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Filislindeki bütün Arap reisleı i 
tevkif olunarak sürgün ediliyor 
Bunlar Hlnd Okyanosun

daki Sechelles 
adalarına gönderilecek 
kudüste ve di~er şehirlerde 

dükanıar kapandı 

8e§ikttı1 yüzme havuzundaki mÜ•abakalBJan bir göröilnilf fi({ 

Yüzme havuzu dttn 
merasimle açıldı 

dam Filiıtinden kaçmııtır. 

lngiliz askerleri makineli tüf eklerle mücehhez 
otomobillerle esaslı yollarda devriye dolaşıyorlar 

B l ~u~düs, ~ (Hususi) - Kudüs aı ve bu hareketlerden tevkif ed~-ı 

(Yazısı 9 uncu aayfadaJ 1 

·Japonlar kaçıyor! 
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t }jfı~j ~ lf ır. 
· l · ~ .. ıg :oı_~ ok Arap 

r~ıs erı .lf! ıf~ı ak Fili . 
lınd~n ne · .,.. ' ·1 · . rerıne karar ve-
rd1 mıştır. Büyilk büftü vazifeıin· 

en a~lolunmuştur. 
Tebliğ il~ v~rilcn İU\hate göre, 

bu suretle ınzıbati tedbiı: alınma· 
smm ıt-bebi ı•rnunıi emniyet aley· 
itine -9irtakmı hareketler Jap1\ma. 
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Siyasi Hafta l 
·-·······················u· E 
MuaoHnl va ttİii;·;·· \ 
konu,maıarı- liç. ~ 
ler kon~ilaı-Ro- ! KrıJiiı'ten bir göriinüı 
~,a ko-~.,illJ~rı \ Kudüs, 2 (Huauıi) - Filistin 

~ f. : hudutları kapatılmııtır. Karakol 
.. :azıih : ASIM US~ vazifesi gören kıtalar tarafından 

(Bugul\ 2 ı~cı aatıf~) i yollarda tesadüf edilen otobüs ve 
Ka~=:~~ ~ıdf~ptarı :~ otomobiller zaptolunmuşt~r. H~.r 
vel Do:x...-'~le"n· İf. ıniiCl~et ev.j tarafta tevkifalt d~l'Yam ehdlıyor. B~-
fetlrilr e;1e tn mıi:cle yaptığı: tün eşhas bir ngı ız zır ısına go· 
bal Myahatleritıe ait inti· f türülüyor. 

IE annr. nakleden ( K d \ 8 lar nefyolunacaktll'. ! Mektupia,.ı) b ara eniı :'l un , H •) K d" •. 
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Koeataş vaPuiu bu-
gün sefere başlıyor 
Dün yapılan yarışta şirketin 67 

....,......~._n __ umaralı vapurunu geçti 

Bugün sefere bn•lıyacak l Kocata§ vapuru ~ o an (Yazısı 4 Uncu sayfada) 

ASKERLER DEVRlYE 
GEZiYOR 

K.u~ü~, ~ ~A.A.) - Reuter mu· Şiddetli büffi bardı mana raX-men habırı bıldırıyor: O 
Çin hatları sarsılmıyor Dün ak§am ve gece, bütün Filia

tinde devamlı bir ıük&ı hüküm 
sürmüştür. Polis ve asker devriye· 
leri fazlalaştırılmıştır. İngiliz po· 
liıleri ile askerleri, makineli tü
feklerle huıuıi otomobiller içinde 
mütemadi surette esaslı yollarda 
devriye gezmektedir. 

Öirenildiğine göre, tevkifi ka· 
~laştırılan :mJjpim,_.tı..lnslartn iki 
ei mUıtana aerllri, mandater 
devlet makamları elindedir. 

Kudüs, 2 (A.A.) - ln~iliı: ma 
kamalı tarafından tevkif edilen 
yüksek Arap komited halan. ile 
Hayfa Arap bankası direktörii 
Sussex kruvazöründe bulunmak
tadırlar. Mevkuflar bugün Hint 
Okyanosu~daki Seychellea adala
rına nefyedileceklerdir. 

Kudüs, 2 (A.A.) -Dün P?l}sçe 
tevkif edilen zatın Arap partııı re· 
iıi Jainar Hüseyni olnıayıp Arap 
gençliği lideri Yakub Hüseyni ol
duğu anlatılnıaktadır. 

Japonlara göre, şimdiye kadar 
1893 Japon 20000 Çinli ölmüş 

;ı.•. 

Nefyedilecek olanlar meyanın· 
dabu~~~any~i~adamJa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nar Hüıeynidir. M 1 Fe z· ç k k At• Kudüıteki bütlin Arap dükkan- areşa y 1 8 ma ınaaa 
ları kapalıdır. Diğer şehirlerdeld • • y K f mağaz~ıarın d~ kapayacaklan Dun unan raJı tara ından 
zannedılmektedır. 

Hükunıetin muhalef.etine rağ - kabul edildi 
men ikinci derecede bırçok Arap 
liderleri mü~terek bir hareke.t vü. · Mareşal şerefine dün gece Başvekil Metaksa• 
cuda getirmek ~midiyle y.enı hır ıara"ından verilen ziyafette dostane 
kabine kurmak ıslemekte ı~eler de I ' • 
bunların bütün gayretleri bota nutuklar söylendi 
gitmektedir. Vazedilen hususi n:· Atina 2(Hususi) - Türkiye umum nan erkanıharbiye heyeti ve Atina 
zamlar mucibince mıntaka komı· Erkanıharbiyc reisi Mareşal Fevzi ordusu ve merkez kumandaniyle bir 
ıeri kapalı bulunan mağazalan aç Çakmak bugün bJraya gelmiştir. Ma likte iskelede MarC§ali istikbal etınİf 
tırmak ve bu emre itaat etmeyen- rC§alin rakip olduğu 

0

'Adatepe" tor lerd.ir. Mareşal nhtıma çıkarken iki 
leri cezalandırmak hakkına ma· pito muhribi F aler limanına girerken tarafa dizilmiş bulunan nümune ef 
liktir. attığı toplar ile şehri selamlamış ve zun alayına mensup iki kıt·a tarafın 

sahilden atılan toplarla mukabele dan resmi selam ifa edilmiş ve mmka 
edilmiştir. Ti.irk ve Yunan milli marşlarını çal 

Fransa ve 
ingiltere 

ıspanva meselesin 
de müzakereye 
girişmek üzere 

Dün italyaya 
yeniden bir 
nota verdiler 

(YUJaı lOuncu sayfada) 

Yunan Umum Erkamharbiye reisi mıştır. 
General Papagos refakatinde bulu (Sonu: Sa. 4 Sü. 5) 

Veni Tefrikamız: 

Dünqanın en büqük 
Polis haf iqeleri? I 

Hayal kahranıanları 
ve hakikat üstatları 



2 - KURUN 3 Biriociteşrin 193', 

Siyasi haf ta 
Musolini - Hitler konuşmaları 

Uçler Konferansının neticesi· harp tehlikesi 
karşısında - Romadaki müzakereler 

Çoruh meyva memleketi 
Mwısolini Hitler lwnuşmalan: 
Şüphe.siz haf lanın en mühim ha<li

scc:i l\lussolininin Romadan kalk.arak 

sat Vekaletinin tetkikat yaparali 
bir karar vermesi ve ona göre icap 
edenlere vesayada bulunması la· 
znndır. ~ 

ASIM US 
Berline gİJmesi YB orada büyük te
zalıüral ara::.ın(b Hitler ile konuşma
sı oldu. İlk zamanlarda lns«olfoinin 
hövle ~rarcnp;'z hir lıa\a için~e AJ
m~:rıyaya J?;İcli~i iki memlekeı ara~ın
tla bir ittifak muahedesinin jmza~ı 
için imiş gibi p;öründii. Fakat se-yalıa
tin cereyanı l>ö) le hir ittifakın Yukn
unu teyiıl edecek bir hal gö ter.me<li. 
Yalnız Hitler Almanvası yeni rejim 
altında ne kadar ne hüyük ilerleme 
hamleleri temin etnri~ olduğunu Mus
soliniye 11östemıek için mümkün _olan 
her lieyi yaptı. Biı ele komunınne 
kar~r miicadele İ<;İn iki memleket.ı ara

sında ideal hirli~i bu]unduğumı ilan 
etmek için llüyük sözler söylendi . 

Şimdi Par:ste Ü~ler koııferansmın 
müzakereleri bitmiş ·•e Mussolini de 
.\lmanya seyahatinden dönmüş oldu
~undan Romada başlayacak olan İn
giliz - İtalyan konuşnuılarma artık 
ı;ıra gelmi§tİ.r. 

Çoruh vilayeti ormanları ve ma. olan Pazar elmaları cinsine mi çe
denJeri ile meşhur olduğu kadar virmelidir? Yahut ksımen o cinse, 
ıneyvaları ile de tanınmıştır. Vak- kısmen de bu cinse çevirmek mi 
tile Kafkas Rusyasının istihlak et- iktisadi bakımdan daha faydalı o
tiği meyvalar hep Artvin dağları lacakhr? Bu nokta üzerinde lkti
üzerindeki meyva bahçelerinde ---------------------------
yetişirdi. Çoruh nehri vasıtasiyle 
Batuma giden mahsuller arasında 
Artvin meyvı!'Jarı en mühim bir 
mevki i§gal ederdi .. Bu suretle Ço
ruh mıntakasında meyvacılık çok 

Simdi Mussolininin Almanya seya
hati hitıni~. vine büyük tezalıünat için
de Roına):a .dönmüş bulunyor. Ve hü
tiin cihan cfkfın umumiyesi Berlin 
konu~ınalarından çıkan neticenin her
nelmilel hfiıliseler üzerinde yapacagı 
tesiri anlamak isteyor. 

