis,, demiştir. Hakiki lspanyol 
lar Fransızlara yakınlık duyarlar., 

taatı, 23 llktetrin sabahı Kiyang. 
va~en - T açangçen mıntakuına 
lka~ı bir taarruz icra etmiılerdir. 

24 llkte!rin sabahı fecir vaktine 
adar devam eden şidde'.:li muha

ırebelerden sonra Çin ordusu, a-1 
dmı adım ric'ate ba,Iamı! ve ayni 
günün sabahının dokuz buçugun
da Jl'.pon kıtaatı Kiyen_gvançen'in 
arkmüntehannda bulur-tın Futan 

üniversitesindeki Çin mevziini ~
gale muvaffak olmuştur. 

.f apon kıtaatının bu mıntakada 
taarruzu, 'Çapeydel{i Çin kuvvetle
rinin maneviyatını kırını§ ve bun
larJn arasında bir inhilal havaı1 
yaııatmıf.:ır:. 
Japon tayyarecileri, 24 ilktetrin
ae likmci Clefa olarak Hangkov
daki tayyare meydanları ileuke
ri binaları bombardıman etmi§ ve 
müllim haıarata sebebiyet vermiy
lerdir. 

V.ukua ~len .ha'W'"a .muha.re.he&in 
de Ü_Ç .çin tayyaresi düfüriilmilJ
tür. 

.ıııııınıınnuıııınınnınıııınını~ıııııııımnıııını Resmi T e b I iğ 
(Üstyanı 1 nciile) 
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Başvekil İzmir Meb'uıu Celal Bayar 
Adliye Vekili • ,, Şükrü Saracoğlu 
M. Müdafaa ,, Balrkeair ,, General Kıizım Ozalp 
Da'hlliye ,, Muğla ,, Şükrü Keya 
Hariciye ,, İzmir ,, Dr. Tevfik Rü!lÜ Aras 
Maliye ~· Elaziz ,, Fuat Airah 
Maarif ,, Erzincan ., Se.ff et Arıkan 
Nafıa ,, Afy.onkarahiu.r ., Ali Çetinkaya 
lktııat ve Ziraat V-ekaleti Vekili ifekirdai .,, ~o.kir K-eıebir 
Sıhhat ve tlçtimai Muavenet Vekili Aydın Dr. Hulusi Alata, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili fetanbul '' Rina Tar'han 

Siyasi müıteJarların isimleri eh aıaeıda yazılmııtır ;' "ii 
Adliye Vc!cllleti Siyasi Müstesarı S&lihaddin Yargı (Ko~aeli) l 
M. Müdafaa " Nedp :Ali Küçüka {Denizli) ~ 
Dahiliye :: :: :: Abdülmutt:ılip Öker (Malatya) ·==-= 
Hariciye = f laliye " " ,, N • Menemencioğlu (Gaziantep) 
Maarif ' ' ,, " Faik Baysal (Kayseri) ~ 
Nafıa ~' " " Nafi Atuf Xansu (Erzurum) ~ 
JkAı:ıaal " " ., Sırrı Day ('f rahzon) ~ 
Zinlat .,, " '' Ali Rıza Türel (Konya) E 

'' " ., RT-~ Erten (Mardin) 1 
!llll ~ ,, ,, Tahsin Çoakan (Kaatamonu) i_ 
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ROmen başvekili 
Tataresko 

Kıymetli vekil yarın saatonbeşte 
şehrimizde olacak 

Romen askeri heyeti de 
bugün geliyor 

1O,1 '5 te Ankaraya varacak. .. ~ Romanya ba§vekili T atarcsko ya 
nn memleketimize gclccektir. Mc.m 
leketimizde ge;ireceği günlere ait 
bir program hazırlanmış, alakadar 
makamlara bildiril::ni_ştir. 

Dost memleketin değerli başvekili 
hususi bir vapurla bugün Romanya 
dan hareket edecek. yarın saat on 
beşe doğru İstanbda gelecektir. lki 
muhribimiz Romen baııvckilini ge.ti 
ren vapuru Karadeniz boğazı açığın 
da istikbal ve Dolmabahç.! açıklaruıa 
J..cıdar refakat edecektir. 

\'apur Galata rıhtımına yanaşacak 
vali ile mihmandarlar gemiye çıka 
caklardır. 

Mi~="fir baıvekil, refakatindeki zr 
vatla Galata rıhtımına çıkac.ak. bura 
da fstanbul merkez kumandanları, de 
niz kumandanı, emniyet direktörü 
ve diğrr zevat tarafından kal'!llana 
caktır. Askeri muzika Romen ve 
Tiirk milli r.1arşlannı calarak, askeri 
bir kıta resmi eclam1 ifa edecektir. 

T ataresko doğruca otomobilP. bi 
nip Peraoa);ı!'l oteline gidecek, on 
ıaltı otuzda Taksim meydc>nma gü:le 
ırr.k abideve relenk koyacaktır. 

Saat 17., f ı5 de vali ba_şvekile iadei 
ıziyarette bulunacaktır. 

Saat 18,45 te Perapalastan hareket 
ederek J)eniz yollan nht.ımmdan va 
pura bin<'cek, Haydarp!\~aya ~eçip 
19,30 kalkan hususi trenle Ankara 
ya giaeccktir. Tren t>rtesi gün saat 

Münakaşa 
karşısında 
(Üstyrmı 1 inci .~nHfadn) 

kadarında hizim bildiğimiz ve 
kötü gör<lii~ümüz manasile "falı 
ıriyat., da yoktur· 

' 

al Bay.ar, hariciye vekili Rüştu 
Ta~. Numan Mencm~ciqğlu: s.~~-e 
raller, Ankara valisi_. 'Emniyet ınuaıl 
rü, hariciye erkanı tarafındnn k11rf1 

!anacaktır. . 
Askeri kıta selam duracak • .roiU~ 

marşlar çalınacak, misafir ::onra d~$ 
ruca Ankarapalas oteline .gidecekb 

Romanya başvekili saat 1 1 f 
Riyaseti Cumhur .köşküne gidip de 
teri mahsusu imza edecektir. 

11 ,20 de Romanya sefiri jJe birlİI' 
te hariciye vekilini, 11.40 da ~ 
ba.tvekil vekilini. 1 2 de meali~ rei .. 
ni zivaret edecektir. 
1 2,30 da hariciye 1Vekili, 12, SO ~ 
başvekil, 13, 1 O da Meclis reisi jııdel 
ziyaret edeceklerdir. 

29 teşrinievvel günü öğleden ~ 
ıvcl fefu:i gezecek olan T atzu-esko "°~ 
e yemeğini hususi surette etekle 1! 
~ecek yemekten sonra Millet MecJiııl 
ne giderek bayram münasebetiyle 
Reisicumhura arzı tebrikat e&c~ 
tir. .Sonra 1Stadyoma giderek ~ 
mi "e-ıitte ıhazır bUlunacaknr. .. 

20. 30 Hariciye köşkünae Ruıt1' 
Aras bir akıam yem~ verecelc• 
hasvekil ~ece C. H. P.artisi tarıJıı' 
Han sergi evinde verilecek eu"'aJ'eOe 
bultJnacaktır. 

30 tccırinievvel öğleden evvel ,et 
besttir. 14.40 da Baraj ve Or.mnn çif! 
Jioi gezilecek, 2030 :da Romanya ,e 
firi tarafından Ankarapalasta ;ı,jr 
yemek :\{erilec*tir. A 

Misafir başvekil o gece saat ı 
buçukta hususi trenle Ankaı:adan ~'! 
nlacak, erteı!i günü eaat 14 de .rı-1. 
Clarpaşaya muvasalat edecektir. Şeh 
ri gezdikten sonra da .saat 16 da r.eıı 
disini getiren vapura binerek flo 
manyaya dönecektir. 

SiJaai l>ir gaze.te haEIJla ge!;e· 
rek umumi işler iizerinde söz 
~öyliyen hir adamm şahea da, 
efeli ele ortnmndır. \Bunun mü
makaı:a mc,:zuu olması .kadar ta· 
hii hir hadise olmnynonğına lıe
pimiz inanmalı. buna alışmalı. 
hatta alı~mak i~teıniyen mesuli· 
yet kaçkınlar.mı buııa nlıs.tımıa· 
lıyrz. 

Romanya Erkanlharbiye reisi""' 
maiyeti erkanı buı?iin -saat 14 ~e 
Romanya vapuru ile ;şehr.imize gelıP 
Ankaraya gideceklerdir:. 
----------~---------~ 

Bir<'r ~:ıb1s mıı1ı ve ınüess-ese
ı;İ oldu~unu hilcı;ı;i f?a7.etclcrde 
er::~arJaınmenin hatta hu uai lur 
vat mana ma alısiyat ı:;ürmek 

istcm.:eme i hu rniieısesenin na-
7'nr1armda hir amme lıizmeti 
kn·ınet ve itiharı alilığmm delili 
aeğil nıiclir? o haıae. hö~ le hir 
me,.kii kendi idaresi a1tma ala
cak bir gazeteci. ammeye lıer zır 
man her e~kilde hesap 'erece"k 
hir sivnsi mf'~uliv~t yerini alını~ 
olur. Sövlcıli~i gibi çıkmayan, 
.. zü si.izünü tutmayan htr ıgaze-

ci o mevkide :kalma~ lh"D 
kat ,.e h11kk1nı dhette kr.ybede-
rektir. 

Bunun i,tin. madem lci müna
.k::ı a hir kere ]ıaşlaaı. nen artık 
ı"aclece eö,·iiııtü olmasın clivo
rum; bu hr.nim ~ah9i teliikkim. 
Lir meslek kunnnnnun hn~mda 
olmak ~ıTnti ile ise hu mii~aka
şanm kendi lıariminizin ılı5Jna 
lı!,jmasınr asla iı;temiyorımn ve 
hunu o çatmm altınn nlmay1 ,.,. 
.m~,.Jekteşlıın nle\' hiran için 
'f>lsun ort. h;m en :küçiik ~phe
rsi l'ri~cmh·cc-ck hir yerde hiz 
hize konu, t11rmay1 "~ konu~ma
yı tercih ediyorum. Hnlkın neti
celerden haherdnr olmaSJ yetiş· 
mr.z Ye claha büviik mP.ml~ket 
i lnine ınakjııı ~lmılST istenen 
Eıiitunlammzr tl'lha er.r'he~t lnr 
1nnclurma~ mı? 

Hakkı T :ak Us 

Adam 
yetiştirmek 

(ll:styam !.linci s~-ıfaıln1 .. 
sör lBzımsa lbunu -şimdiden dii§UJI 
mck önümüze ç:ıkmq bir zarurettir~ 

Acaba bugünkü Jst:mıbul tıp ~, 
esi :profesörlerinden hir ]'3SITII ıb

ten getirilmiş oldu"ijuna göre ii_ç se~ 
soma Ankara qp fakühesi "çin pr~ 
sör yetiştirmek işinde başka ıbir "~ 
temtutamaz mıyız? Ankara ıtıp ıfak . 
tesine açılacak kürsüler için -şiıııdi 
Clen ehliyetli Türk profesör nr.ııııel 
leri knvclederdc YehunlanAv.r.upaııJ" 
mulitelif ıilim :merkezlerine göncıere 
rek üç sene içinde muayyen mak~-t 
lnrR hazırlayamaz mıyız? 

Zira iiniversite muhitinde AvrtıP' 
dan ızctirilmiş olan ecnebi profeSÖ' 
ler eli ilf: bunların kendi yerlerini ıtıı 
tacak surette profesör yetittirJtl~ 
tecrübesinin b·ugüne kadar :ver:dif 
neticeler ümit kıncı bir manzara -1 
zetmektedir. Dört senelik ±ecriib' 
den sonra yeniden bu yolda teciübt 
lcre devam etmek, korkam: ;ki, ~ 
balde bizi manevi müah'ezelse ı11• 
ru7. brrakabilir ~ . 

EV.er maksat tadece malldud ı111~ 
tarda ve muayyen ihtisas daire1et" 
dahilinde yüksek ilim adamı ~f 
tirmek iae :hariçten Slctirilecek ~ 
profesöre verilecek t~'hsisatla 'A~ 
paya senede en aşağı dört, ~ ~ 
göndnilehilir. Bu gençleT ~ 
memleketimizde yüksek tallsiJlerİftl 
tamamlamış, 'tatbiki hayat sahatıı'~ 
~rakl.er1erini ve istidatlarmı uçi 
dort senelik tecrübeden sonra mu~ 
hlkıyetle göstermiş kimselerden 01' 
oağı için nihayet üc, dört '9etlC C!a~ 
Avrupada çalıtnuıkla llepsi 1'.Je i~ 
len 9eviyeye ~tiıebi1irler. 

ASIM U9 



'S - ·KURUN 26 B1RJNClTEŞRfN 193 7 

l SIV ASTOPOL 

1111ıı11ı11ı111ıııııt11111 ıınırıı 1111 ıııınıııııııııııııııııııııııııııı 

Ziya Gökalp 
e .. .. d 

tetruca onun e ... --
t-fumarası : 44 Yazan : Niyazi Ahmed 

ilkokul öğret
menlerinin kı
dem zamları 

veriliyor 

Büyük Türk mütefekkirinin ha;. 
tırası samimi bir ihtif alle anıldı 

e 

ili 
j 

ı: r a ·~·;~~- ·~b; k; ~İ;;·i n in 
. 

muvaffakıyetleri 
~transızlar Sıçan yollarandan . 
Usya tabiyelerine girmlşlerdı 

ilk okul öğretmenlerinden 
kıdem zammı gören ve bütçe 
darlığı dolayısile şimdiye ka· 

dar kıdem zwnlarını alamıy~n 
öğretmenlere zamlarının verıl
mcsi İçin Kültür Direktörlüğü 
bczı teşebbüslerde bulunmuş-
tur. 

Bu teşebbüsler muvaffakı-
yetle neticelenmiş ve bütçede 
bu iş için 13 - 14 bin liralık bir 
tasarruf yapılmıştır Bu tasar
rufla önümüzdeki aydan itiba
ren öğretmenlerin biriken kı
dem zamları kendile:-ine veri-
lecektir. 
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Yahudilere 
karşı 

Gençlik Ziya Gökalp, ın mezarı ba§ında ..• 

Fillst inde ve Danzlg· 
t e mücad e le devam 

ediyor 
Kudüs 25 (A. A.) - Gece Hay 

fa civarında bazı müsademeler vu 
kua gelmiştir. Yaka mahalline askeri 
takviye kıtatı gönderilmiştir. 

}\ Fransız askerlerinin lıilcumu Danzigde Yahudilerin camlarınr.: 
~ erç tn l d kırdılar l~~ a,k.erlell·ı~rebesi esnasında Fran- Bunlar dağın zirvesini tadan ırır Danzig 25 (A. A .) _ Nasyonal 
IJt ~ar rı ıle Ruslar arasında çe- Iar. . Sosyalist partisinin matbuat ofisi ta 
~ lllt j1§nıalar oldu. Kerç şehri, e~ki Pantikanı~ yerı~~ rafından neşredilen bir tebliğde ez 
4Yi §Öl~rplerden birini Takvimi Ve- kurulnıuı<tur. l\fiistahkeın hır beh e cümle şöyle denilmektedir: 

~ ''pta.~ e kaydeder: dir. Güz~l bir ]imana maliktir. . . Geçen cumartesi günü bilhassa 
.etıletd sa. devleti fethiyesinin ı;e- Oldukça vasi ticaret ıncrkezıdır. ~chrin eski kısmında yirmi kadar Ya 
11:1.. e Sıvası ı ·· · k ı 13 f d r He- '( l ... ~ •eakj opo uzenne sev o u- hinden faz)a nü usu yar 1 

• hudi mahallesinin camekanları kırıl 
;bıt ol r hassasından Voltijör (1) men biitün evleri güzel ,·e modern mıştrr. Nasyonal sosyalist partisi bu 
~eıı )'~ llnan fedai taknnı ile ecnebi· tarzdadrr. Sokaklar ~eniş ve kaldr ifrat hareketlerinden katiyen haber 
}:)·atı~lınrş olan askerin bir miktar rımhdır. Biri eski meyclan di~eri ye- dar olmadığını bildirir ve bunları tak 

Ziya Gökalpm ölümünün 12 inci 
~ ıldöniimü nıiinasehetile Eminönü 
Halke\'İ tarafından büyük şairin Tür 
hedeki mezarı ha"mda dlin hüyük 
ve samimi ilıtifat yapılmıştır. İhtifal 
sa<rt 6 da haşlamı~ ve belediye iktı:
sat i~leri yardirektörü ,.-e Eminönü 
lfolke,·i edebiyat §uhesi başkanı hay 
Halid Bayır hir söylev vererek de
m i~tir ki: 

Sayın arkatla~lar, 
Zirar<>t Ptm<'h için bugiin mezarı

nm ba.5ma geldiğimiz Ziya Gölwlp 
on iir. yıl önrP bugün, 25 Birinciter 
ritı 1921 tarihinde laıybctmelı- f,Hı.
ketilc l.-ar.~ıla$f1ğmırzı çok iyi hatırlar 
sını.:. On ~üç ;·ıldanbt>ri burada sükut 
içinde yatan biiyiik miitcf ek kirin, 
Tiirk millNi, lıususile onun gen<; ve 
miineı:ver çocukları, hiç ~iiphe yok 
/d, biran bile unutmadı; onu bir fer 
.:ilet nmlire.~i bilerek ru1ıunda 1

1e h« 

tırasında yaşattı. 
Sa.vın ar!.ada§lar. bilir.'lini::: ld Zi

ya Gölwlp bir taraf tan ilim 1-'C fikir 

adamı, bir taraftarı tla sanat ı 1e m<>f· 
l.iıre adamıydı. İ mile, sanatilc Tiir 
idin önünde yıllarca bir ı:;ık halinde 
pcırlayıın ve faziletli hayatile 1'iirk 
gençliğinde çok değerli bir ömelc 
olan Ziya Gülı:al p, yalm::: bizzat alim 
olmalda halmadı. Jlaliill'i, ilim mt>f· 
lmmunıı elile memleketimize soktu. 
İ§te Ziya Gökalpm biiyiik lıizmetlc· 
rinden birisi .. 

Fal.-at arkada.!lar, liya Göf..:alpırı 
ilmini ta1ılil, sanatını tetld'I.·, lıi.:mct· 
ferini tadat edecek yer burası de· 
ğildir. Benim burada söylemeh is• 
tediğim biiyiih miitefekl.·irin ~ahsm· 

da kaybettiğimiz e~siz 1aymettir· Bir 
haybolan bıı C§siz kıymet fr:in ıztırap 
du~,-uyor. iistadın adını i.o:ce mezarı· 
nz~ ba~mda lıiinnetle anı)·oruz. 

Merlııımım hatırasını taziz i<;in bir 
daki!.-a siildit edilmesini rica ede· 
rım.,, 

Törene bir dakika si.ikiı.ttan ~onra 
son ,·erilmi~tir. •l't tn bayrak ve karantine tah- ni meydan ismini taşrynn iki hUyük bih ve sabit oldu~ veç.hile parti aza 

~~lıı ara-ıncla bir vakittenherü yap- meydan vardır. Bn meydanlar pazar smdan olmayan faillerinin ibret ola 
11~~te 01 ~rlnğu istihkamını l)ozmak ]arı ve şenlik günleri çok kalabalık- cak şekilde cezalandmlmasmr lüzum 
t~k :ı ıfiiJ "k tır. Kayalığı fena bir tesir bırakır. I dd d 
,, ~t \· zı r çarşamba gecesi ha- G d .., 1 K ı h 1 ı de- u a e er. c h • t B d ııc y;ı e ll. arip egi erç < e ara a ar • Ta.hki.kat ve. hadiseler esnasınd.a um urıye ayramın a 

tan nsyalılnrm dahi o 11engam · ı p ı·k lıakkm-~·Pt ~ salıların b . l • . h .
1 

. velerle j~leuyor ar· 8 ? 1 0 hıç hır kımsenın ne yaralanmış, ne • 
h' le on l k mu acır ennı 1 mı- da birkaç söz söylemek elzem. Burası de 0··1müs olmaclıg'"'ını göstermekte . • • • 
a ıl a ı eoö .. ·• •• ld "' d ·ı.. t Al · d · M k t ı • t t ~~ ;~~·ııın: ;~~:~e~::-:::ııe ~ ~~=]~::::::. :ı .. ~ 0K':.~: ı~;m:y~ dir. L~histanda prole>IO e e p er g eçı o re nı ne na Si 1 

i~~·d§iıhle~i<;arpı~ırC'as.:°a.~are~eyinden eden tepeye l\lilıridar tepesi d~nir. Varşova 25 '(A'. A.)° - Cum~rte 1•şt•ı ra k edecekler 
V ~ llr ol ateş ve sungu kavgaema Burada 1832 de haşlayan tallrıbat, si günü Varşova şehrinde yahudıler 

'

• rı lijötl" ~nrnuş ve mezkur Frama eskilikleri ile ICrymet kesbeclen hir aleyhinde yapılan tezahürat üzerine n b "f dild • b/ l k e 1 .. rı • yol Ye . c-Togıam tes l e ı, r prova yanı aca ınc ~ırane ,.e delirane savlet çok' eşyanın bnlunuıasrna rmış- Polonya yahudi1erinden mürekkep r 
~e <ltıl;~~lal Rusyalıların asakiri içi· tir. Bunlar gül dolu clestilcr güzel bir heyet Danzigdeki Polonya umum Cumhuriyet bayram:mn yakınlaş 1 O - İzcilerin başında bir Türk'. 

k '~ı·a lı ~' .. •kiirhk resmi mergUbunu melekler Yunanra kitabeler ve gayet komiserine müracaat ebniş, komiser ması dolayisiyle şehrimizdeki hazır 
"er·'.ni h:~ uganet ederek Rusya as- giizel gruplardır. . de Danzig ayan ınedisi nezdinde bu lıklara devam edilmektedir. Geçit tö 

1;~11ssliyar1:1 gibi ı;erdikten ve ba'kr l\Iilıriclat dağrnrn tepesm_e gayet bapta teşebbüalerde bulunacağım va renine iştirak edecek okulların vazi 
ıl<ıl ~Otıra ı;. an Rusyalılar firar ettik güzel yapılmış ~a1~t~n. m;:~~:e:lerle detmiştir. yetini tesbit etmek üzere dün saat 
v~ 1 tı \·et'ı . •r miktar ilıtivat •askeri çıkılır Kerç aba ısının ge- Bütün yahudi mağazaları bugün 14 te İstanbul erkek lisesi salonunda 
·· ] ~ın 'r J • • • b drr Süpbesizdir ki · "' lii<'ıın~ıl oltijörler hilafütur top zınrne yen nrası · ı'ık ·r . . kao:ılr kalacaktır. lise beden öğretmenlerinin iştitakiy 

bayrağı bulunacak. 

Bundan başka diğer 

toplu bir halde izcilerin 

olacaktır. > 

bayraklar 
arkasında 

11 - İzci giyimi kültür bakanlığı 
nm tamimlerine göre hazrrlanacaı.2 
trr. 

10 

• h,,p '" el ~ekmeyip mükerre- hu tepe vaktile nıezar ~·azı_ esını Yahudi aleyhtarlığı ile mücadele le bir toplantı yapılmıştır. Toplantı 
s:ı' ,.c "rt'·~. ci<lale mühaderet kılın- görmiiştür. Çiinkü nkere::;~·· kük~zılsa Varsova 25 (A A.)"-Vrrşo·:.:.da da geçit resmine iştirak edecek talebe 

q rı· "~ı p b a·· t t -tan ınürc ep uc; ta- · · 1 P 1 . . b l b' d'J . t' 12 G ~~ ı ?.!r k er-.em e gece"i ı?eneral or yassı a:; .,. k k 11 .., altıncı kongresı top anan o onya ıçın azı sart ar tes ı t e ı mış ır. - erek izci, gerekse talebe 
"

11
t llın 1 "' h ti h 1 uvor 1 n arı çı 1 < ıgı t · ah d' 1 28 b. · · · b ·· h·· tı h· ~n' a~ında bulunan fır u ar u un ı · • f k Sosyalist partisi ra~ızm ve Y ~U 1 a - ırıncıteşrın perşem e gu kendi okullarını gösteren kordela .. ta 

ltr,, 'r ııı ı"kı m <'lniincle u u · teres- d l d d ·· 1 O ela b k il k dil ?ı "lll el rırr !lıçan vollarmdan zaman mezar d leyhtarlıi& ile ınüca e eye evam e e nu saat ütün o u ar en e şımıyacaklardır. 

11~ 1tlıılıtı; "rek füh,·:ınm iki tahyasr süın eder. l\faa]eı;ef ne ~a. a: ar~ştr ceğini bildiren bir karar sureti kabul rine tcsbit edilen yerleri RÖstermek ,111111 ilciıne ~·e Ru~va1ılar dahi cler1ı al rılsa ancak toprak kiiın1• e~ınkın '·ucı;· etmistir. . . üzere aliikadarlarca bir toplantı yapı 13 
- Törene iştirak edecek tate 

'tıı ) ~ r... ] • da !!etirdi~: tiinıseklerc e~ ın ılaa ug- Filı'stinde bir ev berhava edildi lacaktır. be en az bir takım olacaktır. Bir 
. ' i lıılş İse d urFct e hır kaYga clalıa ~ cı ı \'e ]ıalı stepten haş- . A ) p 1· l T . :ı.,aki : . e 'ı·afüa devleti fethi- ratıl ımıı muaızan M fi . Nasra 25 (A. · - o ıs petro oplantıda geçit resmine iştirak e takırrı 42 talebe olarak tesbit edilmiş 

ııe rının ha kA f ] k.. ka bir ~cY görillenıez. , aa~~ 1 1 m- borularından birini tahrip edenlerin decek okulların mümessilleri hazır tir. ' 

1 
\ trıuk"' (' re atJ et a ·arane- ı.: • ouha çe' ırır"e man . . b · · ·· ·· d b b 1 ki d 

~ . n "c-ka . llıN edeıncdikler'ın-1en san nazarlnrınr re O ızıni bulmuş ve u ızın ustun e u u unaca ar ır. B 1 d b k h k .. ~ r u • ntıtnıuvor· ra- ı b .. un. ar an aş .e er o ul gerı't 
~.. gerı'J• rt miiulıezirnen ye ma~Ifı- zararım .. eaınetinı 11 d ] · İk" lunan bir evi dinamit e erhava et 2 - Ayni gün ve saatte izcileri bu :r "fıt ıve k o ' el ~nı a arsınız ı l k ]) I torcnıne alfabe sırasiyle iııtirak ede 
tel ı'• te;j .'e ınezkür tab,-alar da, derinHklere 0 • d . ·1 mistir. unan o ·u ar izci erini buraya ~eti re ceklerclir. • 
~,·;.etde ·~ır olnnmnş ve bu ~uha- d,.niz hirle~i,•or. J\ynı ~amaln ~. lem -F~ • 1 d • rek umıımi bir ,-rova yapacaklardır. ı .. ~ ·~ ra A.zak clenı·z·ı·n· ı· Jıeın Karac. enı.zı ''e 1 n 8 n f ya . l Evvela kız okulları, sonra ·rkek cıjh .'tİtııleı1 l n a devleti f ethiy·esi ı 3 - Bu yı törene orta dereceli, ... " ı .. • ı ıa~an gemı en sey- 1 okulları gelecektir. }ötJıılı~ Y\iı nelf~ .Yüz ki~i vefat eclip uurlerınde t 0 ~ h · G • • ı · resmi, hususı, yabancı ve az ık okul --;~-:=-~-;--_.:.:~------

a l ~rı J redersiniz. Ben ınauzara;ıl' ıra~I~ey- uze 1 larr da istirak edecektir. Za h . B 
}Qh tıan ıl b" yara anmış ,.e Rus- . nıiizCYC gır< un. l l UZC• ıre orsas ı 

Vt\t- a l heı:ı bı"n t ] r rett ıkten !!'Onra · .. d b 1 •• ıı ·k L.. 4 G 't t"'r n· . t' ak d k İt llltbı l ..... c e ve mcc ı · l 1 teerısın e l1 unan Avr upa guze l K ." a - ecı o e ıne ışır t' ece '14 -1 o. 937 
• CıJ·ı 1 np ık' .. k k f >ır t k o< a< 1T .t - taleb:-1,..rı"n b"'alarında kasket, u··z·r1e 
et; l n-.' • 1 ' "UZ tr ne er e , J ·1 k } :: ' '"' '-. l'-.t: l ... , ıılr~.. . ... ezar aruan çı ·arı ınış , • • o/d fııııl' eti f P.] ~"u ~nlaşılmış ye Fran e~y:P1m ÇO!..f'~11 °1, kınnetlileri Sen Pc- lÇl'S l U rinde koyu elbise bu1unacak ve öğ 
:tı~t 1 .r Yar 

1 
t ıı) esı asakirin<len sali- hr. Mrnına ı 1 eı · . K 1 b Paris 25 (Hususi) - Bu hafta Pa rPtmenlcr de siyah elbise giyecekler 

ıer, l a anm 1 1 .. 1 rilnı i~ttr. <'rç< e ı- d ıtdt't"' a eı·dlitt '1 o.an arm hin elli ter!'hurg:ı g~1;~.:a•dık hnkaya"'r ı;iiltın riste toplanıp Cezaire gönderilen gü ir. lı ~Clirj\ . .ec avı hu defa dersa- rakılan lıey . ~a"lorr ve mezarlaı- zclik kraliceleri arasında Avrupa gü 5 - f?cilı•r r,.lişip.iizel tramnet çal 
lı11111~1~ f>fe~'~:;;iır. ... ha~lıklnrı. nıeı:ıı · zeli seçilmiştir. rnavacaklardrr. Sır.ı ile çafocaklar, di 

1 rı11k 1lltle l( n denıalem seyahnt drr. . b . Constantinein 100 üncü yıldönl.i ğerleri madeni k1sma vurmak suretiy 

l\laıl, err elırı· .. l 1 1 'ı·· . eıı ,,ı·izel parçasr c az 1 l 1 t t t kl d •.. r: " ' ~oy e an atı - nı n "' v 1 ·ı mu·· mu··nasebctı'y e yapı an şenlı'kler e P.mpn u acn ar ır . 
. ı "' uze 1 U;':raılı•'ı ta ırı la-1.1eıı · "ç Uı · h" rnıer ta~u rr. ,. e dolayı·sı"yle tertı"p edilmiş olan bı'r ga 6 - C.P.r.İt töreninde trampet çal 
' '~d erınde .. ır ıne ~ . kalım" , ·e onu <1tı111 endeir. B :" .r.~'.ı,,I ınanzara 1 ta ra~mcn aza.nıeU ~ekic"i ile Yt>ri- lik kraliC"esi, Avrupa güzellik kra!içe m"k yas"'ktrr. 
1lcı , .. d<tİre k 11 ~ehır ~ahil boyunca 1 1 ·kcltra~rn :; · d F. 1 d' ·· J 7 [ ·ı ' b d I . ı 1~, !'.P lin l . nırac an 1e~ I f ıa C'clilnıi~tir. la müsameresır. e ıl'l an ıya guze - zcı erın aşın a oymak ha 

'1 rı .. ""le-n \ı·ı c e uzar ve arka~m- len 7.eraf et n1n 18.ka 'ıaA·le{l ı·r. Buradan si intihap edilmiştir. yı talebelerin basında da bu işe ayrr 
b. tı:tn , ı.ı:ri.ıat l .. 1 J tl , °"'ltt 

1 
·'-tınr> . 11 ' c a~mm yanıa,- ;\f ı 1 cri ıar (T k) lan öğu:tmen bulunacaktır. 

r,"•I lıa tı1i"1 .. ' anılıı·. En vükl'iPk uok- . '. Jesırlnıı cv,·rl Tiinihıc; füme . :ı I. •.e \'a I ,ıp r m:ıı .. k i,;tcrlim· Bunlar. lıiirre 'anlır. Bir c1arııın iki yam gibi R -Yüriiyi.iş nizamı üctür. Öğret 
1 

titlı,.,1 11 r )'
11 

re rt. ~liizenin etra-
1 

. . · et ptıne · . ..h. J me,·illiclir. ı\ rn larmcla pek az me:.a- menler nıkımların s:ıg"' tarafında mev 

11 
•ı a nan h l 1 erm ı zn :ır , d,. ı·rıı::ı eılilıııı~ a ı< e· li ·· r tıı ına <'< ini andıran l · kıl " :. fo kalrvor.. . ki alacaklardır. 

ı ,;İ nr ~e · lik ,·e ::?:> 9 - Sivil kafilede en başta Türk 

Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Bakla 

Yulaf çuvallı 
Nohut kalburlu 
Afyon ince 
Baclem içi 
Yapak Anadol 
P •ynir beyaz 

612,5 
5 26 
4 16 
4 6 
4 6 

3 35 
8 25 

600 -
84 -
56-
45 25 

GELEN 
Buğday 

Arpa 
N'ohut 
Fasulye 
Kuşyemi 

300 Ton Mısır 

120 .. Susam 
30 .. Yapak 
30 ,. P. yağı 
66,1/2 .. Kıl 

G 1 DEN 

6 20 
5 35 
4 17 
4. 9 

650 -

30 

~8 20 
34 35 

Ton 
56 

11,l/2 " 
16,3/4 " 
9,1/2 ,, 
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Komsu/arımız 1 r 
ne , diyor? 1 

* • 
Tiyatro me.ktebimiz 

hakkında 
Kom~u ,.e tlo~t meınle!~l'l 

Ja, yanın Za:;rep ~t·lı..indP. ııılıfar 
eden 'o\·osti gazet<-,,,inin Ankaratla· 
ki ''Tiyatro mcktelıi,. ıniz lıakkııH!a 
yazdığı tok güzel hi r ınaknl<·~ t' 
ladık. 

Tiirkiyede nıiikeııııııel eurt•lle uı-
ganize edilmiş hir tiyatro rnektdıi - Diin bu rİı'nrrla o.~r.; tttnıJd,·· - Ey, söyle baTuı!ım. hızım; an· - Amrn, S<'tı bir alıliilanı ;plwyL· 
varclır. Tiyatro mektehi. medeni mu·' lıırım<lmı bir hadın iilmii~ıii. llat<'m tıl!ndcn bir l•r= lrnrdes mi İ.'iter ·in, vcr..;rn. c! 
~it için hir jJıtiyactır.,. ha~lıklarilej tutulan er burası mıdır? • voksa erl:ek lmrd<'.~ mi? -O da ne dcm<>k? SöJle. bal.-aymı? 
başlayan hn ya7.ıda nriimle ıleniyor - Rilôfd.o;! Rurası gelinin rtidiı .' - llangi.~i dafıa fazla oyuncah - Annem senitı pis ahlaklı oldu-
ki: getirirse, baba! ğu1w ,<ıöyfc.yip duruyor da! 

"K<mu'il Atatiirl• wılm:. biiriil,· bir-----~----------,---------------~---··----.;_ _____ _ 
TCumandan t'e it.:tim~'i. re/om;<1tÖr ol· 
mayıp nynı :.amandn bir Tdiltiir rP(Ôr 
matörii 1.'C inisi yatöriid iir. Atat ii r/; 
Türkiycdc tiyatro sanatmm l:iiltiı·e 

ı edilm<'si lii:;umım11 lıi.~.~f!tmi ... cc onun 
te~e.bbiisii iizerinP. A nharadd bir ''Ti· 
yatro mektebi,, te.ri!t olunmwıtur. Bu 

1 mektepte g<'nç :.el•alnr toplnnmı.~ 1·e 
Türk ı·e yabancı profesörlerin terbi· 
ye ve ne.:ar<'ti altında zeka t•c kabi 
liyetlerini birinci .~ınıf birer sa11atl•n1 
olmağa ha rctmi~lerdir. Bunlnr alı
ıör ve hatta ti ·atro muharriri olmni{a 
çalı.~maktndırlnr. Tiirkhe bu Tıwıu.~ta 
i~e iJ'ticlaclan giri~nıi.! bulunll)'Or. Bu 
me1~tt?p Tiirk milli tiyatro .~anatının 
temelini te~hil edcce"f.:tir· 1lem lm 
mektep kuı·ı·ctli bir temel olmakta
dır. Bi: bu yolu bn~Tm bir i.~tilmmeı· 
tc takip r.tmqliri::. 