Romada yapılaeak bu İngiliz - İtal 
va:ı konu~malarmın ınt!\Ztıll nedir? 
İfahe~ista~m zaptından sonra İngil
tere ile İtalya} ı biribirintlen uzaklaş
tıran ıııe elelerin hepsi lıu nıe\'zna 

dahil bulunmaktadır. Onun iı:in tahii 
(tlara!-. ilk pl.i ncla italyanm Haheşis 
tanılaki 'eziyetini İııgilterenin tanı
ınac:ı meselesi 'ar. 

lfahe;İslanın İtalya ·tarafrndan i:>
t'l:ısmı Milletler Cemiyeti kat'i ka
rarları ile rcıhletmi~ti. Artık bu karar 
ları bozmak imkansızdır. Şu halde 
İtalyanın HaLe~ista3 imp:ıratorluğunu 
Cene\ re yolu ile tanımak hatıra gele
mez. Esasen hunu İtalya da istemiyor. 
İtalyanın istediği §CY her devletin 
ayrı ayrı Hahe~istan 'aziyetini tanı
ına!!:ıdır. İn~iltere de kendi hesabına 
lıuna ımwafakat edecektir. Ancak bu 
nun için İtalya ile kendi arasında di
~er ihtilftflr me.selelerin hallini iste
yor. Un arada İtalyanın İspanya işleri 
ne müdahalesi geliyor. 

inkişaf etmişti. 
Etekleri Çoruh nehrinin sahil .. 

lerine temas eden Artvin dağının 
hususi bir vaziyeti vardır. Çoruh 
nehrine sahil olan mmtakalar da
ğın yüksek sırtlarına nisbetle sı· 
cak olduğundan buralarda mey
valar erken yetişir. Dağın sırtın
dan tepesine doğru yükseldikçe 
iklim derece derece soğuduğu için 
yüksekleı:de olan meyva bahçele
rinde ise geç yetişir. Bir halde ki 
Çoruhun kenarlarında meseli. ki
raz bittiği sırada dağın yüksek ta
raflarında bu meyva henüz yetiş
meğe başlamış bulunur. Onun i
çin Artvin bir sofrada dört mev
sim meyvasmı birleştiren bir mem 
leket olmak üzere şöhret bulmut
tur. 

işte Artvin dağının ve Çoruh 
sahillerinin bu hususi kabiliyeti 
de bu havalide meyvacılığın İnki
şafına çok hizmet etmiştir. 

ini\ ı11p 
Yarın sabah şöyle bir polis emri 

neşredildiğini farzediniz: 
Madde 1 - Şapka giymiyecek

siniz. 
Madde 2 - Ana, kız kardeş, karı 

ve krzmızdan başk.ı kadmlarla görüş
miyeceksiniz; temas etmiyeceksiniz .. 

Madda 3 - insan ve hayvan resmi 
yapmıyacaksmız; yapılmış olan!arı 
evinize asmıyacaksmız .. 

Madde 4 - Bir Türk kadını ecnebi 
hastaya bakamaz. 

Madde 5 - Levanta ve sair koku
lar galiz necasetttirler. 

..... Fakat bunlar tarih sergisinde 
teşhir olunan fetvalardır. Din zrnda
m 1 Cahillik, gerilik, iptidailik, yaba
nilik vndam ! Riya, zulüm, keyf, hu
lasa şark zındanı ! 

Kemalizm hürriyethri, bu şark 
zmdanında açılmış olan ilk ışılıklcudır. 
Şapka giyersiniz; bütün vatandaş 

kadınlarla görüşürsünüz; insan ve 
lıayvan resmi yapar, veya alırsmız; j 
evinize asarsınız; bir Türk kadını, 
ecnebi de olsa, hastaya bakar; koku
larmız, eskiden müslümanlarm ah· 
dest aldığı kırk çe§me sularından bin 
kere daha. temizdirler: Tifo karkusu 
olmaksızın onlarla mazmaza ve is· 
tinşak edebilirsiniz! 

Mazmaza ve istinşak ! Ey yeni ne
eil, seni ne beyhude laflar ve şeyler 
öğrenmekten kurtardık! 

Fetvalar, fetavlar... Onlardan bir 
tanesi de bu idi: "'Çocuk doğurma 
müddeti 6 aydan 2 seneye kadardır!" 

işte riya perdesinin altındaki haki
kat! İsterse 24 aylık piçi meşru, iste 
mezse üvey kızınıza şefkati haram 
kılar. 

Şark, şark. .. Ondan uza1<la~abildi
ğiniz kadar vatanca, milletçe, şah1s
ca kurtulursunuz.. fata;r (Ulus)i 

l\lmc:olini - Ilitler mi.ilakatlarmm 
neticesi gerçekten kendilerinin nu
tukları ile söyledikleri gibi A"rupa 
sulhüne yardım mı edecek? Yoksa bu 
konuşmalar l1ergün bir.az d~a .f~zla 
tehlikeli bir şekil olan sıyaset ıhtilafla 
Cını kan ve ate§ i~tikamP-tine mi götü . . 
recek? .. 

Bu suallere ctvap bulmak i~in ta
bii olarak hir taraftan Pariste topla
nan l:çler Konf eransmın neticelerini 
di~er taraftan İngiltere ile İtalya ara
rında ha'.:layacak olan Roma konuş
malannnı sonunu almak laznndır. 

İngilterenin İs-panya meselesinde 
İtalyadan istediği şey General Franko 
hükumetine yardım etm~k için giden 
İspanyol gönüllülerinin geri çekilme
sidir; bu talepte Fransa dahi İngiltere 
ile beraberdir. 1spanyadaki İspanya 
göniilli.ileri geri çekilmedikçe İtalya 
ile İngiltere ve Fransanm Habeşistan 
meselei'inde anlaşmaları mümkün ol
mıyacaktır. Hatta İtalyanın Akdeniz 
kontrolüne iştirak etmesi için pariste 
toplanan Üçler konferansı kararının 
tatbik mevkiine konması da yine hu 
gönüllüler meselesinin halline bağ
lıdır. 

Bununla beraber Rusyada Bol
şevik ihtilali Çıkarak Rus kapılan 
harici ticarete kapan.dıktan sonra 
Artvin meyvaları pazarlarını kay
betti. Meyvalar rağbet bulmayın
ca bahçelere bakılamadı. Ağaçlar 

Haydar Anpagot ve Raif Necdet 
~ün gömüldüler 

. iİçlcr Konferansı: · . 
l\Jussolini Almanya seyaliatine çık

mımlan ewel İngiltere ile Fransanm 
tcş\!hhüslerine cevap ·vererek İtalya· 
nın Nyon kararları dairesinde baş 
layan ,Akdeniz ~olüne girmege 
hazır olduğunu resmen hildinni§ti. 
Bunun için de Pariste İngiliz, Fran
sız, İtalyan teknisiyenlerinden mürek 
kep bir konferans topla~ıştı. Son 
gelen haberlere göre hu Uçler Konfe
ran;:;ı kor:;an denizaltı gemilerine kar
~ı .olmak üzere İngiltere ile Fransa 
taraf nı<lan yapılacak Akdeniz kontro 
lüne İtalyayı teşrik etmek için yeni 
kararlar vem1iştir. Bu karar mucibin
ce İngiltere garbi Akdenizin Cebelüt
tarık civarında olan mmtakasmı, 
Fransa Cezair ile Fransa arasında o
aln kısmını, İtalya Tirenyen denizi 
ile Sardinya, Sicilya adalan etrafını, 
Yunan ' 'e Adriyatik denizlerini kon
trol edecektir; yine aynı karar muci
bince şarki Akdenizin Trahlusgarp 
Mısır cihetini İtalya, Adalar denizi 
ile Suriyeye kadar olan kısmını Fran
sa kontrol edecektir. Ancak Pariste 
teknisyenler taraf mdan verilmiş olan 
bn karar Nyon konferansı karara]rmı 
tadil eder mahiyette olduğundan tat
lıik olunabilmesi için ev-\•elce hu kon
feransa iştirak etmiş bulunan bütün 
cl~\:.letler taraf mdan tasdik olunma-

Şu halde Roma konuşmalarından 
tflaattri 'im;Jlf"W n~tice çıkallil
mek için İtalyanın İspanyadaki İtal 
yan göniilliilerini geri çekmeğe karar 
vermiş olması Jfizımgeliyor. Halbuki 
Mussolininin Almanya seyahatinden 
evvel verilen yan resmi bir notada 
İtalya lıiikumeti bu gönüllüleri geri 
çekmek imkansız olduğunu hildiı
ınişti. Eğer bu imkansızlık bugün de 
mevcud ise bütün hu konuşmaların 
hepsi beyhude nefes tüketmekten baş 
ka bir fey olmıyacak demektir. 

Fakat Roma müzakerderi de böy-
le hir akamete uğrarsa işler nasıl bir 

'mecraya girecek? İtalya 1spanyadaki 
gönüllülerin geri çekilmesi mümkün 
olmayacağmr kat'i olarak sövledi~i 

• b 

gün Fransazlar Pirene yulunu açacak. 