• 
,,. . ,,. 

Elen ~özlle TUrk 
.lıadını 

Yunanİglanda çıkan "Ellinikon 
Mellon,. gazete,-:i Sabiha Gökçenin 
kahramanlıkları dolayısile neşrettiği 
bir yazıda şöyle diyor: 

"Piyerre Loti 1uıyatt<ı olsaydı, Tii.rk 
kaclınlarınuı gfüterdilıleri terakki 
~erler ik<ır§rsında §a~ar kalırdı. Eski 
ve yeni Tıirh T.aclını arasında hiçbir 
csrrleri hnr~ı.mula .~a~ar kalırdı. Esld 
'Türk lıanımlan larilıe kan§mı§tır. 

Sabiha Göl:!:en Tii.rk kadınının :ye· 
ni bir tipi<lir. Bütiin diinya matbuatı 
lıu l:adm Tınhlmula siitrmlnr clolusu 
·m:ı ·a:mıı~lnrdır. 

R11 . Snbihn Gölu;en. cesur olduğu 
h·iar da giizl'l. miin<?vver ı·e ııerinıli 
I; · l••::Aır· Srıhilıa nsT.er'i tayyarecilik 
• ~ "nmi.~ rn .~oğrıh Twnlılığı .~aycsin· 
ılr• ;,.; bir pilnt olmu tur. Bu tayyare 
ri Tiirh !.ı:r. a'>heri manevralara bile 
i~tirnl• ctmif;, Kiinl isyanında kqiflcr 
'apml§ ı·n bombardıman filosu Twmu· 
!lanı sı/atifo d<?, · J;rrıdi.~İn<! t:<!rilen va
Ff drri murn/fal:fr<'tfo bn~arm~tır.,, 

Otobüs kazaları 
·Neden 

Sik/aştı? 
Yazan: ___ __, 

}etçiye ı;arparak ayağını kmlığmı öğ· 
rendik. 

İki glin iincc halıer aldıgmııza gö· 
re, yine hir otohfü, Ça11ıkapıdn 
tramYayla çarpıfını~ .. 

Nihayet ~welki ~iin, E ·iip - Kereste 
ciler otohfülerinden hirinin daha 
ate~ aldığını. yaralanıp yananlar, has 
talıant>:ye kaldırılanlar olılu~unu iiğ
reniyonız. 

Diğer taraftan meYcut otohii "er 
vislerinin klifi gelmediği giize alınmış 
olarak ki. yeni yeni otohü,]erin İstan 
bul ı:okaklarmcl:ı işleme.!line mil aade 
edHıni§tir 'eya edilmek Ü7.erN1ir. 

• • • 
Bu~iin i~lemekte olan otohüslerin 

bitimi. rahatlığı: fı;tanhnl sokaklarr 

Şehir içinde bir üçüncü kaza §ek
line mi hazırlanıyoruz? Hikmet Münir 

na tnmamen el
verişli olup ol· 
madığı mesele -

Tramvay devriliy.ordu; insanlar 
yaralanıyor, . ölüyordu·. Sonra otomo· 
biller devriliyordu; yine yara] anan
lar, ölenler . oluyordu. OtomobiJle 
tramvay kendi ba~larma yaptrklan hu 
1iazalarc1an ba~ka, bir de yekcliğerine 
çarpışmak ıuretile, yaralayıp öldürü· 
yorlarc1r. 

Buna, ara(]a bir, lCamvonlar da 1'a· 
tışryor ''e Jiallerine haıa;,adan liıçıltr 
rık yük arabaları da bumunu soliu
raJC kaza listelerinin gösterdiği yeku
nu ICabartmağa ~ilerinden geldiği ka
dar çalışıyorlardı. 

Velliasrl bir ölüm curcunasıdır gi· 
diyordu. Son zamanlarda alman ted
birler. yaya halka, yürlimenin .tehli
Iie<len sak.ınmanm yollarını öğret· 
mek ı;:ayesinde. umumiyet itibari!~ 
liazalarm hirazıcrk' önüne geçildi .. 
Fakat.. 

Fakat yeni bir dertle kar~ıla§mı~ 
huhmuvoruz: · · 

OtoHfü: kazaları dereli! 

•• • • 
Son avlar i<:i~<Je . İst~nh~l eo~akla· 
r~ lıe~en ~er y~mnda üç "a§a~ı be~ 

tngııtercdc iki turllı jimnaatık cer ''anı 
rar. Blltnn tngııtere, jimnastik yapıyor 
ama, bunlardan bir kısmı, hUk~mctln 

tutlu4'ı yolda yUrUyor, D\ğerlerl "Ml!ll 
zayınama tıarekcti" ne ttbldlr. 

şı,man. abullabud olmamak için 1e 
'\l&mlı 3urette jimnastik yapmak. '•MtlJI 

za~'lf'ama harckE>U"' tar:ıttarlarının :ııt 

tuğu yoldur. 
Solda, 'hUkOmet prensiplne gi)re gly;n 

mı, olırak iil"'nll,Uk ''atHl"I J!E'!'I" bir 
k•;.ı '°6rllyorııunu7~ Yukardll "Mili! l'R 

~ama hareketi" mensupları görU'U 

}'l!liarı kclJe giitürür gibi ko~uşmakta 
olan otobiisler, acaba tram\'ay, otomo 
bil Ye kamyon ağabeylerinin macera
larmı kı kanclılar mı? 

Sakin bir hayatı kendilerine yedi· 
remiyorlar da muhakkak onlar gibi 
bir kaza yapmaga mı yelteniyorlar? 

Rakik.at hiç ~üphe yok ki böyle 
de~ildir. Kim5e bile hile ,.e iııtiyerek 
liaza yapmaz .. Lakin kaza olmaH im· 
lCanlarmı azaltabilecek yoHar nr
tlrr. 

Hatta. ''lıiç k'aza yapmadan yaşa
malC mümkiindür,, 'diyenler bulunu· 
yor .. 

Du takdirde, cıehrimiz sokakların
da h'arrl lianl se~irten otobii~lerin de 
liau imkanlarmClan kendilerini m:ak 
tutahilmesi kahil değil midir? Tabi 
olduklan k"ontrolii dalıa sıkılaştıra-
maz mıyız? 

• • • 
'Çün1'ü bir haltmız: 
Geçenlerde, bir otobiisiin Beyazıt

ta ateş aldığını. içincleki yolcuların 
f ırladığmr gazetede okuduk. 

Dah·a Fonra bir ha~ka otohfüiin, 
Sirkecide bir tr3mnyla çarpı~tıgmı 
haber verdiler. 

Bir diğerinin, Nişantaşmda bir hi-

lerini hir yana 
bıraka]nn. her rihetçe ı-nğlam olına~ı 

ve idaresine l1erhalde dikkat edilme· 

si lazımdır· 

Halbuki hu gidif. biraz cndife \ 'e

riyor. Gün gc~miyor ki, gazetelerde 
ufak da olsa, bir otobiis kaıa~ı hava· • 
di-ine rastlamayalım. 

Gerçi .şimdiki halde hu kazalar 

ufaktır. Fakat ufak olcln~t için oalıa 

tehlikelidir. Çünkü inı:ana bir ibret 

der!'i tecıkil edecek ehemmİyt>tİ haiz 
görünmezler: eski kayıtsızlık. sürer 

gider. Ta ki, kazaların .rnntnrlusu 

kendini ~österinceye kadar .• 
Biz, haclise1erclen ibret alıp i~imizi 

tanzim edecek değiliz. Bi7., hiiyiik 

kazalara meydan 'erilmeden iince, 

otobücı servi!llerinin - teknik 'e ida
re baknnmdun - müthiş bir sıkı altı
na alınması endişe-indeyiz. 

Bu~n çizikler. kırıklar ve sıyrık· 

larla geçi~tirilen '
1
kiiçiik0 , hiidi!lP.

lercJen sonra, bir gün hiç umulma
dık bir köşede kanlar içinde muaz
zam bir otobüs cP.ı-ecli görıniyelim. 

HİKMET MÜNİR 

Okuyucu 
Mektupları 

Küçilk okuyucudan: 
~·K Hçiik okucular için .• başlığı al· 

tmcla sık ı;ık koymağa haşladığınız 
çocuk yazılarınılan hoşlanıyorum. 
Bacıka gazete1er, çoruk yazılarını haf· 
tada bir koyuyorlar. 

Bi7. de o yazıları bir günde okuyup 
hittriveriyoruz· Haftanm öhür altı gü 
nünde ho~ rnktimizcle ne yaparağı7.? 
Gazetelerde kendimiz için okuyarak 
hir ~ey bulamıyoruz.· - MEKTEPLİ. 

Sö:lerini::dr.n çalı!Twn bir tafobe 
olduğunuzda anl~ılıyor. Çiinkii. 1uıf 
tanın diğ<?r altı giiniindc ga::.ctelerclc 
çocuh y<ı.zm <;ıl:mmm da bir ~<'Y ol· 
mrı.:. dPrslrrini::c çafosırsını:. Fal.at 
. ''b ' . , .. d k sı.:. n.~ t'ntlll.t>rımz c .. ~ocu · ya:.ı-

la;ını ohım:ah i.oıtiyor.'>rmuz. 

1.~t,. bi- dr ~i::!Prin o ihtirncınrzı 
dii~iİ.nf!rPh lınftrıda bir defalıl• <;ocrıh 
sayf a.u rnr<'c<'l• .., rrcle birha<; dr.f a t;o· 

cuh T.ö~esi tanzim etmr.ği uygun bul· 
clu/;. 1' ann öbürgün, bu yazılan her 

Silse düşkilnlilk 
Giizcl göriinmcğc ço/, meraldıyım. 

Bo~ vallitlcrinıin coğunı.ı ,·üziirr1ii, 
saçımı, tırnnklanmı gii::ellc,~tirmch 
gayrcıile grçiri:ı·orum. 'Anncnı son za
manlarcla k<>ndime fazla dii.~tiiğiimii 
si;rli ·or teni.it t?diyor. Fakat ben, 
di:d ı·c temiz göriinm<>ği bir ahlı .~c· 
lim c.'>cri olarak göriiyorum· Siz.in fik 
riniz nrdir? - Tiirluin (KURTUT .. UŞ) 

Bu lıarekt>tinizde lıem haklı, hem 
haksız olabilirsiniz. Kızlar, kendi 
~:r.ellikleri Ye giyimlerindeki zcra· 
fetle iftihar edebilmelidirler. Lakin 
hu fazilet, hirdcn cleğerini kayhede
bi1ir dt" .. Eğer, yaptığınız tuYalct yii· 
:r.ünc~en işinizi ihmal etmeğe haslare.a 1 
mz, i ~te o zaman fazlaya varmış olur 
sun uz. 1 

Onun için kendi kcnclinize hir clii· 
şununuz. Sizin akıllı bir kız olduğu
nu:r. anla~ılıyor. Eğer güzel1iğr. olan 
merakınıula ileri gitnıi~seniz. hunu 
der 

1 
ŞUN OıAIN 
~UJJNIOAIN ------------TAVUK, HOROZ Y AGMlJ~ 

.. •.• 1ijğll 
Havadan fındık buyuı<ı il, 

ta~ yağdı. Yağmur yağdt. B0~0 
hepsini gördük. Fakat, tn\lıtk• 
yağdtğınr görmemiştik. . •. ·of"' 

Yine de görmedik ya ... f ~ı.J) • 

Ge en hafta, Holandanm ) 
hududuna rrercekten tavuk horoz c • . 

nuşt•r. . 1'"' 
Bazı saf köylüler bu hadıır. 

smda hayrete dü~miişlerdir. ~\J? 
bu hayvanlar nereden geli} ::;r bif 

Neden sonrn bu hadi.senin. . 
J""'Jll sırga esnasında ımkua gek:ıgı 

ketmi~ler ve birdenbire kopan 
ganrn, bir köydeki tavuk ve h01'~· 
rı olduğu gibi kaldırıp bir hnşkP 
getirdiğini öğrenmişlerdir. l ~ 

Bu arada bir köyden bir kii~ ('r. 
Ya yolu ile bir de tavcıan ge!rliış 1 

"" . . 
IIAKIMIN OTOMOBiLi uJ'. 

KAÇANLAR ~ 
Adnm öldiirmekten suçld eJıl 

mahpus, Amnika:ım Klivlen f 
hapishanesinden kaçmışlardır. ~ 

Dört mahpus da iki gün so11t8 J~ 
ceza mahkemesinde muhakefl'lk lııı' 
ceklerdi. Muhakeme gününe 

3 

dan ortadan şıvışmışlardır. . ıl 
işin sı;aribi .şur..ı.da ki, haP!:~ 0~ 

nin önünde gözlerine ili~f'n 1 

mob;le nt~ayıp p.İtmişlerdir. • ~d 
Ve bu otomobil. kendilerİJ11 ·ıd~ 

hakeme edecrk olan ağıTceza hıı 
nin otomobili imiş. 

* • • 
lSPANY A HARBt UMONV 

P AHALil.AŞTIRDI tezi 
Her ne zaman harp olsa, ev~ 

k'ullanılan bazı ~eylerin fiyatı Yfi1'° 
lir, fakat her memlekete göre. 
ve vükııelen şeyler deszişivor · ~ 
. l\fosela. lspanvn harbi limon. ,.elı" 

herin fivatmı yiikseltm=. •ir. ÇıJl Jt 
bi se. biiti.in "ark baharatını :(/., 
lılastırmrı;trr. ·Ayni zamanda .~ 
ve hardal fivatlarmr da yiikseltrttl9) 

Bazı iladar da harpten miite ~ 
oluyor Ye hemen fiyatları fı"~ 
Son hadiseler dolayisiyle kafu 
yatı fazlalaşmıstır. 

• • • • 
BEŞiNCi J<A.IT~N ooşto 

ÖLMEDi ~ 
Amerikan m Ncvyork şehrinde .,ti 

buçuk vaşmdn bir çocuk, bir l'"j~ 
manın besinci kntmdan sokağa J 
tüğü halde kendisine hiç bir şe1 
mamıştır. . .JI 
• Bunun sebebi §U: Cocuk, sok··fel' 
kaldırımı üzerine de<fü d<', tesad"~ 
o_rada .?uh~nan ~üyi~~ ?.ir muk11 fi"' 
kutu u7.r.rıne dufmııştur. F akııt.,.k 
kavva k,?fi drrecede kuV''etlı ~f 
Bövlece. çocuğun yere <"arpar&k 
yerinin kırılmasına mani olmu§t0'/ 

························································ 
KENDiNiZE iYi 

BAKIYOR MUSUNUZ? 

Arka 
Ağrısı 

ı·rt"" insanın arkasında ağrılar be 1 

nin muhtelif sebebleri vardır. fı. 
Etraflı bir tıbbi muayenedef~ 

medikçe, hakiki sebebin ne 0~ 
anlaşılamaz, iakin, en çok raf 1"1V 
st•bcb böbreklerde taş ve dah~ 
5ekilde "kum., bulunmasıdır. 

0 
,f_ 

Bunun netice-si olarak arka ~ 
lar belirir. Heel ta§ kmııiclsJl~ 
başlayınca ağrılar pek kcskİJ1 1 , 

saplanır gibi olur. riı1' f 
Bazan bu araz dikkatli peh .,."-; 

derilebilir. Fakat evvela muh" 
bir doktora göstermek lazınıclıt· ıiJ 

Bu çeşit hcıı;~alık'arı olanJar•
1 
~ 

su içmelidir. Böylece böbre1'-~ 1 

k"umun yıkanıp gitmesine ya~·~ 
dilmis olur. Netice itibarile ta~ 
tcst>kki.il edemez. ·b' (1 

Domates. ıspanak, ciğer gı 1 

ler vememelidir. ~ 
Yeşil sebzeler yemelidir. ~ ı'J 

dan bo] yrmelidir. Hamızıyyetıtl 
rnasına •a 



-==---- - - -

• 1 
--=

l "!:-ki ııa:ıgi Yılılız,, 
''r·ıı yıldızlara 

eıı h· 
dir'> l ır i im-.. 1 
f.ı kad er gün 
il ilt f )en· azla 
l 1 "'' ı ~ k ı u: .• 1ar 
1. lttıl 
''· b·· a '' ıınız wı · fa· • ı> lıir • 

1 Ştı t 
dta 'e hu vıl-
h. ''rrın · rb• f'JnıTe 
I_ ~ it ' 1 • 
~~rı a11. ıt i 111-

Lı \ ıık. ,, 1 • 
.ı i"r .. 
"'Y" il· gıın Jlrr
\·~ .. ,· il\!' f'<\jJ('n ., ,. ı ı .. 
"'31J\ıl~ ı 17.l:ıt a· 
ııf' ııl "~kilf'r 

''Yrır?. 

1
• n,•rıı 
•r~tli arın ,.h -
Ilı ..... ıılan ları -

'"'l'lln • 
Ilı.al" · ... nın ilı-
L htıf' ! "• • 
ııakk ' ·~· mu 
t • aktır (' 'Ji ö I · 11kat 
~lldart er İçin hu 

<'ok ,. 
tıld • ~eni 
tiıı/: .. k .. ı.;fi pe· 
~r?' ko~u) or -

.) 11tı t 
~%iiı ,r;rınki reeimd.. giirdti-
~ı ta.kd~ alyn İlknntl i:.imli ) ıl-
• <>vte lı' 1111 eden reı· isör hu .. ualc 
~ ır c · - S evap verdi: 

h·· on ,~YUk 
1 
. enclerde in an zc\'kİ 

v ı ıır 1 ... de nı1 • 1 egı§nıe geçirmektedir. 
e .:· · •mdive k ı 1 · 1 · 1 · "'· o·ıruı . ne ar ııç nr ı ,., ır 

ıııı nı~mıı:; h' l 1 l l' teji-" 
1 

-,; ır nz a o uyor. 
~t te](• 0~. er ne yapalnn? Rövle 

'l'ı..... lltrılll .. 1 • . 
b~~ıerj . \l H~settiktrn "oma r-~ 
"lıııaj. ~ '· tediklrri tipi aranr a .. rı a ım nıi?. . 

ııı .... \,u hıılmak . . ..ı • • "'-lt ıçm ue ı ter 1. tc· 
~M çok "'e . ld ~·iıat / nı yı ızlar ortaya 

"' 

Mıiirlı Paşa ile 
Evlenecek 
Genç kız! 
Ayrılma haberini tek

zip ediyor 

Neıim Paşanın ni§anlısı Marya 

Eski Mısır başvekili Nesim paşa 
paşa ile on yedi yaşında genç bir Vi 
yanalı kızın nişanlandığı haberi veril 
miş, arkasından da bu nişanın bozul 
duğu bildirilmişti. 

Maria Hubner ismindeki genç kız 
bu şayianın doğru olmadığını söyli 
yor ve diyor ki: 
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Kaçırılan Rus Gene· 
rali Miller 

Veni vesikalar bulundu 
Fransız PoUst muamma,orı hallederek 

hddlselerin sırrını ~özebl!cceh mi '? 
Parist<', eski Rus generallerinden 

Millerin es;arengiz bir surette kaçı 
rılması hadisesi üzerindeki tahkikat 
bugi.in yeni bir safhaya girmi§ bulu 

nuyor. 
Zabıtanın ciinc. hadise 1le olakalı 

bir çok yeni evrak ~ı-çmiştir. Ru ev 
raka göre, general Millerin kaçırılma 
sı Vf' arkadaşı general koblinnin de 
kaybolması bundan evvelki daha bir 
r.ok hadiselerin m:ıbaadından baska 
bir s!'y değildir. • • 

Skoblin hadisesinde görülen kah 
ramanlar Kutyopof isminde ve bir 
iki sene knclar cvvd vine esrarengiz 
bir surette kaçırılan Rusun hadiEesin 
d.- ı;!Öriilen ayni eşhastır. 

Ayni kimseler Troçkiye ait eYrn 
km ralınmasr, bir Rus iktisatçm o 
lan NA.vasinin öldiirülmesi ve niha 
vet son defa olarak polis memuru 
Rei11sin öldürülmesi hadiseleri ile ala i1!1!~.-.--. 
kad'.lrdırlar. 

Yine bu ı-vıak'm ortayA. ko~duiht 
na göre, general Skoblin "dahili 
hat .. isminde bir R11s istihbarat daire 
siııi idare etmekteydi. 

Bu dairenin ne aibi işlerle meşgul ··=== 
olduğu araştırılmaktadır . 

Fransız polisi, el~ $Zeçirdiği bu ev 
rakla nihavet bütiin bu muammala 
n halledec~ğini ,.,. hadiselerin !eyrini 

General l'ıf illcı 

cevireceğini ümid etmektedir. 

- Bütün Mısır birle,şse bizim aş 
kımızı yıkamaz. Ben kendimi Mısı 
rın en büyiik bir adamına sevdirme 
sini bildim. Esasen ben de onu sevi ---------------

yorum. Yani sevişiyoruz. Asıl mese Mani.'lada ueıli mal
le burada değil mi? 

1 'Düğüni.imüz yakında, Adriyatik 
sahillerinde paşanın ••Abbasi ye,, is 
mindeki köşkünde olacak. Sonra Mı 
sıra gideceğiz . 

•Nişanlım beni çok s~· ıyr>r ve be 
ni dünyanın en mesud kadını yapa 

lar sergisi 
Mani~a ! ' "(A. A.) - Bugün Ma 

nisada ilk verli hayvan sı-rfdsi jJHat 
Qr. I..!iitfi Kırditttn gü"ze1 1'1r söv1evi 
ile arıld•. Bir çok arap ve Jngili'!: 'ha 
1;~'1<an atlar şziizel dereceler aldılar. 
f darei Jlusu$İVe tarafından tahsis edi 

banyel Daryö 
Anıerikada muvaffak 
;, olabilecek mi? 

cağını söyliyor.,, 
Bu genç kızın böyle sr.vgili_ bir ni 

ŞC\nlı olarak bahsettiği adanı kı•ndisin 
den 60 yaş büyüktür.! 

Tayyere Uzerlode 
tayyare 

fngiltercrlen Amerikaya gitmekte 
olan sporcular. hucıısi tayyare"~ 0 

-

tomolıillerini hih•iik tayyareler m:c • 

len n::o 1·•1 m\ihUfatlar v.erildi. 

Dulların soy adı 
Ankara, (Telefonla) - Dahiliye 

vekaletinin verdim bir karara l'.tÖre, 
k'ocası ölen veya bo~auan kadınlar 
bir sene zarfında polise bir beyanna 
me vernek istedikleri soy adlarını a 
b.l--:lecek 1erdir. 

l'ıl<!ıkti'ltadan 
t0p lt llani gelen haberler Fransız 

~;ı;ı Yel Darı· ·· ·· · •·· :Ytırı 6 na a yonun yenı a..ınya 
~ Yak bastıv h . ~" · gını aber ven-

\._ liph • 
~ııgi ~&ız ki ... ct' b1r ıa } ükselmek istiyen her 

br natka •. l>ıl"- r va
21

• • r ıçın gurur du}·ula-
141l Yetti A 'tbd "ltcJır ki r. .. vrupada hangi 

lıt, .tt>Iar1ru .. ' ruyasında Holivut 
, har gorrnü• .. b. 1 ,()'1:-, t:ııha :r ve vuz ın erce 

·~ ll .... , n rn · ~ llltı ot asraHı bir filmde ba~ 
"· u it'b tnasın. 
~r~ 1 arı ~- llt U a, Da . ~lltlt 2tri!l.d .. n~~el Dariyö için, 
btl'tt fıltunu ~~~:un.?~.~ü gündenberi 
tt 

11 
lta"uıt ~ ıandugu bu fikre ni· 

t k ugunu sö ı· · · · 't avu
101 

Y ıyebılırız; hem 
... '1tı a .. 
"') !Z, ])~n· 
~- '"tı~ .. 'Yel Da • .. ·· °"'t1'" c;ı bir .. . rıyonun, Avrupa 
lıı~ 'Ya vard ~ohrctten sonra ilk A-
L:vrı A, ıgı d k" ~~.. '°"~ba F a :kalarda şu soru-

b\ • ran ~ Uvaffak sız yıldızı Ameri-
b.ı litıu olabilecek '?" 
"tr '<>ta l mı .. · tu nar b' b ~ d nıtu ik' k ır akıma göre hak-
~ eni , ı ıtayı h' b' . "rtl 1~ ıı, l'al ır ırınden ayı· 
, ,, d nuı 0 't . l,

1
; tğiJ a. r aya bır manzara 

"- "rlt ' Ynı z . ,.. ah 1 d:ı ı. amanda bır "tabi-
1\i ~ıtt 111;oyar N' çhir Cte crd'kt .. ıtekim, Avrupa· 
So~ " l'tıUvaffakı. en sonra Amerikada 
it· ,, ı dı • 1Yct l d 2 ara d . ya,amayan bir 
..ı. c h aıma ""il .\ lltta 

10 
rastıar.mı§tır. Bel 

b·r rıı·ttlcrtkay:ı~ diyebiliriz: Avrupa
~a• 1lct:ır ;'la k-er ~yak basan yıldız, 
1_ '11'1.1 ı. ~ll esıni d h tt.ı k 11:01tuğ • a. a doğrusu 
iti}' trıcliaini u altına alm·ştır. Çan-
. CtJcr <>rada "b.. .. 
'~lik '' hcı.tıcd· ~. . uyuk muvaffa-
1- .. d tgı gıbi .• ıt~:t c aynı d • muvaffakiyet 

A...,r~ Itar§ıia§acağ crcce.dc bekler .. Bir 
~""-J)adı tcrn ı reJisörlcr. hiç de 
l -·ı,ct, as e•r · · . 
ll'fi1 ' "' dUş~ , ıgı ınsanlara be -
.ı_ e. ''" nc:c V" ,.. • · •"tasıl, A. ' ~ ne karakter iti-

._.. t1~rika 
-t A•rup, nın manzarc:sın-

d d b·atı buı~ınaya•~aktır. Bu 
a a aynı ta ı . • Avrupadan gelır gelmez 

nunla beraoer, k d h ~ .... k 'k da ro a a .,uyu 
kendisine Arnerı a ~ . ederek oturanlar da 
bir §Öhret ternın ,.. 1 D't 'h' . k" ,ıyıar en ı rı ın 
yok de~ildir. Nıte ım 

b 'd' . sıralarında ortaya atı-
A vrupaua gı ışı ·ı ~ • b ün tamamı e uy· 
lan nazariye1erın ug . . iddialardan ıbaret ol-
durma hır takım d k' Al .:ı~d r o ka ar ı, man 
d gy me'-·danu--a 1 • u u ı "n bir Avrupalı artist 
yıldızı artık bugu. 1 ve yerli bir ar
değil, adeta Arnerıka ı 
tisttir. . . t'bak kabiliyeti 

F k M 1 nın ın ı a at ar e utlak surette gö 

• 1 1 "n rinıle nakletıneğ~ ha~laın:: n:<_ ır. • ~y 
nrlınilel ha,·a naklıyatı :.ırketmın 
yaptrrclığı }ıfü·ük ta)·:·ar~l~r iizerine i
kişer spor tayyarrci ı.le ıkı;er otomo -
hil konularak Anıcrıkaya naklo~un -

maktnchr. 
BUtOn Ada sarhoş! 
~fouş kanalı ch·arınif aki Gerh•ey a

c1ası öniinıle ( Briıeis) adıncla bir ya· 
pur hirkaç hafta en·el kayalara çarpa· 

rak hatmıctır. 
Vapurı;n i~i ~arar fıçıları ile clo· 

lu inıic. Vapur hatmra hu fı<;ılar de-
• • • nizin iizerinde yiizme..ğe başlann~tır .. 

• . önün tabiatını çizen Ada ahnli.i hu fıçılorı hircr, hirer ya-

acaba her yıldızda ~ le burada .. 
··ı b'l' • ., işte rrı~se r..ı e ı ır mı. 

Danıycl DarıY.. k"di onun için şöy- knla,·arak içindeki §Rtapları içmişler. 
bir iki sinema rrıune 1 , lfövlelikle adaclaki hiitiin insmlar haf 

le derler: "k b. talarca sarlıM gezmişlerdir. 
• bUnye · sem patı ır • 

"- Hafif bır . ' ka 1 }<an bır ze " 
tabiat ve sah! . .. h-•t• p oiytl Darıyo, er ı ı-

Doğrudur. a dınını olduğu gibi er· 
barla Avrupa }<a k'lde büyülemiştir; 
keğini de ayn~ı· §.e d~ büyüleyecek mi?. 
Amerika erk~gını .. le bir şeyi Daniycl 
Amerikalılar ışte: ediyorlar. Bizce, 
Dariyöda te~e~ll Sirnon Shnondan da
Daniycl Darı}'~· rnuvaffak olacağa 
ha ziyade bu 1.ştil<e . inde de zeka aynı 
b 

. Belkı ıs 
enzıyor.. d ha hafif meşrep 

d 
.. fakat a 

d~rc.•.:ede ır • • ö bu tabiatile . el parıy 
gözüken panıy edebilir.. Ama 

. 1 tnerrın un 
Amerıkah arı . ·nk' f eder mi? 

... etı ı ışa 
sanatkar buvtY k" yeni dünyanın 

Bu meçhul.. çun u. hemen her yıl
üstesna. 

birkaç yıldız rrı r eriterek bu ta-a tara ını 
dızm sanat!< r dapte ettiği ve 

d l'k hayata el 
rafı gün e 1 da onu bir vapura 
yenilerini bulunca n~ıras eski dünya· 

b• d' k palas pa d ın ırere ,_. hareketler c• 
daiınl 'VI•' 

Tunce"lll!er hakkmda 

llıidi.~cclc ismi geçenlerden Troç~i 1 Ankara, (T de fonla) Dahiliye ve · 
kaleti vil~vetlere ı:tönderdiği bir emir 
namedt-, Tuncelili olup ta şimdiye ka drır nnfus ve osl:erlik işlerini ~ördür----------------
miyrnlrr- d.,hal ıebl;•at yapılm•sr Yunan Kralı SellinlğÖ 
m çünkü bu h'usustaki kanun müdde gidiyor 
tinin bitmekte olduğunu bildirmiş -• Atina 24 (Hususi) - Yunan 
h~ . . kralı ikinci Yorgi yann ak§<Ull mai 

Mo'oslkletn bir poll• 
otomobile çarptı 

Ankara .. ~ (T clefonla) - Bu 
sabah §ehrimizde müessif bir kaza 
olmuştur: 

Motosikletli bir polis memuru -
muz, Hamamönünde bir otomobile 
carpmıştır. Bu çarpışma gayet şiddet 
li olmuş ve memur ağır surette yara 

lanmı§tır. 
Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır . 

yetinde harbiye, deniz ve hava neut 
retleri müsteşarları bulunduğu halde 
Selaniğe gidecek ve salı günü Sel~· 
nik şehrinin yortusu münasebetiyle! 
yapılacak dini ayinde bulunacalctır. 

Kralın Selanikte bulunduğu esna 
da Selanik tüccarları tarafından he -
diye edilen üç harp tayyaresinin i 
sim konma merasimi yapılacaktır. 
Gençler blrllAI senelik 

kongresi 
Ankara 24 (Telefonla )- Genç 

ler Birliği. bugün senelik kongresini 
nktedmiştir. 

Kongrede bir senelik ra~okun
muş, bundan sonra yeni idare heye 
ti seçimine geçilmiştir. 

intihabat neticesinde avukat B. 
Aziz birinci, B. Safveti de ikinci reis 
seçilmişlerdir . 

Bir Romanyah kadın 
tayyarecl Ankarada 

Ankara 24 (Telefonla) - Ro • 
manyamn meşhur tayarecilerinden 
Bayan Erine tayyaresiyle buraya gel 
miştir. 

Kndm tayyareci şehrirnizC!e iki 
gün kaldıktan sonra lstanbul yolu il«! 
mf':mlcketjne dönecektir. 

Bayan Erina yolculuğunun lstan• 
bula kadar çok üzi.intüli.i, fakat on .. 
dan sonra ~ok rahat geçtiilini aöyld mittir· .. ..- -....:a.-
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Büyük polis haf iye/erinden birincisi: 

'--~z~n~V~!n~!~n~ un Ma~f~a~~a~a~ ~2'---
Kırmızı sakallı serseri; kim?! 

-şık hırsız 
Çaldığı eşyalar 

birer birer bulu
nup sahiplerine 

veriliyor 

Birbuçuk sen 
kaybolan sıı~ 
DUn Adliyede te 

edildi 
Bir buçuk sene cn·el ]ı~~eıı 

çundan adliyeye te liın et 
1 d• 

muhakemesi gi;rüleceği ~.ırs ·ti 
altından kaçan Necdet nılıa) lv 
Tnhtakalede bir kahvede. I'°. 

dl . ·ef• 
rafından ynknlanarak n I) 

Ajan Mak Parland, "Jngiltereoln çlftllk sahiplerini titreten 

1 

:mi~~~det, askeri tıbbiye 111~~f 
kudret, buradadır!" denlldlğloi işitti... lchcsinclcn iken sıhhi ah\'ll 

kafa tutuyor, .. maraza rıkarryor,. öhö! Masal bu masal! Polisler boşu le mektepten çıkarılmı~t~~· dt ~ym :;amanda hem büyük • J\Tazuının lıir müil<Jct cıte ti,, 
· k · · h d du ! na yorulacak, sinek avlayacak bu . G• r nafia İ§lcri ~ır ctının, em e ılııla~ııktnn ı:onra hir giın 1 ~ 

k · · b d Kafayı tütsüledi mi, artık hir kim Pansilvanyada ! 1 ıı demiryollan şir ctının Cl§In a ., li hiri~i ile nrkndaşların' 8 • 

l• B G Pan sevi a'VTI't etmiyor, karııısma kim çı Kırmızı sakallı serseri, Pinkerton 1 }lır bulunan Frank ın • oı·en; J J ~ :ır evine gitmişin vr oraı an 
1 d ı· d v- karsa çıksın, onunla kavgaya tutuşu ların ajanı Mak Parlanddan baş 1 silvanyanın f!n ım ret ı a amı-:. l çalın kaı;ını§lnrc rr. li" 

dı. Buna rağmen, bu adam gı~· yordul kası değildi. Bu rlandalı ajan, ışı Hu arada ,·akalanan Gıı ~ 
niin birinde ,·arı ,·arıya ncvmıt Dilinden anlamak da, zordu. Bir sarhoşluğa vurarak sallapati hareket ~iirmii~. Necdet ise tutulanı• 

1 •• ı··ı l · n· çok ki~iye r.:erammı anlatmRğa dili le, oraya, buraya girip çıkıyor, vazi . bir halde, direı•tor ur~ muı~ı iziııi kayhcttİrHlı~tir. b'r ıı: 
dan çıf;tı. hıuıısi bir trenle, s~· dönmüyordu bir türlü! Çünkü, lrlan yeti kola~an ediyordu! Fakat hu okumuş hırsız 'd• 
luğu Pinhrrtonlnrrn bulundugu dalı şivesiyle konuşuyordu. Port Alintondan başlayıp eııclik firarilik zamanında k 
w•rde t'e Pansiltıanyayı kasıp Ôylf' çetrefil bir dille konuşnştu, muhtelif verleri devre cıkan Mak ıJ 11 rınnmıc:. nvrıcn üç ]ur ıılı Jııl 
1.-aııuran. oraya dclı~ct salan giz- ki bu 1 Kendisinin ne söyle<liğini an Parland, Tremontta ücr~ bir rr.eyha ılalıa vap~nı~tır. Nihayet clii 11 .ti~ 
li bir teşkilata lmrşı ·yardım i!"' lıyanlar, hemen hep İrlanda muha nede otururkım, bir lrlandalmm, baş 11111 iiniinde hir teneke ıe) 
te,li. Uzun l>o.rlıı i:n1ıaı ı·erdi. cirleriydi. Zaten kf'ndileri de böyle kabir hlandah ile kadeh tnkuşturdu l <:alnrken ,_·nkalanınıstrr. r• 