İngiltere Ye Fransa dahi f spanyada 
ademi müdahale kararlarını bozacak. 
Bundan sonra Pirene ü .~erinden açık 
ca Yalansiya lıükfımetine yardımlar 
gidecek. Daha doğrusu şimdi İspan
ya toprakları üstünde de, arn eden 
beynelmilel ~izli harp o 'akü açığa 
vuracak ! .. ı 

da dejenere oldu. 
Geçen yıl Çoruh vilayetinde ge

zen Başvekil Vekili Celal Bayar, 
bu mevzuu da ehemmiyetle tetkil{ 
etmiştir. Burada yetişen türlü mey 
va mahsullerinin koliiylıkla ve u
cuz nakil yolları ile satılması eı· 
babını temin edeceğini Artvinlile· " 

Raif Necdet merhumun tabutu 

re söylemiştir. Sovyet Rusya ile 
yapılacak ticaret mukavelelerinde 
bu cihet n~zarı dikkate ~lmacak- ı 
tır. Türlü meyvaları, nefıs üzüm
leri, elmaları, şeftalileri ve zeytini 1 

ile meşhur olan Çoruh vilayetinir 
mahsulleri satılınca büyük istifr.ı. 
deler elde edileceği füphesizdiı- . 
Uzun seneler zorluklar İçinde kal· • 
mış olan bu memleket° parçası kı· 
sa bir zamanda kalkınmış olacak- --B=--------d-----
tır. ayan A alet 
· Bununla beraber yukarıda işa· • 
ret ettiğimiz vecihle Artvin deki A 1m8 n y tl d 8 film 
meyva ağaçlarının cinslerini ıslah çeviriyor 
etmek gibi bir mesele de vardır. 
Bunun için de Artvin Valisi Refik 
Koraltan ehemmiyetle çalışmağa 
başlamıştır. Geçen sene Amasya
dan Malatyadan çubuklar ve to
hu~lar getirilmiştir. Bunlar zi
raat müdürünün nezareti ve irşadı 
altında halka dağıtılmıştır. 

Bundan başka bir de otuz, kırk 

sına ihtiyaçmardrr. Ru itibarla henüz ASIM US 
Par is Üçler-:Konf eransmm kararı ile --------------
hu i~in olup hitnıi~ olmaclığım söyle- Hiller de }la/yaya 
meğc lıaeet yoktur. 

dönüm arazi üzerinde fidanlık ya 
pılmıştır. Şimdiki halde bu fidan
lıkta birkaç yüz bin fidan yetiş
miş bulunuyor. Bu suretle fidan 
yetiştirme· işine bundan sonra da 

Roma komı.~malan: 
Nyon konf erasmdan ~onra İngilte

re ile Fransa .Akdeniz kontrolünü 
üstlerine alırken herkesin zihnini iş
gal eden ~ey bir lıarp tehlikesi idi. 
Çünkii hu kontrol hareketi neticesin
de Fransız Ye f nr,iJiz lı:ıl'p gemileri
nin ltaJ)an gemileri ile çarpı~rrİasr ih
timali H\rclr. Fakat zanncclild'ği gibi 
bu tehlike gfüiHmedi. 

Bir taraftan Akdenizcle korsan de
nizaltr gemilerin faaliyetleri nisheten 
kesildi. Y~ f tnlyn hu kontrole teşrik 
için Pariste i'-cier konf eranq lrnzrrlrk 
ları lla laılı. Di~er taraft~m f n~;liz 
Başvekili Clıamherlain Mu;:;soliniyt> 
bir me!t.tup giinclererek İtalya ile İn
ıiltere arasında umumi bir anlaşma 

yapmak için hil' mÜ7:akere zemını 
a~mak ic: tecliğini bildirdi. ) fo!"solini 
ele bu teklifi memnuniyetle kabul 
etti. 

gidecek 
Berlin, 2 - B. Mu:rnlini'nin AJ. 

manya dön.üşünde B. Hitleri 1tal
yaya daveti, Alman devlet reisi 
tarafından kabul edilmiş ve bu ka
bul cevabı İtalya başvekiline b~l
dirilmi:;:ir. 

B. Hitlerin İlalyaya ne zaman 
gideceği henüz belli değildir. 

devam olunacaktır. 
Yalnız Artvin ei.malarıntn ısla

hına çalışılır iken, düşünülecek bir 
cihet vardır. Mesela Artvin elma· 
larını umumiyetle tatlı Amasya et-

. l'd' ? ması cinsine mi çevırme ı ır . 
Yoksa son sene le•· zarfında A vru
pa pazarlarında tatlı elma~ardan 
ziyade rağbet bulan ve ekşımtrak 

Geneıal Fıanho hali Geçmiş kuıunlar: 
zaçeı i bekliıl'or ıı1111uıı•nıı111uııınııı1111ıımı1111111t1•1tıı~ıııtlllll1t1111ll 11 
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Berlin, 2 - General Franko . Bayrağı nrı se·am~ayarak 
kendisinin milJi şef ünvanınr al- sl.ti'er 
rnasının yıl dönümü münasebe~iy ]e Nihayet dün düş nan uJarak tc.;ırak 
söylediği m~tukta Kovadonga'nııı br~mıztı girenler Türkün istikl~lini 
da alındığını haber vermiş ve: temsil eden al sancağın önünde ihti 

"Kat'i zafer y:ıltındır, demiştir. r;lmla iğile iğile memleketimizden 
Şimaldeki sefer biter bitmez bu ayrılmışlardır. 
neticeye varacağız. Harbe nih:.ıyct İstanbul ufuklarını sara,n kesif ka
verilmesi için t:ıvassuttan veya bus içinde beş yıl oynanan haile bu 
barışmadan bah!edcn haindir.,, .suretle nihayet bulmuştur. 

Bayan Adalet 
Berlin, 2 (Hususi) - Bir müd

det evvel Türkiyede verdiği kon
serleri ile tanmmıf ve sonra Viya
nada sanat hayatına başlamış olan 
Bayan Adalet bugün Alman sine· 
masında muvffkıyetli bir mevki 
işgal etmektedir. 

Bayan Ada!et, Viyanadan sonra 
Amerikaya gitmiş ve orada çahş-
tıktan sonra Berline gelmiştir. Bu· 
rada meşhur Alman kadın artisti 
Magda Schnerder'le beraber "Kal 
bin rolü,, ismindeki filmi çevirmi~
tir. Alman gazeteleri bu Türk kı
zının bu filmdeki muvaffakıyetle
rini takdirle kar§ılamaktadırlar. 

eller üzerinde taşınırken 

Vefatını büyük bir teessürle bil
dirdiğimiz tarihçi Ali Haydar E
mir Alpağotun cenazesi dün sa
bah kaldırılmıştır. Cenaze saat on 
ikide merhumun Heybeliadadaki 
evinden kaldırılmış, Heybeliada 
camiine götürülmüştür. 

Orada namazı kıhndıktan sonra 
Adadaki aile kabristanına götü
rülerek gömülmüştür. 

Ceaaze merasiminde Harp A
kademisi Kumandam General Ali 
Fuad namına deniz kumandan ve· 
kili deniz lisesi kumandanı albay , 
Ertuğrul, birçok deniz zabitleri, 
Harp Akademisi, deniz lisesi, ge· 
dikli efrat mektebi talebeleri, mer 
humun dostları, bir kıta bahriye 
efradı bulunmuş, Albay Ertuğrul 
mezarı başında bir nutuk söylemiş 
tir. 

Mezarına Harp Akademisi, de-
niz lisesi, gedikli erbaş mektebi. 
Matbuat Cemiyeti ve gazetemiz 
namına birer çelenk konmuştur. 

Muallim Raif Necdet KestelH
nin cenazesi dün sabah, bir gün 
evvel nakledildiği Nişantaşındaki 
Teşvikiye camiinden kaldırılmış· 
tır. 

Cenaze namazı kılmdıktan son· 
ra Mecidiyeköydeki asri mezarlı
ğa götürülmüş, Hamidin sırasına 
gömülmüştür. 

Raif Necdet Kulelide uzun za
man muallimlik etti~inden cenaze 
merasiminde Kuleli lisesi bandosu 
He talebeleri 179 uncu alaydan 
merasim tab~ru, gazeteciler, dost· 
ları hulunmus. mezarına mektep
ler, Matbuat Cemiyeti namına çe· 
lenkler konmuştur. 
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Bizim üstatların ku
lakları çınlasın! 

ŞEHiR HABERLERr: 

:-·········-················ YAZAN ~ ···········• 
ı VAHD~ır GC~~·~·KBN i 
: : .............................................................. -·- •: 

••üstadım... üstadım., dedikleri 
\'ardır. Bu, ağız alışkanlığından iba· 
ret bir şeydır. ve "azizim, dostum, 
ve Fransızların mon vicux {lhtiya 
rım,. makamında bir şey. Fakat, biz 
:le "üstada" verilen ehell'miyetsiz ye 
ri göstermez mi biraz dz. bu~. 

Üstada ehemmiyetsiz yer veril 
mez belki bizde. Toplantılarda ön 
sırada\ii ihtiram meviüleri - ha-ı 
sır veya marocain koltukları onlar iş 
gal eder. "ilk söz" onlarındır ve on
lar, tenezzülen "bir iki söz., söyler 
lcr, - yahut da hasta olduklarını 
haber veren bir mektup gönderirler 
toplnntıda bu mektup ··üstadın ' 

" aç 
ma nutku olarak okunur. 

Üstada gazetelerde de yer verilir. 
Üstad orada gününe göre yazı y 

b
. a 

zar, veya ır ırn-a yazı tutturur. 