" b ı b d ••f ·ı ngiliz teh:ıa!i!mdan Tf anri i ınınde - • Jl1 "Molliler,. denilen bu teşkilat alelacayip bir 'i~anla, bam aş;ca ir i!u sıra a, ngı t~renin ciftlik ~ahip . Siiıllıe iiıerine üstii arnıt .. ı 
1 d d d ı ·· · k d b~ dad hir gencin Bevo:-:.ıunda hirc_;ok aparlı - v mensuıılarınırı biiıiin memle· sivey e konuşnnk itiya m ay ı ar. lerini tıtreten u ret, ura ır! .. · " 

1 
... masa saati hnlunımış. hunıı .. it 

" · · B 1 ıııanlarr sonhı~nnu ve vaknlanı ıgmı • 1~C'ti kanlndı'Pmı anlattı. Dii~ü· Bu tarzda konuşma, aralarında giz dedi~ini iş;ttı. u söze, başka bir r · 0 
• ıninde hirinden çalılı~ını so) L 

~- "' d ı h J O t · 1 d "B· · k 1 1 d e"ırelce yaznııı::tık. Adliyeye ,·erilen • v nen Pinkerton ''Ren, dedi, i~in li bir i ,, rna iyetini a ır,. . uzme landa ı a, ızım es i r an amızın s ,.ecdet dün birinci cezaY" .1 d · d d 1 k k k'b • lıtı lnrsızm "ahlı:-:.ı ,.<;,.·alanlan hir kıs "ı 1ıal çaresini lmldmn.• sanı'\•o· ti e görur Ü! bütün üsman arının ö iine ·ı rıt ~ " "3;J Rr-it taraf rnclan <;Orl"tıya ~I'> ı1 
" kl d mı dalın znhrta memurları taraf ınclan "'' ıt• rum!,, -Pansih·anya. fevkalade hoşuma suvu !,. ~e in e mukabele etti. Ve te\'kif e<lilerek <luru;ı 

. d h 1 1 B .. . k k 11 bnlunmu§ ur. Pinkerton, bul uğu a çaresını gitti, be! Bilseydi'n rlandad3n bura unun uzerıne, ·ırmızı sa a ı a k'a hir giine lmakılmıştır. 
11

..a 
d. d · ·· d" Hnnrinin çnldrg"' ı mücevherleri Bey f I'' 'ş'Oyle izall etti: ya daha evvel g-:\:rdim ! Ne memle am, usun u: - Ordu •lleblne alt a dl 

'A. 1 ·cı b" • • • k b b~ · · b t 1 d h 1 • f 11: ,_ .... 1 • • oPlunda Rozanın mnumlıanesimle ....,ıı l - 3an arım an ırı. sızın en et u ızım ıcin, el r an o mu a " ngilteremn çi t İK sanıpıe-rının r:: Birkaç giin c\vel limaD•"'b 
i ... · k' ela dır M·st · 1 · b d. "b" 1 ·.ı • ') B · ı· b" Katina ve Lilivc verıli'Pi teshil edil- • sınıze yarayaca a m • 1 er cır erme ura cı. ır a tm aevresı,, l:)ıırada isi ne . unun gız ı ır mana J '"' kuhnJan Ordu şilebinin . L 

C- ! B · da 28 ·_ı b" 1 D h d ld k 1 b J l k. k 1 mi~. lmnlar almmı~tır. Bımlnrm Re~.· 1 b" " oven u aıan , yaşmaa ır açı mış,.. a a a 1\Çl ı :~ :!".I ıyor! oldu~ı. ir nevi paro A o ara u - - mc~ulivetlt'ri gijriilen, şi e ıı· .11 
ıt 1 d 1 ] Mak p I dı K di h k H h ld o!:lunda Ltiklal caılılc inde Şiikrü · 1 11W ıran a ı o an ar an r. en Fakat, tam b\! smda, o?ad?. vazi lanılclıiZr, mu a kak! er a <' üze ~ ,.c ikinri kaptnnlarr Sii .e} .,Jt' 
's1, ajanlanmm en kabiliyetlilerinden yet değişme emareleri göstermeğe rinde durulacak :ıir söz' Bunu unut pa:a apartnnanmda trrzi HnHet Şiik Rcııızi dün aıJliycye getirılJ11ı,rf 
biridir. Eğer b'u i~i başarabileceğini b!!§ladı. Pinkerlon1ar, resmi bir po mamalı!,, riiniin ailesine ve aynı apnrtımnnda kat vakit geç olclugu için stıl 
aklı keser ve razı olursa, onu Pansil lis teşkilatı vücuda ge-tirdilcr, eski Ve içmcğc 'dovmayan Mrli;"ış, ce sakin elektrik tah ildan Basrinin ai· yaptlamavarak hngiinc ı~ 
:vanyaya yollarım. Orada yapacağı bir Amerikan zabiti olan yüzba binden pis not defterini çı'karq>, bu Je~inc ait olduğu tc~hit eılilmi~tir. d t 

' ~ık· ı·~. gı"zlı· teşkı.la"ta aza olmak ve · · c 1 _ı B I 1~ •1 Şubeye ave ı :ır ŞI Lindeni Cle ou res~i teşkiltıtın ba 80Z eri oraya yazm. u ara IK U3 mı lstanbulun Sesi davası k rk 
l:iu suretle Molli - Magirlerin esra §ma geçirdiler. Pink'ertonlann el al nldandr: sukut etti Eminifoii yaLancı a.c ·er ı , 

;rmı oğrenmektir! FalCatı bu. nokta ü tından yol açması, zemin hanrlama - Hele llelel llalCın'dı lielt· ! lste acı;:_ Ynk~eıc elıliyehıanırfi. 
zerine C:likkatinizi celbetmek isterim. sı ile hüklimetin kurduğu bu organi bir ip ucu vermeğe yarayrrnk bir fstanhu1un Sesi i:·iınli mecmuanın J/~ 
Bu ıço,~ tehlı.keli bir teşebbüsütr. ,_. ,_. M . ·viik,.,ek okul m<'zunları . ..J 

IK. zasyonla oeraoer, olli - Magirlere soz! Ra!lkaları icin .iarho~ lak•rdısı, ilk 113\,'ISm<la <:ıkan IJir yazu1an dola- .. / l 1 k h k llll"' 
.~Mu'--tcmeldı·r, k.i bu adam, l>u i•e • b · · · - rın 9~7 c eye< e · ı:;u ay 0 u 
, n :ır ]·arşı enerjik. ir surette harekete ge ama Pinkerton njant 1çin hiç te öyle yr, rnulıtclif unı;urJarı yekdiğerine 1'1 kl r ~ 
llumunu sokarken, canından olur. çileceğl,şayia.lan da etrafta dönüp do değil; bilakis! tahrikten mii<Meiuınuınilik ''e şa· eı 1 

ece ere ır. · f: riil' 
rAı'le sahı'bidir. Eg" er kurban '('J'iderse, l d 2 - Eminiiniiı Fatih ,·e J) .Jııl 
:M 0 aşıyor u! Ve 1.:iu bir çift sözden fayClalanal:>i luı"lnrrna karfı Jınkarct gördiiklerini ı t k 1 d 'k et to": 
.... ı.lesı'ne tazminat vermek: ve seneler · arı mm n ·a arm 8 1 am ·de 0 

• Fakat ne garip ııteyl Pansilvanya lecem en rniisait zamanın ve yerin iıldia eıleıı Yunn,;; 'acli. Ahmet Emin. 1 ı · }Jeıııi.ı 
t:e yardım etmek: size C:lü•er. Kendisi ~ ..,. ra şu ıc erme men up ~u 1· • 

'S ya yeni ayak basan kırmızı sakallı nere~i olabileceg"'ini zihnen araştırdı: Kemal Salih, Ye i\f. Zekeriya, tara- tl k •. ··k k h ıy~ 
'
'nin yapacagı" bütün mnsraflan da Y1 1 ve ·ayr ... nz yu ·ı-e e . ·ııd' 

serseri, hiç te aldırış etmiyor, bun neti<"ede acele etmemevi. bir ra~tae fmclan mecmua salıiplerinclen 1\hı- ı·ı 1 1 t k 1 ] arıCl 

f
. Ö7.e aldtrmalısmızl . . ~ ı er e m mm a a ar ı . de 

dan endişeye kapılanlarla düpedüz liı::ten istifade etmeyi daha akıllıca ammer Cahit \'C İsmail Naci aledıine t 1 11 1 1 d beJllil Sizin zannettiğiniz gibi llu gizli 1 li" J an m 1 a m unup 8 şu ... a. 
a ay ediyordu= ve ihtiyatlıca bir hareket bularak,... a"ılan cla\'a asli)-c ikinci cezacla diin tl 1 ı ··k 1_ k 1 Jlltı"', teskilat, o kadar çetin ve ayni zaman ~ - Y1 1 ll1 nnan yu se.11.: 0 n ıı 

H;kalabnlıksa, ajanımın senelerce bu - Ne? Molliler mi? onlara karşı Beklemek' muvafık olacağı neticesi hitirilmi~tir. me se,·kleri yapılmak üzere ,tol 
ışle uğraşmasr da ica1'edebHir. Bu tak mı bu teşkilat kuruluyor? Yok, ca ne vardı! 1\lalıkemrnin Yerdiği karara gUre ciizdam eelıadctname ehliyet111 f( 
'clirde de masraf yekGnu, tabii k'al:)ar nım ! Öyle bir şey hakikatte yoktur - Elbette bir fırsat dü<;ecek: ara mecmnanm iizcrincle tarih bulunma· iki kıta , ·esikn fotograf ı ile 2 ,/ 
'Eıkca kabam! · ki! Bu umacı gibi bir şey, sadece 1 dığımr, er, geç bulacağım! dı~ımlan :suç mürunı z:ımana tahi hı- Ririncİtf'~rin 937 p;iinlerincle , 

Çocuklan korkutma~a yarar•. Oho··, fA l·n~ ) t 1 J k t t • 1· •· t t l · ")" l ın1ıt· 
Anlattıklarınıza tialCılırsa, l:>u itte ~--------"'-------------------r ..... '_•·1n.r ... ,.. __ •..,ı ... n,_m .. ~-',..'e-<.a111v_a_s_•.ı .. ' ... ı -e·m-ış....,_ır •. ---•m•1 ... •r.a.ra.a_c_m.e ... "r,_ı .. ı.a.n_o.1_.~ 

~sa'bn elden bırakmamak, İ§İn halli . ili' ,. 
inin uzamasından yese ve ümitsizliğe "Olimpiya,, dan oteline dö· Edebi roman: 21 Yazan: Maks El fakat cevabı verdim ve verdiğd 
~üsmemek; gerektir! nen Gitta Randolf, dü§İİnceli bence mukaddestir. Sözümde eP 
1 Franklin B. G:ven, hiç teıec!düt nıuıtarıp.. Kendi lu•ndisinr. s EVG İ ,• u VAN ı N CA ğrm. Kendisile, saat 11 de arııt t> 
~tmedi: ''Mukadderatla miicndeh~ etmek • • deceğiz. Sen de benimle gele' 
' - Bu cih'etten bence liiç mes--le b ı"r,.. ola ' l k r sin? ~ o~unn.. ı , •; caı:sa, o aca ·.,, 
ıYoktur. Bütün masrafları, her ihtima di ·ordu ı·e İ!le bu hanaatfo şayış mü·idctince bedbaht olmak iste- istemedik de..... Kurt, suratı asık bir tavırla: ./ 
]i gözönünde tutarak, taahhüt ede Hans Gcorgun kan~ı olmnğa miyorum !,. Gittanın ağzı ucunda, acı bir istih- _ Sizi, dedi, annemle ba~ 
•rim. Yalnız sözle değil, mukaveleyle razı olmu.~tıı: l.·nlbinin tema· Fakat· dı~ardn. Li~ru-e, ufacık kar 7.a çizgisi izlendi! mağı. daha muvafık buluyorııdl r,f 
de! T <'k şu belayı başımızdan Clefede yiiliine tabi olarah drğil. m=i· parçaları, karanlığa yutulmadan, asma - Belki de bizi (rahatsız) etmeme- _ 'Annemin yeni vaziyeteJ1 
lim de, para su gibi ak:sm; bence, zer /eye muti dan"narnk.. Kendi~ lambaların ışık dairelerinde dönüş niz, iyi olmuştur; çünkü olacak naho§ '> 

- var mı. .Jr 
re kadar ehenımiyeti haiz değil! ninkilere hnr~ı ifa t>tn,,,ğa /;en- sırasında na.cııl bir kere daha ışıldıyor şeylerin vukuunu, işi savsaklamakla . _Kendisine bir puıula göndt1' 

Mak Parland; Pink'erton acente <!isini mecbur ::annettiği rn:.if<>. sa, Gittanın bu alevlenişi de, ?.alim mu geciktirmek, neye yarar! Nasıl olsa o-
• d h' 'A. _ ,_. • • • d 'l kadderata ka~ı son ''e kuvvetten dUŞ- kaç satırla bildirdim: sın en za ıren vnıoa seyanatı ıçın enı en §eye! _ lacak değilmiydi ! 

bir mezuniyet aldı Zaten ailesi Av müş bir halde bir serkeşlenişten iba- Kurt, haykırdı: ,ııfı r 
rupada idi. Hem ailesini ~iyaret ede Fedakarlığın ilk kısmı yapılmıştı. Fa retti! - Hayır, bu iş nasıl olsa olacak de- Frav Sofiye Randolf, pek t riJ11 
tek, hem de son zamanlarda bozulan kat, daha zor olanı, bundan sonra ya- Yazdığını tekrar .vırttı, yerinden doğ ğildi, iste! rak, kızıyla nip.nlısırun gelıııelt .~ 
sıMiatini diizeltccekt:i. Hiç kimse, pılacak kısımdı; sevmediği bir erkek- ruldu ve kendisini karyolaya fırlattı, Gitta, ürkek, kardeşini süzd.U: yecanla bekliyordu. Anneni"•~/ 
liatta en yakın dostları ve mesleketaşl le beraber yaşamak! Muhakkik, ki yüzünü kabaran yastıklar arasına - Nasıl. ... bununla ne demek isti - ~:;;~ç~~~i:~:i~~~:zi~~e ~~ıı' 
lan bile işin it- yüziine vakıf olama Hans Georg, herhangi bir kadını me - gömdü! yorsun? aı• 

1 ~r. Kendisine bu isi verenlerle, hes~ sud etmeğe yetecek bütün meziyetlere Sabı>rtleyin, Kurt. erkenden oraya - Dinle beni, Gitta! Şimdi her şey şeklindeki en arzu ettiği şeY• gt 
hına hnrf'kete giri!'liJen umumi direk sahipti. Lakin, hiç kimse sevrneğe wr- ge1di. Kı.ı kardeşi bütün gece gözlerini bambaşka bir şekil alarak, değişti! kikat olacaktı! İhtiyar kadın. sJJll ~ 
· ı k 1 _ç ince parmaklan araımda tutt~~itlJP' 

\ör müstesna olmak ih::re,... Hic lanamazdı; ve s~vginin me"cud olma - apamamıştı. Hemen ıemen 6~faf de- Kurt, kız kardeşine Hans Georgla telcli bir mendili, arada bir dLJdY 
kimse! • ı dığı yerde de, saadet var olamazdı! nilebilecek bir solgunluk, yüzünde yer etrafında görüştükleri pr ~töen bahset· götürüyordu. tt 

1 Gitta, pencereye yaklaştı. Kurşuni etmişti. Bakışları, uzaklarda kayıp, ti ve: Odanın penceresinden içeriYeA (. 
C::ı'md'ı Pans"ılvanvart v~ ı P t bulutlardan ilk kar düşüyordu. Gitta, 0 Ö711'.'ri mavi vıldı::lar gibi süzgün, ufal- . ııı· .ı ... a ,,z or 1 " J - Şu haude, dooı, r.işanı bozabilir· li kış güneşinin tertemiz ıu• ·ıı r,ç 

Klintonda krnnı=r sakallı bir ser~eri. sabit bakışlarla dışardaki geceyi sey- mıştı. . sin 1 Hans Gcorga, ci:.in akşam iyice yordu. Kendiıinin istirahat ett' 4ııı· 
t .. d. Ü t•· ı_ k' · · d 1 -"'tı· Pencer·esı'nı·n aşaaısmda ku'·ru''k Ktırt, '--1:. .. la seslendi: ~• ure ı. s u ·~aşı ır nas ıcın t:. esva 1 ''"' .. • ~ .. '-1: ..., düşünecek halde olmadığını söyle .. Bir longun yanında hemıire, seırı..-t,'11 
bı vırtık oırtık .... Hülasa, "pelaspare bir park genişliyordu. Tek, tük nsma - Aman yarabbi! Gitta, nedir bu mühlet iste! Bu suretle nefes alacak yordu. Hasta bak.t.;ı kadın, ıı.ı 
1.:ieduş,. bir herif ı 1 lambalar, ağaçlara. çalılıklar ve yol - halin! halilta mısın? Ateşin mi var? zaman kazanırız. Klinik ücreti ile an- de bulundu: ~ 

Bu herif Ame .. ika hiikı'tmctlt!rİn lara uckun ışıklar serpiyordu. Kız. yorgun gülümsedi: nemız' ı'n Mera-..Ja gerinı~egwi nekahat • .ıı 
• · ı uy ıt - - Kımıldamayıruz, heyecaıı .:• " den herhanl'7i birinin hudurilarr içni İstikbal, Gittanın önünde: dışard~, - Hasta değilim! devresı· masrafını, Vaytencklilerin odun SrJ' 
... 1 mayınız, muhterem madam 1 At1 sinde o 7.aman:ı kadar rastlanılan !;er ruhsuz büyük eehrin ilzüntü verici gi- Sonra, donuk bir tonla, cevabına §U iııinden elimize geçecek parayla kapa· 111,. 