Üstad vardır: Toplantıların ba 
tında - ismen veya cismen; üstad 
~ardır gazetelerin baş yazılarında. 
ı- akat edebiyat veya sanat hayatmda 
:istad yoktur .• 

"Üstad., ne verir? genliğindenbe 
ri yazdıklarının tekrarlamalanm. F 
lan hikayeci iistad yirrni sene eV\' 1 

i gibi ?ikaye yazmakta herdeva~ 
~ır. Falım romancı üstad kırk 

ık. .b. sene 
~vve ı gı ı roman yazar .. 

Üstad şair altmış sene e Ik' . 
lr. , .. vve ı şı 

ı terennum,, eder. / 

Bıktık artık değil mi va t b" b k 
t kG l · ·'an 1 
ı . enç er ıçin, biı meml k t 
h . . e e sanat 
ayatı ıçın onlar nasıl filar. .. t d l 

L. •1. :ı • us a o a 
"ı ır . 

. N~. üstadı üstad tanıyıp geri kalan 
bır kutle vardır, ne c.nu inkar eden 
bir kütle. Bunun için de edebiyat ve 
san a t hayatımızda birliksizlik. dağıl 

a görülür. 

.. Bırakın üstadın herkes tarafından 
ustad tanı.nmadığı için etrafında top 
luluk tcşkıl etmedig .. ini. ·· tadın k 
ı .. b , us yo -
ugu u hayatta gayesizlik ve~k 
uzlık doğuruyor • arar 

Nasıl yazacağız, kimin ib. 
ıız? Eski üstad gibi mi? gHı yazaca 
. b" . · ayır do vurmuyor ızı artık.,, ' 
Başka arzularımız var bi . 

l l t k . d" . zım, _ 
• n a ma ıste ısımiz ha ka 
?stadlar bize yeni bir şe ş şe~ler. 
nr k" . . y verrnıyor 
.. ı, onun ıçın, evvela o . . 
~atımız için üstad t nu fıkır ha 
:a bize Yen· b. anırnıyoruz; son 

kelerinden Kongoyu gezmişti, bu 
gün yine Afrikadaki .. F ra~sız. .müs 
temlekelerini gezip g .. ~.m:ge gıdıyor. 
Dün de herkesin bugunun tanınma 
yan garip ve esrarengiz. bir yeri ~ 
ları Rusyayı dolaştı geldı, oradakı 
hakikati kendisinin evvelden besle 
diği gayeli fikirleri bile feda etmeye 
kıyarak acı acı anlattı. 

lngilizin F ransızm, ltalyanın gen 
c: \\Tells'i Gide'i Pirandc11o'yu üstad 
tanıyor: Bugünün adamı 5~nk.~ on 
lar. Bizim üstadlar ... , - hızım ustad 
ların kulakları çınlasın. 

y ahdet Gültekin 

Üniversitedeki Do
çentler meselesi 

Üniversite doçentler taliınatnamesi 
.. . . k rulurken doçent mucibince unıversıte il . . 

1 bir ımtihan olarak alınanlar 3 yı sonra 
d. 1 Bu müd-

vermek mecburiyetinde ır er. . ih 
b d ntler ımt a-

det geçtiği halde azı oçe . O 
. . k~f t ektedırler. -na girmekten ıstın a e m ... 

nivrsite rektörlüğo:.i kendilerine yaptıgı 
. ·· d t "rinde im-bir tamim de verılen mud e 1:r • 

. . . kd' de doçentlık-tihana gırmedıklerı ta ır . . 
kl kendılerıne ten ayrılmış sayılaca arını 

bildirmiştir. 
. • k · tihana girmiş Doçentlerın bır ısmı ım 

olduklarından girmiyenler de bu karar 
.. . . t'h eg"'e baclanuşlar-
uzerıne ım ı an verm :r 

dır. Önümüz.deki 20 teşrinievvele ka-
dar büt•:in doçentler imtihana girmiş 
olacaklardır • 

Bu mesele etrafında ıehrimizde meı

gul olan yüksek tedrisat direktörü bay 

Cevat bir muharririm:ze .demiJtir ki: 
"- Üniversite taHmatnamesi hU· 

b llkümlerince doçentlerin bir kısmı im

tihana girmiş diğerleri de girmeğe baJ
lamışlardır. Yakında bütün doç~ntlerin 

imtihanları tamamlanmıJ olacaktır.,, 

ilk mekttıp!er yarın 
açılıyor 

Şehrimizdeki bütün resmi, hususi ilk 
okullar yarından itibaren yeni ders se
nesi tedrisatına başlayacaklardır. 

Bu yıl ilk okulllara §İmdiye kadar 

6000 bine yakın talebe yazılmıştır. 

Poliste: ihracatımız 
fazla 

........................ Universitede 

Vedi aylık mukayese 
bunu gösteriyor 

İhracatımız bu yıl diğer yıllara na
zaran oldukça ehemm;yetli şekilde art
mıştır. 1statistik um•ım müdürlüğü ta
rafından yapılan bir istatistiğe göre ~ıl 
başındanberi temmuz sonu~ ~adar ıt
halatımız 58 milyon 500 hın !ıraya ba
liğ olmuş, aym devre za~fmda ihrac~t
mız 59 milyon 800 bin lıra kaydedil-
miştir. Bu suretle 7 aylık i~racatı~z 
ithalatımıza nazaran 1.300 mılyon lıra 
fazladır. 

Bu rakam altıncı ayın sonunda 6 

milyon 900 bin lira iken 7 inci ayın so

nunda 5 milyon 600 bin olarak ~zalma
sı temmuz içinde bu miktar da ihracat
tan fazla ithalat yapılmış olmasından 
ileri gelmektedir. 

Temmuz içinde en çok ithal edilen 
maddeler arasında 237 bin liralık yün 
ipliği 595 bin liralık pamuk ipliği, 1 
milyon 393 bin liralık kasarlı boyalı 
pamuk mensucat, 488 hin liralık demir 
ve çelik, 177 bin liralık demiryolu ray
ları, 139 bin liralık demirden kaba ma
mulat, ı milyon 200 bin liralık petrol 
ve benzerleri sayılmaktadır. 

ilk Mektep kltep1arı 
basılıyor 

Kültür bakanlığı ilk okul kitaplarile 
yakından meşgul olmaktadır. 

Şimdiye kadar okuma, tarih, kitap

ları Bakanlık tarafındaa açılan müsaba· 
katarda iştirak eden öğretmenlerin gön

derdikleri kitapları arasıll{}an seçilerek 

Bakanlık hesabına bastınlmıJ ve bü

tün okullar da bu kitapları kullanmağa 
başlamışlardır. 

Bu yıl da riyaziye, ve tabiat, eşya ki
tapları için bir müsabaka açılmış, müsa
bakada kazanan kitaplar Bakanlık tara
fından basılmak .Uzerc Devlet matbaa
sına verilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız okullar önümüzdeki pazarteıi 
günün.den itibaren a;ıiacağı için öğret
menler kitaplar basılıncaya kadar bu 
dersleri ameli olarak talebeye öğrete

ceklerdir. 
Diğer taraftan Bakanlık her kitaba 

bir fiyat tayin etmiJ bulunmaktadır. 

Bu fiyattan fazla fiyatla kitap satan
lara bir daha kitap vcrilemiyeceği gibiJ 
haklarında kanuni muamele yapılarak 

para cezası da kesilecektir. , 

Motörde lnfllAk 
Yalovada Baltacı çiftliğine ait bu

lunan ve Nuri kaptanın idaresindeki 
motör sebze hali önünde dururken ma
kine kısmı birdenbire infilak etmiş, bi
raz sonra motörün dibi delinerek bat
mıştır. 

Nüfusça zayiat olmamıştır. 

ee kllo kaçak kHylU 
sigarası tufuldu 

Dün saat 13 sularında Mercan y~ 
kuşunda bir hadise olmuş, gümrük mu· 
hafaza memurları tarafından şüpheli 

görülen ve sandık yüklü bir araba çev
rilmiştir. 

Arabacı Şevketin arabasında yapılan 
araştırmada 5 sandık içerisinde kaçak 
olarak 66 kilo köy1'ü cıgarası bulunmuş· 
tur. 

Cıgaralar müsadere edilerek İnhisar
lar idaresine teslim edilmiş, suçlu ara
bacı hakkında zabıt varakası tutularak 
mahkemeye sevkedilmiştir. 

YUk arabası çarpb 

Talebeler neden lir 
derste muvaffak 
olamıyorlar? 

Universitede eleme ve mezuniyet im
tihanlan tarnamile bitmiştir. Fakat bu 
yıl haziran devresinde olduğu gibi ey
liU devresin.de de fazla randıman alına
madığından muvaffakiyet nisbeti yüzde 
30-40 arasındadır. Yapılan araştuma-

larda talebenin çoğunun bir dersten dön 
düğü ve diğer derslerden tamamile mu· 

vaffak olduğu neticesine varılmıştır. 

Üniversite rektörlüğü dekan ve profe

sörlerin iştirakile toplantılar yaparak 
bu gibi talebelerin vaziyetleri ilzcrinde 
meşgul olmuştur. 

Söylendiğine göre: bir dersten dö
nen talebelerin yeniden bir imtiha· 
na tabi tutulması veyahut da bunlar 
i~in ayn bir formül bulunması ihtimal 
dahilindedir. 

Vaziyet birkaç eiJnc kadar belli 9la
caktır. 

Beşiktaşta Kağıthane caddesinden Ruhsa'sız kesilen odunlar 
geçen yük arabası, karşıya geçmek isti- tutuldu 
yen 6 ya_şlannda Mustafa kızı Habibe- Dün Çinarcıktan odun yülü olduğu 

ye çarpmış, muhtelif yerlerinden yara- halde Halice gelmekte •)lan Ahmed 

lanmıştır. kaptanın 1 tonluk Ekyal adındaki mo 
Yaralı hemen hastahaneye kaldınl- törü, gümrük muhafaza motörü ta· 

mış, arabacılık ehliyeti olmayan suçlu rafından şüpheli görüldüğünden ta 
da yakalanmı~tır. kip edilmiştir. Motör Halice yanaş· 

Çarpı,b' ar tıktan sonra muhafaza memurları ta 

Dün Harbiyeden Şişliye gitmekte rafından yapılan araştırmada elde 

olan şoför İsmailin id<ıresindeki 2589 mevcud tezkerede yazılı 80 kantar 

numaralı otomobil hamam istasyonun

da duran tramvayın solundan geçmek 
isterken karşısına birdenbire çıkan 

4049 numaralı kamyona çarpmış ça
murluğu hasara uğramıştır. 

dan başka taze ve yaş olarak on be§ 
kantar odun bulunmuş, bunların ci
var ormanlardan gizli ve ruhsatsız 

olarak kesildiği anlaşılmış, odunlar 

musadere edilmiştir. 
-:=:::-~===============================-==-~~-

Ankara MUzlk Öğ
retmen Okulu 
DlrektörlUğllnden: 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna irntilianla parasız ve 
yatılı talebe almacaktır. 

Kabul şartları Ulus, Tan, Cümliuriyet ve 'Ali~am gazeteleri
nin pazar, çarşamba ve cuma nüslıal:ırmda intişar etmektedir. 

İsteklilerin İstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğiine ve 
Ankarada Müzik öğretmen Okulu Direktörlüğiine müracaatları. 
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~i·n. - pek ıhaıkrl şel y vermedikleri 
b 1 ı o arak - k hah 

= u uyoruz, eks'kl'k h" . a at ·----------..... "".'9"~-·---------------~-..... --....... -... -----------~------------...... ---Bizden ha ka ı ı .ıssedıyoruz. Muhsin, aevgillırl TUr B • k k d 1 • • 
ıanat hayatı~da yyeer~ebr~n edebiyat ve -=---:= kl!.nı kıskandrrabilccc'lt 1 r 1 s an 1 r nı a u su u 
B nı ır ~ey :ı bir uaul keşfctmt~tl. 

ug tinün istediği sanat ::ı ~~ ;m0ı. otomobtande bir man. 
lad bunlardan h b . . ne ır s ten t&§ıyordu. 
. . a eraızdir N · I 
!i klerı tanır, ne Yenilq. . c yenı 1 Birçok kızlan tecrU kadm mankeni, o kadar oöhret k&zaıımı,tı D& gelmeden karoılqWar. Fakat Muhal.n.lıı 

Tek ta. raflıdır. bizim ~~·tad. N 1 be etUkten sonra bun.ı ki, Muhlinln bUJ arkad&§lan, onu Yalnuı gözü TUrklndaydL Ancak bir kere, yanm. 
C I h - eys urar verml§U. Kızlar bulduktan vaki'- "çok güzel bir kadm ele ~ daki mankenin gWUmaemcalni temin için, el 0 
- evrı mez ıç Öteye her· N e dan ı.ır kıamı ona aldır çirrnlf olduğwıu .. aöyllyerek tebrik ediyorlar yordamJyle "gWUmaeme fpt .. nı çekmeli ha. 

\ V ells} . ~er.~e Shov? ,!3e~~d Sh::e Jn&UU§lı. Bir ıuammı dl ve kendilerini de bir gUn yanma alma.mu, tırlamııt:t. ve bu harekeU yaparken manke. 
bu, İngılız ustadı, hala gençti W ı' da, Muhııln, beraberinde bu güzel kadmla koDUftunnalarmı laUyorlar n1n yUzUne bile balanamııtı. 
] d • · h~ l r. e .,.ezdlremiyecek kadar d TUr'·"- dan ı d En h s, evrının aya veya cern ·ıyet ., ı. IUUlm yanm geç yor u. eye. 

ro J lnlıkaız ve tabiatsız Fakat Muhııln, bittabi dalma kaçmıyordu. canlı dakika... Yanındaki "güzel kadm., ıa 
manınr yapını§, bugün fikir r bulmU§tU. ..Çok -·'-çup bir -y,, diyordu .. , Bu --Aa nr y B .. .. f omanı ........ ..- .. ....., artık onu deıı edebilirdi ... 

apıyor. ugunun ikirlerjn .. TllrkA.ndan ayrıtalıberl, onu, kıskançlık sahte bir kıskançlık eseri gösterip, &det&. • Fak~t TllrkAn umulmadık blr kahkaha B-

re yarını görmeğe çalışan 80 n e glo hlalerlnl •·"rlk eunek ırureUyle tekrar el" "kız,, 1 klmııeye tanıtmak ıstemedelfnl, an ırverdl! Bu kahkahaya TürkAnm arka"--,an 
· • • · • h eser e ...... k dmlar k ı ..... ....., rın ı sınem .. a ıçın .. azırlat.mı•tır •• Bu u·· e ırmek için türlü • ve ız ara ""1i' tatmak istiyordu. da katıldılar. Derken, yoldan geçen birkaç 

. Yazan: Hikmet: Münir 
Ancak bu patlayıılar arasında çıkan çok 

kuvveuı bir gUrWtUnUn, Mubsinln otomoblı 
l&BUklerlnden bJrlne alt olduğU Muhaiıı dur. 
duktan sonra anl&§tldL 

Berbat bJr yolun üzerinde delicesine kaça. 
llılubsinln otomoblll.nln ön IAsUklerlnden bl. 
rl sllAh atılııı kadar kuvvetli bir g11rUltU llc 
paUamıotı! 

Muhsin yakalandı; ilkin umumi lıtlraha•ı 
bozmaktan ba§ka ciddi bir ıruçu olmadığı J. 
çln, bir müddet 11onra adı ve adreal tesblt 
edilip bırakılmak üzere .• -

. . . . . . d -s g g ç 'fak 01--adı5mı görünce, canııu: .__,_ ttu H*•ke-'- bu mankene n 
ne uy ugunu gosteren ıkinci bı'r k 1 vurup muva. ..... 6 Mu ....... meau · ... aUI -. diğer yolcu da, önce f&§km §&§kın bakındık,. 
ta. no fakat çok ..41 ..... 1 bir kadm mankeni yanıba,ı lan bayranlıtmdan, kendistne bir gunır payı Birkaç gUn aonra Muhaln, evinde kendi ba. 

& -- tan ııonra, birden kendilerine bir ilham gel. 
o ı 1 

bile çıkarmııtı. Ve yollarda alablldllfne gt. ıma dlnlcnmekte, kara talihine için için ıa .. 
ut İne of History (T arı'hı·n na oturttu. kitleri TUrkAnın geçmesi mutl\t d mlı gibi katılaaıya g11lmeğe koyuldu. 

B ) k 
Yanı Ak•am va de diyor u. tr d bil netler savurmaktayken birden kapı vurul. 

ıra Ve Onun ·· ·· k b. .. blrka" fa bu mank•nle lam •-•- .. ,_,nl Muhatn, neye u a ı"'"nı meden, otomo. du. uçu ır corn · 1 aklarcfall .. " GUnUn birinde .. ...,dlği oldu. Ken..... 6
• • 1 A h . Prırne , olan eok ~-ıadJ. bilini daha hızla ileriye sUrdU. Ve az aonrt.. 

61 O an S ort Hıstory f h 1 Ustüııte geçme'9 _,,. ..,. g"rdU d HattA bırakan ııevg111ai TUrkln, yolun tl.ııtbqmdan Gelen, TürkArun oturduğu apartnnanm ka. \V ld (D O t e ara...- v e yanındaki mankene baktığı zaman ne gör-
.. ~~ .. .. Ünya~ın kısa bir tarihi) l TUrkAn buk~~onun durakla"ı;· arkad.ın en tık fistanlanndan birini glytnmlı oldutu lliln: pıcJBI idi. Bir mektup uzatarak: 

~oruşunun ve fıkir faalı'yet' • Muhııln. bir .. · f k · ha'de geliyordu; yanında Muhslnl tanıyan ı.-e - Bayım, dedi, bunu ISlze Bayan Türklrı 
[ d • ld .. ının ne bf Jduturıu bile ar etmlıştı. TUrkAnm bir vakitler Muluılnle ııevl§Ukterlnl Güzel ve tirin mankenin 'ba§ı yok! g5nderdl. 
-~ ar genışko ugunu, ne kadar bu ' bakar gl o anında ta~ıdığı kadın mankeni bilen kız arkada,lan vardı. TUrkAn bunlarm YUk arabumdan uzanan kaim bir perde Muhsin, kapıcmm elinde ba§ka bir 141yl11 
gune uyara cerniyetlik oldu" 1 Muhsin:;; ~ydt. Bir Amerikalı komıııy"n ortumda, bUtUn azametiyle konup konuıa. mrığı, mankenin kafamı& çarptığı gibi k:.\, daha bulunup bulunmadığına balımak lllzu. 
g o .. sterı·r., 811nu son icaı trdan -·•-••tar& satmak lcln 5mek p•""' tm •· 

1 
... -- · a""r a~?r yilrUmekteydl. -·r a ııw... munu bile duymakaızm, mektubu heyecanl:ı cu, on a . k marifetli idi. Yanıbs 0 ' 