1. k t ~ !erken de kendinizi zorlama} "'' ,, seri mnk11lf'cı;tıden 11damlnrm en hoı:ı rinti çık•n'ılarrnı kaplayan kış manza. sua 1 atı: tmz. İlkbahara kadar da, yeni tren ıc1.1•· 
1 d.. ced gibi hallerin size zararı do !Jj sohbe j".:I; ı J:' 'l'lsalı;iz ni.ik t.-lf>r savu rası gibi, teselli vermeyici bir halde. - Artık b <>nden ve un ge en mem yolu inşaatının başlayıp başlamayacağı date" ı 

1 fık 1 ·· ı t 11' • k 1 d" b' nun musun... . !lir. Şimdi samimi vaziyetiniz !t <' ruyor, cinas ar yapıyor, ra ar arı I oy e ese ısız, yo su ve u~manca ır ve elektrik cerc;yanı vermek işinin ka- luna girdi: bu vaziyetteyken. ıı:(ll" 
Tatıyor. bol kahk~l.~ln atıyor: hrrkr görünüşle, uzanıyordu. Kurt. içini çekerek, inler gibi: bil olup olmadığı belli olur. Ondan son- '-'·at• ,1 

1 d. 1 tt' ı F k siyon vaki olmamasına diıu- r si güldiiri1vor. "iHendirivorclu. Sor Derken k•zm mukavemet arzusu bir - Ah, de ı, çok ace e e ın. a at, ra .da evlenme hakkında karanm vere- t ıar· t 
ra mahnili darıc;lar bilivor ve üstı>lik 

1 
defa daha alevlendi. Derhal masanın Hans Georg-un evlenme teklifini ortaya bilirsin! Eğer zorlayıcı sebepler orta- Nişanlılar odaya ayak bas Çe1'ilİ'J 

liokk0abazlık, sihirha7lık falan filan
1 

bqına geçti, bir mektup kfı~ıdı c:ekti atmakta bu kadar çabuk davranacağı, dan kalkarsa, sevmediğin bir erkekle şire Selma, odadan çıktı. ~ııl"· 
ci l' d l" d T 1 ve uçar gibi acele bir el hareketiyle şu kimin aklına gelirdi ki! evlenmek mecburiyetinde kalmazsın 1 de yanından gestiği Gittanııt 

a P. ın en ge ıyor u · şu sözleri fısıldadı: 
Sadece bir kmıuru vardı. O dt\ çok satırlan yazdı: " Ben, seninle evlene- - Fakat, sen beni her halde bunun i- Gitta kati karar vermiş bir tavırla, 

içmeslvdi. 7.ilzurn"l ~athoı; ~luyor, mem, Ham; G!>org! Ben seni se'Vmi - c;in o kadar zaman on•mla yalnrz bı - ıJÖyle mukabele etti: ... 
sok.ak ba§lannda, kaldınmlarda sı rum, senin bahtsızlığına sebep olmak raktın ! - Sizin i~leriniz, beni hiç mi hiç ali· 
:zıp 'kalıyordu;· yahut da şuna nuna istemediğim gibi kendim de bUtUn ya- - LizbeUe ben, sizi rahatsız etmeli kadar etmez f Ben, Hana Geor 

- Çok kalmayınız! 



9 - KURUN 2o B1R1NCIT~RIN 1931: 

Genç bir artisti tehdit eden 

Bacaksız haydut 
Birçok aleti.eri tabi~t ~naanı~r- na S 11 ya k a 1 a n d 1 

dan çok evvel ıcal etmı9hr ve hır· 
çok nebatlarda, hayvanlarda gÖ· • "' • • • • • • 
rülen uzuvlar bugünkü en büyük Nıyetı butun Avrupadakı artıst-

ilk elektriğe kavuşan 
bir kasaba 

s· Gürün . icatları çok yakından andırmakla· • • • • dırTabiatinıramoıonudains•nı., lerı tehdıtle hepsmı soymakmış 
ıvas (H ") . .. .. 1. ktedir. Bu keşıf 

~el baw ususı - Sıvasın gul kusur ırayı geçnıe f' k·l t' 
L g Ve b h 1 · l .. l k . n Na ıa ve a e ı 

lauala d a çe erıy e sus enen a ve projeye nazara k k 'lt 
diir. Bın an biri de Görün yapılacak işleri kısım, ·ısım e 

51 
dan çok daha evvel icat etmiş ol· 
duğunu biliyor musunuz? __ 

1832 seneıi nisanında çıkan bir 
fran:;ı:ıca gaze• .. ede ıunlar anlatılı-dirtı. u kasabaya gece yarısı gel meye koymağa başlam~ştır · 

ıl . B .. ·ı..:-t}c ilk !§ olarak Ba 
~1 da w u munaseu'C' . .., 1 

llan v gın arasında uzanıp sırala raj yapılacağı yerde temellen~ . s~~ 
hıkla~ Yemyeşil Görünün elektrik lam lığını tayin edecek.. sun~J k·t)' 
tası va~dın altında ne gü;:el bir manza Nafia vekaleti diğer bol~~lcr .. e ı el~ e 

R ır. b' l'kt .. k k sekiz bın kusur ıra 
U~lin s· iT 1 e yuz ır k mürek 

tlcktr•w ıvas kazaları içerisinde ilk ya Tiirk ve ecnebi şir ettcu • S 
tur.ı(•ge bkavuşan yer burası olmuı kep bir guruba ihale etmişti~ ey 
taıall'\ ab~ a evle:-i il~ diik!<anları mun han regilatörünün yapılacagt ... Dıl 
tıi b· ır surette vapılmış yeni ye b ı 1_ • • Defterdarın bagı ya ına v d"k · • • er t:"'lf"Ktzı ve d . · · 

"- e u kanlar sıralanmıştır. d k' k kenarında son a} ışı 
'ır<lrsı nın a ı ırma 

~ll'ı bir he nı~alle yoJlan munta ne de ba§lanmıştrr. . . . 
bın ı· aldedır. Gecen yıl seki7 Ö" d'"' · ôöre sonda] yırmı ıra ol b 

1 
,. gren ıgımıze ~ - . tıiin Y 

1
an e ,.,,ıye bü~c;esi Görii d f l b' derinliğe kadar ın 

F"ı.ıat 
0
°r:1 mak bilmez belediye r('isi m~tr.o ;-ıSo" adz ~hır .,.u\arı~ı:ı başlan 
rrıan "'l dı l .1 rnıstır. n aJ "f., · 

on bcs b' og u::ıun yar m arı ı e 1 • ld"r . ın lirava r k r l t e !""astan mamu u . . ug"'ra k :.ı a ı mış ır. b' aya 
d °"'laba 896 ev v 4786 "f Bu suretle l.iç ır manı icabın 
/r· Bu"un 2385 . e k k . ~~O~s.vkar madan iıı devam etmektedir. 
'~dır N··f ı er e • .. J ı a çinceye tiic,.~ · 1 .~ llsun 1 SO si sr.natkar, 68 i da sondajın elli metroyu ge d 

"<it dıg" 1 · 'f 'd' k d ... 8 ı=artlar an )( r erı çı tçı ır. adar devam e ecegı esa ~ 
ahab d b ttrıla .a a elediye tarafından yap dır. l:t\aın ~ ışlcr arasında elektrik, ha Bu kenarda sondaj iti devam et 

köPrUJ analizasyon, umumi hela mekle beraber ırmak ortasında ve 
l"rıa81 g~b: ~~çe .ve sokakların açıl Kar akack• da yoklamalar yapılma 
da Çar 1 tnuh.ım ışler vardır. Bu ara .., şıy · 
tam· §1 deresı, Keten çay köprüleri ga haşlanmıştır. . . . k ~r e:tlıniı tir. Tez günde 90ndai iıi .bıtı~ılere 
C>ları Ynı zatnanda içerisinde mevcut Baraj yaoılması Nafia vekaletı tara 
'>ııı J:ı!"e sularının da tahlili yapıl fından eksiltmeye konulacaktır. 
?na k ıçrne sulan bu suretle intiza Bu sondaj işi bir taraftan da Sey 

v 0nrnuştur . 11• .., ag"' ve sol sahillerine 
hı l'\asab . . . an ırrnagınm s ~ cd'I a ıçınde bir ltaç ev de istim açılacak ana kanallar ke~if mucibin 
tltilrrıi ı t:rck odun meydanı haline ge ce Nafia vekaleti tarafından eksilt 

l:'ı ! ır. .. "l..t:.KTRIK meye konulmuştur . 
~ bcı . :-- Üç yıl evvel Gö "i\i;~"' edıye reısi olup şimdi Sivas Aksaravda Ha1kevl b~ nası 

et encu" .. . b 1 Şa 6 't .nen uyesı u unan yapı'ıyor 
\'~lıurnanın ve şimdiki reisin de Aksaray (Hususi) - Aksarayda 
~o çalrşrnalan ile Sivasın eski di bir Halkevi binasının inpsı için eski 
ilC>trısu satın alınarak kasabaya altı Halk Fırkası binası yanında ~eniş 

'u de ctre mesafede bulunan ve Ak bir arsa istimlak olunarak toprak tes 
td."n h~n 23 metrelik bı'r şela·Ie t~ıııkı'l h 1 kl b ... , ~ . . ••e ;nı:ıaat azır ı arına ar 

yor: 
Bir ıeyyah, Cenup rne~~eketle

rindeki :eyahatinden dönuıte ha
tıralarını nakle:liyor. Bu arada an· 
!attığına göre, Macellan bo~azın
can d~ha aşağıt.aki bir bogzda~ 
geçerken karaya çıkıyor· Bu.radak~ 
insanlardağlarda yetiıen hır.., nevı 
süngeri gramofon -daha dogruıu 
b ·· k'' "d'kt f " gibi kulla-ugun u ı a on -
nıyorlarmış. 

Uzakta bulunan ve seılerini du-
··uramayacak oldukları ki~ı~l~re 
söyleyeceklerini bu süngerın. ıç~n~ 
söylüyo:lar ve ıonra ıücgerı bırı· 
ıiyle ona gönderiyorlarrnıf. Sünge 
ri alan adam onu ellerinin araıın· 
da ııkıyormuş.. Sünger, öteki a· 
damın ağzından alıp içinde ıakla· 
dıiiı havayı -yani ıeıleri- diğer 
adamın parmakları aı:aıında ıı· 
kınca dıtarı çıkıyorrnUf· . 

Acaba \abiatte böyle bir nebat 
var mı? Y okıa yerlilerin daha ev
vel icat ettikleri böyle bir ileti ıey 
yah nebat mı ıanmıt? 

Kaynar •U He yanan 
çocuk öldU 

Ye:ildirekte oturan Ahmet i5min· 
de birinin ] 2 ya:ıoındaki oğlu 1\fevliit 
dün odada yalnızca oynarken, sema 
veri kaldırmak istemi:, fakat ~ema
Vf'rle birlikte yere yu,·arlanmı~tır. 

Senıav<'rdeki kaynar ımlarln Yiicu· 
dunun muhtelif yerlerinden ağır su· 
rette yaralanan l\(e\"lUt kaldınldığı 
Cerralıpa~a lıastahaneıdnde ölmüı· 
tür. 

Adliye doktont E"' er Karan <'CSC-

di muayene etıni,. defnine ruhsat 

\'enni~tir. il\' ır a k vıycv"'e • • x J ''ti". o· u uvvetinden istifade edil il. ' ın 230 lanmıştır. lltak b ama volttur. Bugün ;.::,:.::_:.;....-_.,---~cktcdi~ndan 120 ':olt istifade ed~ı Egv er yapabilirseniz! 
\{it. .. Su kuvvetı de 200 beygır 

öğrenmek lt tı,.ktrikl • d'l'k. c b z 1 v ara} e sım 11 çarşı ve mahal! n a 1g1 
l'C>r. Prar.ı 196 lamba ile tenvir edili a 
cvl"t~ h~e ~apılıp ~önderilmediği için 1 "' 

Su 1s·nU7. verilmemiştir. • • ' k o ay 
lııtt iv· ~i!-F.R I - Kasabanın kme su 1 ç 1 n J 
tarda k' · fakat bazılarında fazla mik 
~ içın ırec emlahı mrvcuttur. Başlı 
ll e sula d K 0Vac

1 
C rı arRSm a araveren, 

'lll=\rı ~ dtal, Körpmarlarla Hoy 
. E:n far ır . 
t alla · • il.lain ıçmı,,e elverisli olan da 
l\ı 1J

1"J:\r s d · · ' ı n ~ıı ih . uyu ur. Beledive kasaba , 
~ lllahallf' tıy.""tnı karsılaınak üzere 
"":\"t nr"''"rınd:l büyük cesmeler 

b- NAt\1..,...,."tır. J J 

, 1l han-:M - Evvelce kasabada 
tc h rn mevcutmuş; lakin onu 
:~rrıaın ~hra.o ettiğinden bcledive 
vaı 1 tıvac .. 1 k f>· - C ·· .. ını on eme üzere Si 
ıt asri horun şosası üzerinde büyük 

'BU y arnam da ya11tırm1<ıtJr. 
~ı.ı ;-ıl lL y APlLACAK iSLER -
l'aR edi}tneza~lıklar asri bir · $ekle if 
ta heınc~~tır. Bu itibarla çalışT:'lala 

A." aıılanılmıştır. 
\ ,,rıca .. 
l)attıdcrcs~~ cadde genişleyecek Ye 
l' lltaa1 a .. 1 

1kenarlarına ev yaoılarak 
}~.c tne:~1:..,nm1.~ olacaktır. Bu su 

'tıe ~er .1~ın ust kısmı da orman 
" ırı ecektir. 

daı:ı_a su iş1eri 
'111 .. 

11 
~uze~iyor 

hp~ı nşası l~lnsondaj 
. Ada rnıyo haşlandı 
lflcti na (l-Jullusi) B"l . ,... llr

01
· - o gemız su 

·•ıı~ ... v l 'f I' au İ•l .... e ~eşı evrakını böl:;e -
t>r :ı erı ba• ··h d' · et . at Ank :r mu en ısı Hikm<'t 

't tırctek ahraya götürnıü~ ve tasdik 

t endiı;· '.ıtc rimize don .. t'' Ow 
0 

~•1"1'\ız .. . mu~ 11. g 
ll)t·~ttl\ hu c "'nre nı\ih~ndis, Hikmet 

\la t>lduw defa Ankayı:ıya götür 
gu h•'f b . ,ı tutarı eş mılyon 

· bir 
usul! 
Canbazlığın yava:, 

·avaş yeryüzünden kalk 

makta otduğU, hiç de 
ıııae eıkl rağbetini kay 

betUfi aöylenlyor. 

Fakat canbazlık bir 
ceıaret nUmuneıl oldu 
ıu gibi, ayni zamanda, 
bedii bir ıan'attır d~ • 
Onun için, canbaZtann 
ortadan kalkma.sına al 
nema mııaaade etae b1 
te. ıan'atm diğer oube 
Jerl mııaaade etmiyor 
ıar ''e onu koruma~a 
;a 'ı,ıyorlar. 

MC3e1A. Parlste yeni 
açılan bir canbaZ!tk 
mektebi bu gayeyi gf~t 

t mektedlr. Bu.ada, mek 
tebtn l&lılbl, mUdUrU ve 

muallimi otan saulnttr 
ismindeki adam kendi 
ne mahsus bir usulle 
h•u·'l(ese canbazhk ö~re 
tl'l-ıtl~ce~nl ve bUn·ın 
cnk kolay oldu~nu ld 

dla ~diyor. 

Resimde muaııımın, 
b\!' genç kıza •'kolsy" 

btl" Mreket :)"&Pttrdtğt 
16ıjUUyor. l"a15at 1!'!_ 
lıartl<et nck te o kadar 

koltwa bcnzemeyor d"ğ 
l'USU! .. 

sek. etrafta gizli olan c.damlanmız 
üzerinize mitralyözle ateş açacaktır. 
Böyle bir han·l.ettı~ bulunmazsanız 
kılınıza bile dokunulmayacağına e 
min olabilirsiniz.,, 

l\lektup "Sarı el .. diye imzn edil 
misti. Komiser, mektubu okuyup bi 
tirdikten Jonra artiste döni.iyor: 

- Ne yapacaksınız şimdi? diyor. 
- Bilmiyorum. Kararı siz vere 

cr.ksiniz. 
- O halde söyliycccklerimizi 

dinleyin ve yapacağınıza dair söz ve 

rın: 

" Bu akşam o santte, elinizde gaze 
te ile, o söylenen köşe başına gide 
ceksiniz. Yanınızda biz bulunmayaca 
ğız. Fakat, aldığımız tertiOa.t sayesin 
de, haydut sizi yalnız sanıp geldiği 
dakikada vakalanacaktır. 

Josette :Day, sanki filmde bir rol 
çeviriyormuş gibi, bunu memnuni 
yetle kabul ediyor, ve gece saat 11 
de, o köşe başına gidiyor. 

Korka korka etrnf ına baltınıyor: 
Polisler nerede} Acaba nereye gizlen 
mişlcr L. Haydut gelecek mi? Yok 
sa polisleri gördü de gelmivecek mi}' 

Mitralvöz ateşi mi açılacak? .. 
Bu korkulu dakikalnr pek fazla 

sürmüyor. Biraz sonra uzaktan, bir 
h~rf'1tı ~öriilüyor. Gelen bir yolcu 
'mu. haydud mu} 

Benç kız biraz sonra, ı:arşıdan ge 
lenin kendisine doRrulduğunu ve ya 
nına yaklaştığım görüyor. 

Bu. kısa boylu bir adamdır. Hayır, 
adam değil, bir çocuk! 

Elini artiste do~ru uzatıyor ve ga 
zeteyi alacağı sırada .... 

..... Sanki yandaki duvar1ar yarıl 
mıs Ribi, birdenbire üç kişi çıkıyo 
ve ki.içlik h:ıyc!udu ynkaiıyor ... 

Bu. hakikaten 16 yaşmda bir ço 
cuktur. Karakola getirildiği 
her şeyi itiraf ediyor: 

O başka havducllnrm liesabma çalı 
şan birisi dt>ğildir. Mektubu yazan 
ve artisti t~1"dit eden kendisidir. 

Hektar Miney ismindeki bu ku 
• r"'~ ran .... ster Ame:ikadan /.vrupaya 
"b•ı is için., geldiğini söyliyor. Niye 
ti hiitün Avrup3daki artistleri bu su 
retle tl'hdit etmek ve hepsini soy 
mnkmış.! 