Amerikada yeni neslin miJl•ı cdeb· o•arak getirmişti . pe Akşamın geç saatleriydi. Bazı yUk aralı&- Mubstn, neye uğradığını bilmeden, önUno birden açtı. 
t ha la ı 1 den c;eklnce, a"'zmı ve b~ını ov !arının da ''Ollard&n geçmekte olduktan bir gelen Uk tenha eokata aapmağa le§ebbUs Kendi kendine: 

ya cereyanı § dığı zaman W 11 . , mdakl iP er h tt& arada bir elini bile kaldı oT 

üstad olarak tanımaktan çek. e ds~ natab111v~:~. :tornobll P'eclu .ntuı(çe, yalancı saat... etti. Fakat flmdl, arkadan birka.c;: dUdUk se. - İıı§allah, diyordu, inpllah yaptıklanr.:ı 
] Vv ll k da ınrne ı T'n•or. hU .,..,_. ııec:ilemeyordu. lfuhaln o kadar heyecanlı idi ki, caddenin 81 IJIUUyordu. Pollalerln bir kıamr, ilk bakt,. pl§man oımuıtur. Bana tekrar dönüyordur. 
er,.-.- e s 0 a r bugünün ada 1 l>J .. Pf!V oJdu'tU aaıa yukıı-smdan doğTU. dolaptan, aandal-1an, ta. kafur keallmlt bir ceaedin otomobilte ka. Mektup, Türklnm kendi el yazıaiyle idi. 
mı ıdı. I ,,alnJZ bir kl•i V"-T'dı . ~Ce R"ec; " .1-

ı ] . d Bunu bil:ılli r,arai"' bf'krl!I. kanare ve koltuklan, dııanya dotnı çınlmasmı andıran manzara karşıımıda bir., •'Sevgilim, diyordu, aenl sevgiliğiıı ile ebe .. 

1 
. ta yan usta ı Pirandello, son eser 1 ·-'·lt1el" r{ ' ,,,~ ,.!" .. ~1"1 l-ıtb-l .. f1e, manlr .. .,I uzıı.nmıı bir yilk arahaamm kendlalne doğr"J den heyecena gelmlı, bu esrarengiz otomo- diyen bqba§a btrakınatı tercih ediyorum. 

erme kadar, ya§adışı günün fikir r.!\ra1 be:;a:"""''< ~1<..t.,ı" oda.....,•. ,,.,.,., ı;retdt~ını bite görmckrılzln, yalnız Tllrk&nı bili durdurmağa sav&§ml§tı. Bir yastıkta kocaymız... Ancak, ba§ba§a 
<:ereyan!arını ele almış onlar u·· . , ...... ın .ııa,.,., •t.., ... h• .. akrvnl", er"•I ,.., ... , k•sk'l.ndırmıık. ona kendisinden daha güzel Bir kısım polisler lae, bir dell ile karııla,. kalmanız tçın, aevgUJnlztıı de bllft alze lA 
d L-f ' zerın I ı.""''oısm•Tt " •. 1 , bir kıı1ın -kalıyablldlıtfnl arkadMlan ara. tıklarma hUkmede-k, her halde otomobilin znn olacaktır . ., e KD a yormu•tu. .,, nmm 1011 """tıerl.,de. ,.n...,.1" " "' ..... ., "- .... 

F 
-s , <'l lıl .. f ...... t !< .............. ,< _ .. ,,,... smıh tam bir nllmavt .. ıe f:'öaterebllmek ~.. aahtblnl ele geçirmek laUyorlardı. Bu 8tl'ada kapıcı, elindeki paketi Muhalnc 

ransıı: Üstadı Andre Gide da· 1 
- 1-'" rıkmıı1'·ı<ı -" me'Jvle. '· ralnız ('l!IU P'ÖZ'everek otomobilini DUdUk eealerl ço&aJdı·, Muhstnln b• .. u. uzattı. Paketin tçtııde, yUk arabamım çarp!l 

rn 1 k 
. . ırna ........ ., .......... '< T",. n .. ~.. e .... . 

em e etın · ti'! - 1 ,,,.,.,.n ,.c..ı-" r • h""'" •·111t""1 ~,,-, .ııUrmektevdt. cunda çe-vre akisler yapmaı.a ~-·tadı. rak kopardığı gllzel kadm mankeninin sokn\; . ın cemıye ı c ve rnillet _. .. .,,.......... ,...... .... ,_, .. ..,. ..... 1• ,.v,.w 6 ~ 

lı~ meseleleriyle alakadar olmuştur. l-~,..: .. ~--;.~:~·;···~--~·~-·;.·.· ... ·.,-.-... -•.• ~_ ... -.-·.·-.·-_,.,,._·.·J __ ...... ·,.·-..... _ ... ,. .... ·••·•·111"''···.-.-................ ,.·
1 
...... ~.·." .. ".'".,.'T'•'k•"·· 1111A .... vıt•lt-t>•a•ttr•d .. ıl•a•n•. •h•a•va•v•a•bi-rk•a1111r ... eı•st•ı•a.1111h1111 ...... _ta .... b•u•lı•ın•m•u•~•ba ... şı_v.,ard-ı ......... ____ _ 

Y ınni sene evvel, Fransız müstemle 1 



B• 1 ili t . esil Arjantin mektep gemisi 
ır ng. z ayyar Diln gece Petapalasta misafirler 
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Maraşel Fevzi 
Çakmak 

Yunanıstanda battı şerefin~ bir süvare ver"ldi 
(Osttarafı 1 incide) 1 

iti mfü~iiliı de•lerin Erkamharbi,. 
ye reis~hıin felilisiı pe~ samimi ol,. 
muştur. General Vattas Türkiye U• 
h'ttm :Frkanıharbiye reİJine mihman 
dar tayin edilmiştir. l\4areşal Yunan 
cletletinin misafiri l»tılunuyor. 

Uç kişi öldü altı, kişi ag1r 
surette yaralandı 

Atina', 2 (A.A.) - Atina ajansı
0 

mıftd. Bun11n Uaerine lt4iraffrt 
bildiriyor: taki zabitler v~ eftit lidtften *"*" 

İmperial Airways deniz tayya- ae atıhtitt ve ka21H4~l•i ftrttit. 
reainin ujradıiı kaza Elen efkaTı mağa başlanuıtır. Bunlar liep:: 
umumiyeıinde büyüle bir teessür teker teker aftiüntf ve remorkör<' 
u7andırmıttır. getirileYek Mk tedavilffi yaprlmr 

Creenwich •atiyle saat 6 da lıt- tır. Bunlar biıihare Atina Kızı, 1 

keneryeden ltalkart l;,• deni~ taf· haç h:ıstafıanesine kaldırılmııtır. t 
yaresi, Faler - Brindizi - Mar- 11 i müreUebat ofmak üzere tav 
ailya yolu ile lı.11ndraya gitmekte yarede hüJunan 16 kiıiden üçü öl 
idi. T:ıyyare Falere çok iyi bir tarz müştür. Dördü aiır, ikisi de hafi,. 
ela ıelmiı, fakat tdf* konmak ü- yaralıdır. Pilol, asabf bir huhr:.ır 
sere iken dikine denİH batnu~tı1. içindedir. Deniz tayyaresi 'kav 
Deniz tayyare kar•rıtilnndaki 1"J- bolmut telakki edilmektedir. 1ah 
tün Elen servisleri hemefr #mnar- kikata devadl olunuyor. 
kirlere binetek deniz tayyaresinin Kaza haberi alınır alınmaz ht-
imtladıita ltopnaflardır. va miiıte§M'ı B. Ekoaomakoa, der· 

Sıhhi imdat tefltilifi da kaza haf vaka mahalline ıelmit ve kuP
malnilliM plriu~kte g~ikmemi~- tarına ameliyelerine nezaPet et· 
tir. Fakat maalesef tayfsre bat- miştir. 

Trabzon - TebrJz transit yolunda 

Prez'dente Sarmiyente adındaki 
Arjantin mektep gemisi, dün sabah 
]i';T)"''limrza gelmi§tir. Bundan önce 
de limanımızı ziyaret e•miş olan üç 
direkli bu mektep gemisi lstanbul 
limanında sekiz gün ka:acaktır. 

Gemi kumandam vali ve kuman-

dam maka mm~ ziyaret eft,.,Y::. Ö...,, 

den so'rll'a hu ztyare~ler i:ıde edilmiş 
tir .. 

Atina, 2 (Hususi) - Türk'ye 
U:tıurn Erlatıthatbiye reisi Mare a 
Fevzi Çakmtt Atirraya ~rkmca doğ ll 
ea sataytt giclm d6teti rtmhsusu irtıza 
cfflttij, s6tira Başveldf -tre hatfnye na· 
tın Oenetıtl Metaks3St zfyatet ettnir 
tit. 

Maie al öğle üzeri Kral tardmdan 
kabul edilWiiştir. Saraydan dönen 
Mareşal r evZı çakma~ meçhul as" er 
~biclesine c;efenft }oymuştur. Saat 
O"'Ş•C sA.ra~·la şerefine btr çay ziyafeti 
verilmiş ak'şam saa! 9 . .30 da Başvekil 
ı ~tak~"S (arafından ıerefine resmi 
lsir ziyafet verilmi~. dostane nutuklar 
§Oyfenmi~r. Mare§af yarın fstanbula 
f.at~ket edecekfir. 

İstanbul Valisi tarafından dün Pe· --------------
rapalas oteıtncıe bu ziyate verilnıfiş Hasta bakıcı ekutan
ve bu ziyafti 300 ki§ilik bir suvare dan mezon orantar 
takip efmiştir. 