BeU sırma köyUnde 
bulunan IAhld 

flara!wz lwyılııt yalilllarırlığı sırnıla 

Fransada Josette Day ismindeki arf 
tistin ölümle tehdit edildiğini .,.c 
kendisinden hnyntını b3ğışlamak için 
meçhul bir şahıs tarafından büyük Aksaraym Belisırma, Selme. 
bir para istendiğini yazmıştık.. . ra, Yaprakhisar köylerinde eski taf 

Artist bunu arkadaşlarından hırı tara devrinden kalma tas evler içinde ku 
fmdan yapılan bir şak:ı zannediyor, rumuş ve aslını muhafaza eden in 
ve aldırış etmiyordu. Fakat gerek an san lahitleri bulunmuştur. 
nesinin, gerek arbıdaşlarınm ısrarı Bunlardan Belisırma köyündeki 
iizerin~. polise miiracaat etmeğe ka çocuk lahdi yağmurolmadığı zaman 

larda suya sokulmak suutiyle ıslatıl 
rar vermiştir. Polis, bu esrarengiz haydudu de masından kısmen bozulmuş bir halde 
geçirmek ic;in a;tiste diyor ki: ise de di~erleri asıl şekillerini m\:ihafa 

- Meçhul şahsın. sizden paravı za etmek~~dir. Köylüler bu lahitleri 
almak ciin tayin ettiPi yer~ S?idecekg bizlemrktedirler. ~u . k?yler · halkı 
· · M kt · b · .. 1' u taş evlerden elan ıstıfade etmek 

sınız. e untn sıze u yen soy ı · t' d b l 1 d v•1 . ? nıye ın e u unuyor ar. 
yor· E"gı mdı .. b' kt d ııııı1mıııııııııııııı111u11ıııııı ıııı11111111ııııınnııııımıınıııııııııuıınıııın 
. - vet, un ccce ır me up ı:ı K u R u N 

ha aldım. 
_ Kim getirdi size hu mektubu? • ı A • • 

- Bilmiyorum. Eve geldioim zn 1 an tartfeSI 
mon kanıdan içeri atılmış buldum. 

- Mektup yanınızda mı? 
- Buyurun. 
Haydudun son mektubu okunu 

yor: 
"istediğimiz \iç yüz bin frangı bu 

g\.inde vermezseniz ~ize tekrar 24 

lliın sayf alarmda santimi 40 Kr, 
Resmi i.Janlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada ıoo ,, 
Oç ve ikinci sayfalarda 200 .. 
Birinci sayfada 400 " , 
Başlık ilanlar 500 .. 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 
küçük ilanlar 20 kelimelik beş de. saat nıiis;rnde edeceQ.imizi zannetme 

vin. Müddet bitrrı;,, t"'lunacak ve fası 120 kuruştur. Eskiden mu-
h:ıv:ııttn'Z elden ş:ridccek. ka"e}es'ı olan " t '1 ' • muş \?rı erımizin 

··rarayı """"""k isfrm, ııanız 'hu re mukaveleleri -nüddelince fark a. 
C'e. ımat nn bird,. 1,..,mbal1- caddesin Jınmaz. Uzun müddet devamlı 
de kö "'b;-c:ı'"da bulı,,.,,, ... Par?"' bir ilanlar tenzilata tabidir. 118.n ver. 
nnzetenin içine sarıp t--.-1:1ivec,.1-_sini7.. mek hususunda yalnız ve münha. 
B: .. az sonra yt'lmntz.n birisi gdip alC1 sıran V AKIT YURDU altındaki 
c.ak. Kemalettin Tren ilan bürosuna 

•'Tekrar rdiyoruz: Sakı,, poliı:ır milracaat ediimelidir 
hı:ı~er verevim dcm~vi~. Yanın~~~a Telefon: ls~bul. 24370 
polıs veya herhangı hır adam gorur 111ııııııııtııım1111ıınıııııhu11111ıllllllll11111ıfftllllHl1111ıwJ11111111, 
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Sümer Bank Umum 
lüğünden: 

Müdür-

Bankamız tarafından muhtelif fen şubelerinde yüksek tahsil ettiril 
1< rnek üzere Avrupaya göncıerile~ek lise mezunlarının müsabaka imtihanları 
·, Jst.anbul Üniversitesi Fen fakültesi profesörleri tarafmdan yapılmış ve aşa 
to ğıda müracaat kayıt numaralariyle isimleri yazılı olanların imtihanı kazan 
e dıkları teıbit cdilmi~tir. Bunların muameleleri ikmal edilmi:k üzere, derhal 
E An karada bankamız Umu:n müdürlü ğiinde M. E. Şubesine ve l!tar.bulda 
P Bankamız lst.anbul Şubesi Miidürlüğü ne müracaatları. 
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Kayıt numarası 

84 
120 
106 
115 
144 

83 
128 
105 
34 

169 
82 

170 
77 
38 

Adı 

Feri dun Civelekoğlu 
Dündar Arfi 
Orhan Tarhan 
Cemal Uluant 
Nezih Rona 
Halidllll Civelekoğlu 
Müfit Erenli 
Nazım Berk 
Seyit Ulubay 
Nurettin Beıen 
Etem Tokgözlü 
Arif Uluğ 
Suat Yaaa 
Hasan Erdener 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

.. 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan -3- adet sigara maki
In nesi için teklif olunan bedel haddi layık c!a görillmediğinden pazarlıkla alınması 
~ kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık, 6-XI-937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de 
r. Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapJlacaktır. 
az IIl - Muhammen bedeli 30.000 1i ra Ye muvakkat teminat 2250 liradır. 
m: IV - Şartnameler hergün 150 kuruş mukabilinde adı geçen Komisyondan 

alınabilir. 

V - İdarece alınması mutasavvur makineler "Molens, Standard ve MüI
l ler" olup bunlardan ba.5ka firmaJardan pazarlığa iştirak arzusunda bulunan • 
aı la.rın fiatsız teklif ve kataloklannı mil nakasa gününden, en geç 3 gün evvel 
ı Tütün Fabrikalar Şube.sine ibraz ederek pazarlıgw a iştirak vesikası almaları 11-

ic • zımdır. 

• Belediye §t!hrin ıırbhl ıaruaia uygun 

bir şek.ilde temfZJenebilmesinl temin m&lua. 

dile 18 yıkama makinesi geUrtmitUr. Bu 

makineler, arazözlerin caddeleri ıulamasın_ 

dan sonra temizliği tamamlıyaca.klardır. 
• RQmanya.mn tamnmı§ k&dm t&yyared.Ie. 

r!nden Erina Burnaya tayyareaile Ankaraya 
gitmiştir. 

• Garbi Ana.dolu manevralarında 

mu§ olan Trakya umımıt mü!ettı§i 

Dirilt Edimeye danmil§tür. 

bulun. 

Kbmı 

• Alnıanya tersanelerine mnarl&nmı§ olan 

va.purlar hakkmda lkt.aat VekAleUne bazı 

izahat vermek üzere Ankara.ya giden ban 

yollan Müdürü Sadettin dUn §t!hrlmize dön 

mÜ§ttir. 

• lktıs&t Vekt.letlnln gösterdiği lüzum Ue 

r1ne Uman relsliklerinde deği~klikler yaptl 

mqtır. 

latanbul liman reitıliğ!n• tayin edilen İzrn!r 
Uman reial Zihni bugUn ıehriınize &"elerek 
yeni vazifesine bqlayacaktır. 

Şehrimiz liman reisi Hayreddin de Bandır 
madaki yeni vazffeaine yarm hareket ede 
ccktir .. 

• İş Ba.nk~ı. Ziraat Banka8t ve TUrk!ye 

Şeker Fabrikaları Anoriim §irketlnin i§tirakl 

lo "TUrk J!:ndüstrt ve Anonim Şirket1" &diyle 

yeni bir §:lrket kurulmu~tur. Bu ~ket her 

Devi zlraJ, ınııaJ ve tıcarl muamelat yapacak 

tır. Şirket mUdllrü olarak Türkiye Şeker Fab 

rikaları Anonim ŞlrkeU :MU.dUrU KAZnn Taş 

kend ıseçilml§Ur. 

rmn111111m 

lllJ~ 
11111111~ 

Şehir Tlya.troıan 
Tepebq1 

ı:;a.ıı.t zo.ao da: 
SiZE ÖYLE 

GELll'ORS& 
3 perde. Yazan: 

L·pırandello, TUrkçeal: 
M. Fuat. 

ERTUCRUL SADİ TEK 
AKSARAYDA bu gece 

saat 20,30 da 
KAYNANA 

Vod,;ı 3 perde 
Girl~ 20 - 30 kuru~. 
H!!r tara.fa tramvay 

llstanbul Komutan
lığı ill1nlaı ı 

•• 
Universitede 

bir hidise 
Bir profesör beynelmilel şöh
retini ileri sürerek Türkiyeden 

gidebileceğini söylüyor 
Üniversitede ders veren yaban

cı profesörler hakkında yapılan 
neıriyat bu itle alakadar olan ge
rek ecnebi, gerekte Türk profesör
leri araamda bir dedikodu mevzuu 
uyanclırmııtır· 

Dün Tıp F akül'~esinde ders ver
mekte olan Profesör Frank dersi· 
ni verdikten aonra Ya.hancı profe
sörler etrafında gazetelerde yazı· 
lan yazılardan talebeye bahsetmi§ 
ve demİ§tİr ki: 
"-Gaze~elerde profesörler hak 

kında yazılan yazıları okuclum; 
aamimi olarak aize •ormak iatiyo. 
ram. Yazdan ıekle göre, bizclen a· 
zami yirmi Jakika iıtilacle dtiği-

niz aöyleniyoT. Bu tioğru mut/ur. 
Bizden der• .onuna katlar iatüacle 
etmiyor musunuz. Benim beynel
müel bir ıöhretim var. Bcqka üni
vermelere giderek orada çall§abi
lirim. Türk iiniveraitesintleki derı
lerime gelince, hiç bir vakit bir 
yan/ımaya ihtiyaç göatermetlen 
talebe ile türkçe olarak daha ya
kın temas edebilecek bir vaziyet .. 
teyim; fakat bugiinkü ıekle göre 
bunu yapmağa imkan yok •. " 

Prof eıf,rün bu sözlerinden son
ra blebe kendiaine bir ıey söyle· 
nıeıniflir. Haber aldığmııza göre, 
profesörün istifa e'.:mesi meVZ\lU• 
bahistir. 

·.:Devlet. Dem1ryol(arı ve :~imanları : ;ş/et-,,,.e ",, 
:.'· -: ." .. _· · .: ".· U~u;,, .. -·idaresi ilan'l~rl-r~~-.. : _ ·· · .· ... :· 

' . . . •\. . .. . 

1- Sirkeci • Küçük Çekmece Banli yö ka.tarla.rı kış orerlerinin (tarifeleri) 
1 İkinci~rin 1937 tarihinden itibaren ta.tbikına başlanacaktır. ' 

2 - Cumhuriyet Bayramı münaıse betiyle ya.z tarif esine göre Küçük Çek .. 
meceden Cumartesi ve Pazar günleri sa at 22,00 de kalkan 57 No. lı katar 28, 29, 
30, 31 Birinciteşrin tarihlerinde ve Sir keciden saa.t 0,30 da kalkan 12 No. lı 
ka.ta.r 29, 30, 31 Birinciteşrin ve 1 İkinci teırin tarihlerinde her gece seyrüsefer 
edeceklerdir. (7286) 

Afyon VUAyett Belediye Reisliğinden 
1 - Eksiltmeye konulmuş olan iş:Afyon kua.bastnda. Belediye Binasıdır. 

Muhammen bedeli (56918) li ra. 68 kuı-uıtur. 
2 - Bu işe aid §artnameler :ve evrak eunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni Şartname 
D - 1/100 Projeleri 
E - Vahidi kıya.si fiat cetveli. __ _ 
İsteyenler bu 11artnameleri ve evra Kı uray liey'eti fennlyesinden 28:5 liuruı 

bedel mukabilinde alabilirler. 
Çerkezköyde gösterilecek mahalde 3 _ Eksiltme 27 • 10 • 937 çarşamba. günü saat 14 de Encümeııi Belediye(le 

bir pavyon inşası kapah zarfla ihale- icra edilecektir. · 
si 2 II. ci teşrin 937 salr günü saat 16 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktll'. • 

da yapılacaktır. Muhammen keşif be- 5 - Eksiltmeye girmek için iıtek lilerin 4268 lira. 96 kurut muvakliat ta. 
deli 30425 lira 64 kuruştur. şartname- mlnat vermesi ve bundan başka Ticaret odasına kayıtlı bulUDduğuna dair vesi· 
si her gün öğleden evvel komisyonda ka ve Nafia Vekft.letinden alnmıtş en az kırk bin liralık müteahhitlik veılkası• 

.. ··
1 

bilir ı t krl i 
2282 

U lık m haiz. olması ve kendisi mimar veya mühendis olmadığı takdirde in~aatm 
goru e · 8 e 1 er n ra başında fenni mes'uliyeti deruhde ede cek bir mimar veya mühendis bulundur· 
ilk teminat makbuz veya mektupları ması lazımdır. 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad 6 - Teklif mektupları Uçilncü mad dede yazılı 11aatten bir 11aat evveline ka
delerinde yazılı vesikaları ile beraber dar Belediye Encilmenine getirerek Encümen Reisliğine makbuz muka.biliııde 
ihale saatinden en az bir saat evveline verilecektir. 
kadar teklif mektuple.nmn Fındıklıda Posta ile gönderilecek mektup !arın nihayet üsüncü maddede yazılI 
komutanlık satmalma komisyonuna saate kadar gelmio olmuı ve dıt ıarfı nın mübilrlenerek kapatılmış bulunması 
vermeleri. (

6954
) lizımdır. P.ostada olan gecikmeler kabul edilmez. (7071) 

a) VI - İsteklilerin pazarlık i~in tayin olunan gün ve saatte o/o 7.5 güven-
me paralarıyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri flan olunur. llll11111111UlllJ1ı"llllHltllHflllllllllllll1J11~ 

gı 

Yozgad Valiliğinden: 
1 - Kapalı zarf uıulile evvel~ ek slltmeye çıkarılan Sorgunda yapılacak 

"27014,, lira "6,, kurll§ ke§if tutarlı ilk rnektep inşaatmın (11500) liraya teka. 
bill etlen kısımları talip çıkma.mumdan dolayı paıarhia konmuştur. 

n i (7216) 

Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcud olanlarla. beraber Mayıs 938 
der gaye&ne kadar toplanacağı tahnıin edilen 5000 kilo büyük kıt'ada ambalaj kA
i~ ğıdı ile 10000 kilo ıskara ~eklindeki kapak tahtaları 4-XI-937 tarihille rast-

Ulus 
Ulus gaz.ete.i 29 birindtct 

rin Cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni makinesinde ve 
büyük hacimde basılacaktır. 

2 - Bu j,e aid p.rtname ve evrak §Unlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavelename projesi 

as layan pel'§embe günü saat 10 da pazarlıkla .satılacaktır. C - Baymdıdık itleri genel fa rtnamesi 
çle İsteklilerin mallan mahallinde görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan D - Yapı itleri umumt, fennt oartnamesi 

1 - HUIU8l 1artııame gün ve saatte Kabataşta lnhisarlar Le vaz.ım ve mübayaat Şubesindeki ıatı: 
Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (7204) 

Nafıa Vekaletinden: 
ler gUn 12 sayfa F - Ketif hUlba.sJ, tahlili fiat ve metraj cetveli 

G-Proje. 
Ulu8 yeni şekil ve bdroau btekliler bu evrakı .Nafıa. MüdürlUğUnde görebilirler. . . 

Derincedeki travers fabrikası sahasında ikişer ooa!ı bir çift lojman ile bi. ne yalnız: An karanın değı1 bü 3 -Kapalı zarf ~e 14 • 10: 937 d~ ihale e4ilmek Uzer~ ebiltroeye er. 
1 

bil 
ç H rcr odalı lojmanın ve bir iC'çi barakası ile umumi helanın ve bir makine .sun. ru·· T·· k' . .L ·L .c:ı_~ karılan bu :ife talip zuhur etmeme.ıınden dolayı artırma e}sailtıne kanununun o UT ıyenın mwc:r ve :n • .ur . . , 
ağ durmasının inşaları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. et . l k ~ me.ı maddeli mucibince bir ay ıçınde puarlıkla Vilayet Eneümerı odasında 

1 - Münakasa 10 - 11 • 937 tarihi ne tesadüf eden çar.şamba günü saat on gaz esı 0 
aca tır. talibine ihale edileoektir. 

beşte Demiryallar İnşaat Dairesindeki Münakasa Komisyonu od~mda yapıla. lflıtllmıtJllllllllJı "'""""'" llfflll 4-P:a.ıarlığa. ıirebilmek -isin iltek lilerin (862J5) lira. muvakkat teminat 
caktır. 1111 llll '1eırmeleri ve bundan ba.jka Nafıa Vekl !etinin müteahhitlik ehliyetlni haiz bu. 