T#atiaon,l(A.A.~n~:J.a~!~~!~ vasıtalanndan çok Koca taş vapuru bu-
Tebtiz transit feld iizerindeki ta- daha elWen feraiti intizam ve em- e • f e ö b a Şii y o .. 
•ir v• inta f•••iJ•tine ya~ niyeti haiz olması haıebiyfe '"'- au o S e r ~ .a 

Bu :tıl "mlay ha"la hliCltM oku• 
lufttı b'ifiren 36 rat~e evvelki tün 
föTeınİe ~loWmlannm v~iiiri yaz 
~it. Mezm\ Olftn Bayıa#lılr ;un• 
lardır: 

DleVIİminin Çalmall dolayısile h'fi. Oto&liı Ve! JiutJonla'ti tlalli •e iüc- e 
A:rurrum Türer, Ayıe. Çaltırlap, 

Ayf€ V iil':~. Edibe Bünukar, Emme 
Giiilley, F~flde Güzar, f~lıiye Ba• 

j1ik bir hız verilmiftir. Trabzon- ear at~i çbti l:Kiyiik ~t iWr 
1a hudut arasında itİiyeri devİet o- mektedir. Öyle ki, komple bir 
~ ve ltain;'<riifin tijkt d~mit- kamyon tedariki içia tiiccar bir
tol.ı aizil'iil V& intiZMM ile muat· kaç gün evvelisinden talepte bu
Jfln giill ve .aatlerd~ hareket ve htiimakta •6 iıraya {ırmektecİir. 
BNYatalit ede1t katarlar halinde Tranıit rikliyatdrda da niüfrım Mr 
ebpreı ve marpndiz servisleri tezayiit ve ı..r~ göze ~iP' 
ppmaktadır. msktadrr. Tuaa T&•«UitM ee 

Seyriıeferl~i'de baıüne kadar kısa yoldan Orta A'VIUfitiYı eVi m&
en kiiçük bir kaza hadisesi veya 1ait maliyet ve emniyet .,.aiti it. 
Lir arıza kaydedilmemiıtir. Kıım tında Orta A.qaya uhiftll'an ~ 
kar ve tipi yüzünden uzun zaman lif yolmmııı ve nakil tft&İti lıak
pçit •«Mtft tdaaa ve ~~ 1Mta KaH~, &lgrat, Pef(e, 
daffarmm Mt$o!t, ttakfslarm ':IT4~ Viyana, Triyeste ve Manilya ıi'Bi 
lsrmda kar, tıpı, çıi ve patmaJ bitçok iteynelmih!l eh~yeti M 
ldldikeleriile kafŞi ifman t~dlm- . t 't itMllt v• ihncat ~ 
le, J&pıl!'n teıkillf ./e fen?' f~ i:zt=~~ıden meltr , nt i&\'lmeW.. 
'ti! ~Yh~,~~ tra~ ;oha üietınh dir. Transit yolumuzUft-~akM 
annı ıç oır manıa mevzuu a · dak" L. •• etıfM... 
.. o11ttnaz. Devlet otobila ve kam- ile ~adut araıın t autmı uz 
yffflknmn transit üzerinde yıı.p- de ınıaatın ~u .~.•kul. albın 
aiftta oldu~ nakliyatın bliyi.ik yacafınd11a onu~uz~ ılk a 
bit Jtısmım halen dahili yblcu ve dan evvel ttanııt nakl!)'alıada: fılİ' 
ti6atet efY&a tefkil etmekte cm. mullü bir hareket beklellemez:..:, 

f!f k hramanı Fransız er kAnı ha ren a blJ• tlt 
RMt1/IO lh~ılntlt!lil l~e11 fİn'ftfıf 2' (A.A.) - ador alan-

rllbelerl gilzilnden n ~~:'°Turnu SaveriD'• ... 
Oft lllh'"f Cllld ameıttfılt len Fransız erkim harbiye reiei 

Türk iıçimin becerikli eliyle Şirl diye reis tm'l'aVini ~ R-Mrfi, Oıtkü 
lietihayriyenin HatköY ter~de dtıtr kaymakmni Bay Lüdi, Beyk6z 
meydana getirilen 7 5 numaralt "Ko kaymakamı Bay Ihsan, Bojazlar ku 
cataf" vapGru bugünden itibal'en se- rr.andam ve matbuat erkamha7.ır bu 
fere baılayacaktır. lunmuştur. 

"'Kocatq" ilk aeferini sabah aaat Kocata§, vapuru saat tam T 5 de 
8.1 O da K-öprüden Boğaza yapa- köprüden hareket etmi,tir. Yeni va
c:aktır. pur 20 dakika sonra Bebek önlerinde 

Koca"4f, Deniz ti~ret Müdürlüğü bulunuyordu. Bu !ırada t!rketin 67 
tarafından yapıtcin kontrolde matlu- numaralı vapuru gitmekLt- r·lc\µğun
ba mu•1afık bulunmu§, badema şirke- c'an, her iki vnpur C!I'a~ında hir yan§ 
tin feisanesinde Türk işÇi$inin elin- başl~mıffır. 61, Şirlrefi6 1 J mi# si 
de'n daha birçok vap\irla'r ka~anmak ile birinci gelen vaputudtrr. Faltft "'1 
mümküiı 6lacağına dair tam bir ka na rağmen Kotata11 bir müddet t>era 
naat' 1ıasıl olmuıtur. her gittikten sonra 67 yi geride hıra 

Şirketihayriye dün yeni Kocata§ karak herkesi hayret1er içerisinde bı 
.-ıfpuriyle Köptiiden T rabyaya kadar talm'l§tır. 
güiel bir tBıt!:tz~ teifitp etmi§tir. Bir saat kadar süren deniz gezinti 
~1 t~"fteZ.iütlte Şirkefiii umum mii sinden 80-ltta T rabyay2t gelinmiş, 1 o 

dürü Ba;' Sitdi Atmnd, uıtıunô' katıôi kadiyan otelmd~ da+'efl~fe bir qli}' 
Bay Asaf Akand, Meclis idare a%a ziyafeti verilmiş, saat 8.20 de Köp
.mdaı! Bay ftlf:Ydıir ve Bay Şevi:et rüye avdet edihmŞtir 
İ§}etme ,efi Bay l~lt Bahar, Bel~ 

yangü(, Hat:er Çiğdem, Haslet Kml• 
öi, 1-fuflce Klm'nn, Hayriye Tüfekci, 
Hayriye Yücel, ~kmet Kunt, Jale 
Otef, Kezbaı\ Kaçaı'. Utiİe Yalnız. 
Latife Tan, Mofer Sıesl:It, Mediha: 
Bilgıiıan, Müzeyyen Öktem, Nadire 
Gunaydın, Nafia Oürkal, Nazire Yıl• 
maz, Nisbet Meriı:, filuriy~ Baykutıı 
Perihan Ayaç, Rukiye Benli, Saa 
det Balkan, Safvet Tozan, Semiha 
Ondağ, İ ormis Enaren> Z-ehra Özcan 
Esmd Deniz. Roban Somerem, 

Yeni hastabakıcı Bayanlan tebrik 
eder vazifelerinde muvaffakiy~tler 
dY.~·:7. 

~ 

lif sinemiz -'tll 
Bir müddettenberi inlezaıten şehıi

nmde tin1anmt Bilkret elçimfı B. Siıphl 
1'aımörii, Loadd elçfniiz B. Fet!ıl 
Okyar ve Vat')Oft e1ptt B. Fetit 
dün vftiHleri bapna d&ıırrii§lerdiT. 

Sugün · M E L E K Sinemasında 
Sanema dünyaısoınon 2 büyGk yıldı•• 

KIJARK GABLE dOAN CRAWPOltD 
Fransızca •öaıo ••k va gQatillllk f'Htttt 

edilen 11111 Geıielaf (jmnei.v, "-'n hifli 
Y •• •• 

Vaillant (Vayan) isr:ündeki Fran ıilih fabrikalamu ....... • G o N u o L u ı b .... k r- 11:!.l&t~ La....L...--Lalr. Geee_· L ~ ilimi bugünkü i min en uyu •• , uaa ... ..,._ ıı:ıana~• 
ltahr~nlanndan biridir. Alimin bu ral Gamelin önümüzdeki hafta ı-
ltahiamanlığı uira,fığı :1min kurbanı çinde ioma~yanm muiıtetif nôk· Ayrı«'.~ ı ~atanıount dOny• """'" ·adist~rl 
Olması ile birleımektecİir. talal'ınt :aiyaret edeeektir, • • ~~ r- • •v ._.. 