?. - Bu bin.alarm muhammen bedel !eri mecmuu 17850 liradır. Junmaları :lizımdır. (7257) 
! - Muvakkat teminatı 1338. 75 liradır. ~::-.. :v.:r .. -.:aaıe••••lg' ı~ !---=---------::---..;;..~-:--------~-.--~~.....,.. ....... ..;...,. __ 
4 - Mukavele projesi. münakasa §artnamesi, Bayındır1ık işleri genel u DOKTOR 1 Jandarma Oeoel Komutanlığı Ankara 

~dl'tnamesi, bina projeleri 'Vesair evrakdan müteşekkil bir takJm münaka.!a ev. lj S t ) K f d 
rakı 90 kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden verilmektedir. li Kemal özsaa a !IDB ma om SfODDD an: 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksilt. h Üroloğ . Opera.tar ft 1-Bir ta.nes~ 130 kurut kıymet biçilen 6000 aliminyon }ulrtıı ve bpa$.. 
~eve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları vesaik ile fiat teklifi. ı= Sevllye mDtehaM... il 1ı ma.tra ~apa!ı zarf uıuliyle 11 ikinci teşrin 937 pe~nbe ~ü saııt OJl ~şte 
nı havi zarflarını ve 937 tfikvim senesi içinde muteber Nafıa Vekaletinden ve. i K ,.. .. ~k 1 . --~-- M .n.tm a.lınaeakt.tr. 
ril-:- ··teahhit "k 1ar ezk- k ·r d . . d • araAoy - c. ııe sıyor ,_...- ıı-~ mu vesı a IL- m ur anunun tarı atı aıresın e hazırlıya.. ywmmda. Re gUn ölled! 2 - Şıaıtılameai paı:uJZ Komiayon da.n almabilece!t olan bu eksiltmeye gir. 
r:k mtinakasa .sa.ati~den bir saat evv:noe kadar makbuz ?1ukabilinde D~ir. il 2 den 8 er kadar: il.ele:-= me.k isteyenlerin 585 liralık ilk ~inat m~buz. veya banka mektubunun Ye 
Y Ua: İnşaat Daz:esı Arttırma, Eksıltme ve !hale Komısyonu Baikanhgma L:::m:.:::::::::::::.-::::::ı::::.-r Fili' aA. k&nı.m ve~~ ~ı '.Vffi.J.kı mu.htevı teklif mektuplarım belli gUn saat 
ver.nıı~ c:-ıala.n lazımdır. (4002) (7281) on dördüne ıkaaar Xomieyona ıv.ermiı olma.ları. (4014) (7284). 

l \ 



t>ol< T OR 
'faca ttl a 8 n Ataaag'"' 

er gün b 
ak§aını 81 ahlan aekia buçuia 
li tıyy arı l 7 den 20 ye kadar Llle 

17 nu are apırtınanian ikinci daire 
tnarada haatata Cullılttes· nnı kabul ede.r. 

dar b 1 
günleri 14 den 20 ye b 

ı.. aıtaların 
ucr Olru 1 paraıu, Kurun, Ha 
bılind Yucuıarnu daJcupon mub-

e rnua 
-......z::::sne eder. Telef: 23953 

lata"buz ~.-.--------
7 l3irfn .ı uıcı Noterliğinden: 

218 N.o cıteıırin 937 tarihinde 7978/ 
d.ik \·e deitın.da nıenıuriyetinizce tas. 
cıı edilen terı ntalısusuna kayıt ve tes. 
~aı aYrıh ~Ukavelename ile araını7.da 
llık akder.l esasına nıllatenit bir ev. 
lllcdenın· 1 ıniş bulunduğunu kanunu 
~aıı iJı 111 

(237) nci madd:)Sine tevfL 
•nın1 · 

"-DRE . rıca ederim. 
de 32 ?>\ S. Beyoğlu İstiklal caddesin. 
ı ~ o. lu Pa k ı ·d· c-. dai . s a ı ıs apartmanınm 
"'e kal'Jsı ;sınde mukim Re :ael Amon 

aınara Çikvaşvili. 

20." ZAYl 
OskUdar • 933 tarihinde 238/ 49 sayılı 
~ığrltı lalı llluJıteUt ortamektebinden al. 
e:t Çtka .. ~a.detna.rnemi kaybettim. Yeni 
~Oktur · ~~fınıdan eskisinin hUkml' 
l1e t • - V8kÜ<UJ f cı, !okq r Bulgurlu Meacit 

k 'No. 4 Münir. 

l<URUN-.ı 
480NR TARll'ESI 

llenıaekel llemlelıet 
letade ..... 

.., 10& a,. 
l60 usa,. 
na sıo llf'f 

'l''rtta.._ 800 1800 " " 
b~~'-ıdeıı B 
... ~ cttııtııur aı kan bl rllR'f için • yda otu> 

>'trttre • Posta birllıt.ne gfrmlyıorı 
•Yd& Yetınış beşer kurut 

z.tnı nı edilir. 

'11eııı 
f[~ ber llOlta me.rker.lnde 

""UNa •bone JUda'. 

"~ ------Celtttını:ıe tıcretı 23 Jrul'Uftur. 

lktısat Vekaletinden: liirk Hava Kurumu 
~ iş Dairesi ilçUocU lstanbul 

i 

BUJgesl 

2 ..::aOyük Piyangosu Amtrllğlndenı 
1
4
: CÜ Y. eni tertip başlaınıştır gUnU:~~8i~~;::~i~~~:~: ~~~1i~~e ::n~~i!l.kt~~~eli;~~~~:~~:~u:~!~:~; 

• l fl • 37 J d . dıkları i§Çilerin tam olarak giınlu~ ka zançlarmı ve parça başına yahut ış mık. a .. cı keşide 11 lkinciteşrin 9 ue ır. tanna göre çalışaıılarm 29 !ı~t~.rınu gü nün~e~ önceki iş ha~tasıkr..da kt~za~~ş 
l ı • d ldukl ·· et tutarının altı ış gun ne taksunınd::m elde edılcce vasa ı mı -~yu·k ·k · 30 000 L. a ır 0 arı ucr ah' · d ı · ·· ·· d de ça. 1 ramiye • lf • t rd .. tlerinin' işlerinin m ıyetı olayısiyle 29 Ikteşrm gunu.n e .. .. liıındatı • • 1 a a .uc;: . ·se ~ gUne ait ücretlerini iki mis1i olarak ve 281Ikteşrın gununde Ş~~·OOO) ı~aılra: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (lO.OOO .1dşan ışçl • cr1ın Kı anununun 46 ncı madde si icabından olduğu aliikadarlara ihtar ır .. 1 le o eme erı, ş lltldi .... ,_ ~• iki adet mükUat vudır.. d' • 1

" "'"d · k e ınız olunur. (7279) 
• ar hlnkrce ki~yi zengi~tden bu pi~ngoya i~ı~ ~~:·:··--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
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26 BIRINCI:ı°EŞRlN 1937. 

Levazım amirliği 
illlnları 

...................... 
İstanbul levazım amirliğine bağlı 

milessesat hayvanatı için300ton arpa 
8-11-937 pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma komisyonun
da kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin be 
deli 16500 lira.dır. İlk teminatı 2237 bu 
çuk liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni belgeleriyle teklif mektuplannı iha
le saatinden bir saat evveline kadar ko 
misyona vermeleri. "7136'"'202·· 

• • • 
İstanbul levazım amirliğine bağlı 

müessesat hayvanatı için 300000 kilo 
yulaf 8-11-937 paartesi günü saat 
15 de İstanbulda Tophanede satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla alınacak
tır. Tahmin bedeli 15000 liradır. İlk te 
minatı 1125 liradır. Şartname ve nümu 

nesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni belgeleriyle teklif mektup
lannı ihale saatin.den bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

"203" "7137" 
• • • 

tdarelerl lstanbul Levazım amirliği
ne bağlı müessesat hayvanatı için 5000 
liralık yulaf 27-10-937 çar§amba gU
nU saat 14.30 da Tophanede sa.tın al
ma Komisyonunda pazarlıkla alınacak
tır. Teminatı 375 liradır. Şartname ve 
numunesi Komisyonda görillebilir. ls
teklilerin belli saatte Komisyona gel
meleri. (7224) 

Eci Askeri Kıta
atı ill1nları . 

t.l'çüncü kolordu merkez birlikleri 
için 350 ton unun 4-10-937 tarihindeki 
münakasasrnda talip zuhur etmediğin 
den yeni.elen kapalı urf usuliyle 350 
ton un alınacaktır. İlk pey parası 3413 
lira olup ihalesi 2-11-937 salı günü sa 
at 16 da Çorluda kor satınalma komis 
yonunda yaprlacaktır. Evsaf ve §artna 
mesini görmek istiyenler Ankara ve İs 
tanbul levazım amirlikleri satınalma 
komisyonlannda ve Çorluda Kor satın 

alma komisyonunda görülebilir. Teklif 
mektuplannr ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona verilmi§ olması la
zımdır. Talipler kanu:ıun 2 ve 3 ünçil 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatte Çorluda Kor aatın
alma Komisyonuna müracaat eyleme-
leri (541) (7080) 

• :r. * 
Konya kıtaatmın ihtiyacı olan 120 

bin kilo sığır eti kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmu~tur. Şartnamesi 
Konyada ve İstanbul, Ankal'a Leva
zım amirlikleri satmalma komisyon
larda okuyabilirler. 

Muhammen tutan 24 bin liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mik 
tan fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2250 liradır. 

Eksiltmesi 28/ 10/ 937 per§embc gil
nil saat 11 de Konyada Levazım amir 
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İstekliler 28/ 10/ 937 perşembe 
gtlnil saat ona kadar teklif mektupla 
rmı Konyada Levazım amirliği satın 
alma komisyonu başkanlığına vere-
ceklerdir. (520) (6945) 

• * • 
Konyadaki kıtaltın ihtiyacı olan 

60 bin kilo koyun eti kapalı zarf 
usulü ile ekı:iltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi Konyada \'C İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satmalma 
komisyonlarmdadır. 

İstekliler §artnameyi komısyonlar
da okuyabilirler. Muhammen tutan 18 
bin liradır. Şartnamesindeki yüzde yir 
mi beş miktar fazlası da dahil olduğu 
halde ilk teminatı l 687 lira 50 kuruı 
tur. Eksiltme 28 10/937 perşembe 
gilnü saat 11,30 da Konyada Levazım 
amirliği satınalma korr..inyonunda ya
pılacaktır. İstekliler 28 10 937 per
şembe günü saat 10,30 a kadnr teklif 
mektuplarını Konyada Levazım amir
liği satınalma komisyonu başkanlığı-
na verecektir. (519) (6944) 

Ncı~riyat dir<>laörii: Rt-fik \. Scvcngil 
Sahibi: ASIM US 
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lstanbul Kız öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın cinsi mikdan beher kilonun ilk teminatı 
tahmin bedeli Lira. K. 

Ekmek 55000 K. 10,50 433 12 

Dafhç eti 6500 K. 
Karaman eti 3800 K 
Sığır eti 3700 K . 
Kuzu eti 2700 K. 

Sadeyağ 5800 K. 

Toz ıeker 6800 
Kesme §eker 6500 K 

Bursa piri~ci 6500 K. 

• 
Kuruçalı fııulyı 2700 
Kuru"ıbarbunya fa.2ôoo·K. 
Kınruzı mercimek 380 K. 
Yeıil meff..;imek 500 K. 
Nohud 2000 K. 
kurubamyaamaaayl 1 S K. 
Bulğur 600 it. 
Buğday 250 K. 

Sopn 7300 x. 
Patates 7300 K. 
Kuru aarmusak 135 K. 

Pirinçunu 270 K. 
Un ekiıte 3800 it. 
Makama irmikli 1100 Et 
&ehriye irmikli 450 x.. 
ilrmik 330 K. 
Nif&lta 200 K. 

45 
42 
38 
50 

100 

27 
30 

24 

18 
14 
12 
16 
10 

100 
13 
10 

3 
7 

15 

20 
16 
26 
26 
18 
20 

545 77 

435 

283 . 95 

117 

98 22 

69 94 

. - 87 3S 

Eksiltme ıekli ıün 
ve saati 

2-11-937 
saat 10,30 da 

Salı ıünU 

Kapalı zarfla 

2-11-937 
saat 10,45 de 

Salı günü 
Kapalı zarfla 

2-11-937 
saat 11 de 
Salı günü 

Kapalı zarflı 

2-11-937 
saat 11,30 da 

Salı günU 
Açık eksiltme 

2-11-937 
saat 11,45 de 

Salı &ilnU 
Açık eksiltme 

2-11-937 
saat 14 de 
Sah &ilnil 

Açık eksiltme 

2-11-937 
aut 14,30 da 

Salı ıUnU 
Açık eksiltme 

2-11-937 
aut 15 de 
Salı ~u 

Açık eksiltme 

. 
IHAlt , 
.. ., .. vS. 

'!V 
t•T~Cl"L 

Beya.z peynir 3200 K. 40 
Kapr peyniri 2000 Kı 57 181 

Yumurta 35000 K. 2 52 

3-11-937 
50 aut 10 da 

Çarilml)a ıGnll 
A$ık ebiltmt 

50 3-11-937 
aut 10,30 da 

Çarpmba &ilnil 

-:lBAVRA.Kl:'ARINI 
~ A L' D 1 N M 1 ? 

.•tERLİ HALLAQ 
PAZARLAllna 

Açık eksiltme GiTMEKTE ACELE ET BAYRAKSIZ KALIRSIN 
·"" r. 6' 

Kaymak 190 K. - ... 
110 1 

Süt 6500 K. ' iij. 12 
Kisc yoğurdu 7800 K. " 5 

Silivri yogurdu 4300 K. 20 

oaun gürgen 450 Çeki 
! 

290 
Odun meıe 500 •• 310 
Mangal kömürü 8200 K. 4,50 

~avuk eti 1000 Ki 57 
Hindi eti 700 K. 45 

Zeytin yaft 3300 K.ı 65 
Zeytin tanesi 1800 K. 32 

Sabun 3300 K. 38 

Uryani eriği 350 K. 35 
Çekirdeksiz kuru 1050 K. 25 
Uzüm 
Kuı üzümü 175 K1 18 
Razaki Uzümü 500 K. 27 
Çekirdekli kayıaı 500 K. 40 
Çam fıstığı 175 K. 70 
Badem içi 200 K. 95 
Kuru incir 1050 K. 20 
Ceviz içi 900 K. 95 
Fındık kabuklu 550 K. 30 

Elma gUmüıhane 4900 K. 17 
Elma Amasya 850 K. 25 
Ayva 850 K. 14 
Portakal 20000 5 
Mandalina 3400 s.so 

Blok maden 150 ton 1700 
kömürü 
Tüvenan maden 280 " 1250 

103 42 

64 . 50 

241 80 

66 37. 

. 
298 12 

172 05 

l i6 3(5 

453 75 

3-11-937 
ıaat 10,45 de 

Çarpmba günil 
Açık eksiltme 

3·11-937 
aut 11 de 

Çarıamba günU 
Açık eksiltme 

3-11-937 
ıaat 11,lSde 

~rıamba gUnU 
Açık ekıiltme 

3-11-937 
ıaatl,30 da 

Çarpmba günü 
Açık eksiltme 

1 

HAZIMSIZLIK 

PERT~~-~~;;;~7:o:prlmelerl 1 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıküli.t 

ıöa önünde tutulank yapılmııtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Mekteplllere, Çocuk valllerı
ne, Okul Dlrektörlerlne: 

3-11-937 . Melttep lıitaplannaı almaJan • ••• bir lıere alıi tamJıfınu 
saat 14 de .. 

" VAKiT ,, Kitabevine Çarpmba günil 
Açık eksiltme 

3-11-937 
saat 14,30

1 

Cartamba günü 
..4çık eksiltme 

3·11-937 
saat ıs de 

Çarıamba gilnil 
A~ık ckıiltme 

afrayınız. lllı, Orta, Lue, Yüluelı ve Malelı .•. Her olıalan, iter 
anılı ifin, iter Jilden, laer 'fiirlii maaril nqriyatını baraJan 
lıolaylılıla ve derhal edinebilira nu. 

Ratgele yertlen almamn Nnunda yanılma, yorulma, va
lıit lıaybetme olabilir, üzülebilira nU. 

lhtütua her yerde kıymet oer meli: (V AKIT KIT ABEVI) 
de mektep Jıitapçılıfında ilatua• kıuanmqtır. • • 

Kitap üzerine gelecelı lan .or guya lıarıılılı verilır • 
ADRES: lıtanbul • Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telıraf: 

Vakıt. lıtanbul. Poıta kutuıu: 46. 

P. T. T. Levazım DlrektUrlUğDndenı 
18 • ıo _ 937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ili.n edilen 15000 

kilo çinko 17 • 11 • 937 tarihinde ihale si yapılmak Uzere pazarlık!& mUbayaa 
edilecektir. Muhammen fia.t 675Q, mu vakkat teminat 506,25 liradır. 

İsteklilerin prt.nameleri görmek Ur.ere her gUn Ankarada Levazım MU. 
dürlüğüne, !stanbulda Ayniyat Şube Mil dUrlilğUne müracaatları. ( •003) (7282) 

3•11•937 tahmin bedelleriyle ilk teminat ve ekıiltmc ıckli gün ve saatleri hizalannda ya. 
saat 15,3o d.~ zıh yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye konmuıtur. 

·ömürü 

Yat sebze 41 kalem 46200 kilo 

Cırıamba gilnu 2 - Eksiltme İstanbul KültUr direk törlilğü binasında liseler muhaaebeciliğin 
Kapalı zarfla de toplanan komisyonda yapılacaktır. lst eJdilerin ıartnamelerde y.ıııh kanuni ve

---------------------~---3---1 l-937~~~~bt~~~~~~~bu~t~~~~~~~~~ 

saat 15 45 d• her teklif mektuplarını ihale için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mu 6UOO adet n 19300 demet 
Çar amba,..giinü kabilinde komisyon baıkanlığma vermeleri, ilk teminatlarını belli ıUn ve saatten 

K§ p 1ı n evvel veya bir gün evvel liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 
a a zar a . .1 kl • ·ı· · , · erı an o-

437 17 

Ti F"ô
0

AŞI sı 
Tifo ve paratifo hutal~ 

tutulmamak için tesiri nt'I. ~ 
afiyeti pek emin tue qıc!lt•. 

ecza.hanede bulunur. KutlJld• 
kuruştur. _ _. .... 

Birinci sınıf Operat3t-" 
Dr. CAFER TA vr_..ı 

Umumi cerrah! w aiııir, cUP" 
CP..rtah~l mU~huma_ı ._ıJ 

Pa.U Tıp Fakültesi S. ~ 
Erkek kadm ameliyaUan, ~ 
estetik • "Yllz, meme, urso J 
~luklan,, Nisaiye ve 6lr 

mlltehaaaım1 

Muayene: Sabahlan Mı• •ııl 
8 den 10 a kadar il il 

öğleden aonra Ocretllc!Jt ftl 
Beyoğlu, Parmaldtapı, Rumeli 

No. 1 Telefon: '4088 __/ 

Deniz Levazım ıl' 
lınalma komlsgotl 

ilanları 

l - Tahmin edilen bedeli 1..-.wı 1 
olan 2000 ton Lavemarin k~~ 
İklnciteşrin 937 tarihine rtP' İ 
çarşanba gUnU saat 14 de ka~ 
uauliyle alınacaktır. JJI'; 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lif' ~ 
lup ~esi komisyondan 

parasız olarak alınabilir. ~~ 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı ,._ 

tarifatı dahilinde tanzim ~ 
kapalı teklif mektuplarım en ,.O~ 
glln ve saatten bir saat evveliııl 
Kasrmpaşada bulunan Kom~ 
kani makbuz mukabiliııcll 