.ı Roman,a etkim IMlthiyf! Mm- "ll•••IM•• Bugünkü seanaar: 2 (tal™ matinesi) .f,30 •f 8,,.30 «la dvare-Aa't 9 4a ......... . 
1896 dan, yani 4 f a~nede"tıb~ri faa -:-. .. ı.:.r-..J.a.'ıl! :t::~r~ .... 'k 10 t~n~~I- -

yo üzerinde tetkikatta bulunan jlim de~ b:;J;;c:k M;ı'l Mtfii: iilitM+-· ı.•EIPIZlııl!ll?Pihl!lilıil!:lılıl!:IWiill;::ıll:Sll'•Pit•PllSlılElil?iii•••--•••••iiiiiiıiiilııııiıiıııı•m• .. ••••••P. 
··rac1yodermif' denilen hastalığa tu- raıaraa hazır tnı1unacittt1'· , & Bugu·· n ı" P E K sı·nernasında 
.... Jmu11tur. Bu X ı:ıualannın msamn I b • et f • · s 

1 

-, , . • -... :ı :r Gazete er, u 2nyar e eYP a- • 
~~~~.de ğetirdiii feim. i~lerdeh bi- de bir ehemmiyet atfetmekte v_el ~HKMIA 'FUFANI - NEŞ'li MYNACI..:.. ~MCE a.ENIAI,... 
nwr ba lıadMft& 1Nyük aitcmlar taheıa \" l. ZEVK FIRTINASI - Dt1NT A kOMf kiALI LOHL ve HARDl 

Radyo üzerindE:ki tecrübelerde, et9!e1ftetlir. \._ LOREL HARD• Jtıklann bu fena neticesine duçar O"" ıt hmi .. ...a~ 1 
lan lJüw §İMdiye ltı.tdı!r, bt1 ha~hk birsiz davranan aliiriler oü usur 

t'1'ı on dört dcta &meliyaf olmuştur. tutuluyorlar. ve 
1
• Kı· ZLERı· A 1 1 l Profesör Va?lant"m, fimdiye! kader 

vn aördüncü ameliyat son gün erdr> yapılmt l 4" ameliyat•. panM.. • lt~, el 
"l/e büyük bir muvaffakiyetle yapıl leri 'te kollavf l.~triipt. Çönlttt, de 
llll§tır. rinin altında bir şiş hal:nde başlaytifi 2 Komili + a Eti !i: + ~ 

Tii:rk~e aözlii, 2 saatlik daymrlmu ddl'eced• •tı-ıceli blf1ik fiJdt 
Buğtın i&at Birde ta1ehe ....,,i Racfyodermif radyo üzerinde il~ h~stalık git g1de bütün tt:cüelü k# 

ttcrübcleri yapr-.<J olanbrda t;örü- '· t""'ı'ikesini gôstemektedit. Bu 
len bir hasfal.b r. Çünkü, bugün nun önüne geçmek İ'"in tek çare, has 
x tualsrmınbu fenene.ic:esmekar, tah;ym bulunduğu uzvu kesmektir. .. .. ,._mı=• SugQn S AKA AYA Slnttmasınd• 
IMrunacak tedbirler biliniyor. Hı: iıu İlmin bir hastalığı olen bu afete ı GRETA GARB9 •e MA.KLENE DITRICH'ia n1ölteti • ı.. F R AN C 1 S P Al '1 ! k 
iti, radyonun keşfinden dafıa e~velk" karşı meıeleeef bizzat ilitn henüz bir, MADYCHRISTIANSve.JOEıY.cCREA MEŞ'UM K AD ı N ~., 
aenelerdetlbtri i rnin bu en karanlık çare l;uldn'lti!riiştıf. Atrietfyat ehi ,_ ı ile lierdet oyna!dk!an cınainde yekta görecefuınaz. 
8'humc:İa me.,"ul olan alimin zam taJtgr tamamen yôlc ~af. ;itfi1z tlbc!fh: P'aramount Jurnal son dünya havadisleri - Nyon koaferanaı .. (3 Ukika) ,.,_. hayret öjretici -
mnm bu tedb;rler bilinm"yordu ve bu d l-.n 9~ yayıltnası'tia: malii ölüf6t. film. Yann saat 11 de tenzilitlı IMtİne 'Hrdır. 
fen kahntrni:fn!, gizli UÜŞTl'lnl\!ftrıl kar İ3un\lnla beraber, fen bu hastalıi~ T ' m=• r ., • 

" baitı açık harp ediyerdiı. karsı bir çare bu1amachğı halde, alim 
İJugün radyo üzerinde fet~·tikat ler bile, bazı ""koca kan i~armm" 

yapan ilimler X ıııalarmın fena te- radvodermite iyi g~kliğini tatdık f!t 
s lerinc ~ r!ff ~n;.lrlefJfi köniyacıı'k m· l~tdir. Bu ila<;l&Hti bW.tM hifltalı 
blifim ~rleri elleride bu!undttr· ı ğm tamamen ötıüne g~tlii lö'TUI 
n1aktadır .. Yalnız, acemi olan ve ted müıtüt. 

( Kôiiiec1i Fran•den) 
'\ftRA KOREN ÇARiN Y AVERi 

ve Etki Rusya ve Paritıin ıece hayatını 

81lSi!müAzdekKi pazAarteaiRüpmıV A~ 

Pli.RR6 R1CHARD WILLM Ti • fasvir eden filın. ••••••• dfıefftfifftcU 
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Yüzme havuzu dün açıldı 
Yi!._züc~_{er !!.!asında 'heyecanlı müsabakalar gapıl~ı 

,,,.., ' . ~ . . ,,. .. .. • Semahat girmiş, 1,30,6 da yarışı bıtır· 
~ -~,.,,,.,. "'· t• >«Q.!ft..t· Kurbalama kuç•..ıkler. . . . """'...:. * . .· ~ 1 36 3 mıştır . 

......... , •. -.,,,. .,,ı Selim (G.S.) • ' Galatasaraylı Halil yüz metrede dün 
•ı...,.... Vedat (Galatasaray) 1,45.2 yeni bir Türkiye rekor~ yapmışsa da sa-

Kemal (G.S.) 1,45,5 hanın boyu otuz metre kısa olduğundan 
büyükler: 

4X200 bayrak yarışı 
10 38 4 

sayılmamıştır. . . 
Birinci Galatasaray takımı ' ' Yüzmelere bugün devam edılecektır. 

tkinci Beykoz takımı 10
•
42

'
8 

• Teklrdag"' h HUseyloe 
4X200 küçükler bayrak yanşı · 

B ... B koz ikinci Galatasaray kemeri takılıyor 
ırıncı ey • .. 

takımı 937 senesi TtJ.rkiye serbest guret 
K'' "..k .. "o:.i İbrahim üçüncü turda şampiyonluğunu kazanmış olan Tekir· 

ak.bu'ç~ yuzuk takımına birinciliği ka- dağlı Hilseyine salı gfüıü on altıda E-
r ı ını aşara · 

B l
a arasında tertip minönü Halkevindc törenle şampıyon· 

zandırmıştır. ayan r . 
d

.
1 

.. l'k yarışa yalnız bay_an~_l.::u.::::k....:k.::..e_m.:.e:..:.r.::..ı _takı..:._l_a_ca_k_tı_r_. ------e ı en yuz metre ı :.-----
---· - - -------

1 
Propaganda 

* B::şiktaş klübü tarafından Çırağ~n Satıyoruz 
sarayı arsasında in~a edilen yüzme ha- -- Şişi' 
vuz ve güreş mahallinin resmi kü.,,.,.:ı 31 _ BULUNMAIJ FIRSAT 

1 

d.. .l" :ıwuı k •tin' a}l yapıl· 
un saat on ... örtte yapıldı. ile Bomonti arasında ço ı kıı. ...., 
M · · "b'k .ıro.r erasımde Orgener .. l Fahreddin Al- mış sekiz odalı :node.rn ve kil 1 

t~y, Vali ve Belediye reisi bay Muhid- ev satılıktır. 
dın Üstündağ, Şehir meclisi azaların- -- HANE -
dan bazıları, birçok sporcular h b 72 - ACELE BATILIK 
lunmuştur. azır u- Aksaray Langa Sepetçi ca.ddesl 59 

Üstün.dağ kısa bir nutuk sö 1i erek No. h hane, kargir bina 6 odalı, samı.en 
demiştir ki: y Y kuyu. bahçe, iki tarafı sokak, elektrık 

- Beşiktaş spor k:O:.ibüniin yü vardır ( V. P. 1645) 
güreş yerini açmakla bahtı"yar zmB~ .ve • Müracaat ayni yer 
· ıA d ım. ırın- --------:......--~:::-::;--cı p an a olan ınilr 1 ye etmekt 1 1 .spor arımızı hima- 73 - BEYOGLU CiHETiNDE -

.
1 

. . be 0 an Beşıktaş klübünü, ida- 60 70 b' lira d konförfü satı-
rec1 erını u saha işin. d b • m arasın a 

ı e aşardıkla- 1 -
nndan dolayı tebrik cd . ık apartıman aranıyor. 

crım.,. 

Bundan sonra Şehir ttıcclisi azasın· 69 - BATILIK ARSA - Suadiye 
dan ba!, A~ni Yağız da Belediye na- caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda beş 
mına soz soylemiş, Vali bundan sonra yüz m.otre. 
kcrdelayı kesmiştir. Şehir bandosu İs- ----------------
tlikl~l ":ar~ınx çalmış, merasim bu suret- 67 - SATILIK ARSA - Ayaspaşa-
e bıtmıştır. da denize hailsiz nezaretli arsalar A· 

Saat on beşte YÜzmelerc ba 1 tılıktır. 
tır. Teknik neticeler' ş anmı§· -==:_-----------

1 yazıyoruz· 
lOO metre büyükler; ' 

tt!IWıt 
~~ 

Dünkü yüzme yarı.11ları""' • 
~ ·- gtren 

78 - Bakırköy Osmaniye mahalle. 
sinde dördüncü ilkmektep karşısında 

26 numaralı iki odalı hane acele satı. 

hktır. "V. P. 1690" 

84 _ SATILKl KÖŞK: Göztepe is· 

t do"rt dakika mesafede 12 o-asyonuna 
da ve müştem:ıatile çam ve meyva a
~ 1 muhtevi 4 dönüm bahçe da· gaç arını 
h .

1
. d bagı~ havi köşk satılıktır. Bu 

ı ın eve .. 1 köşk Ankarada bir arazı ı e tebdil edi-
lebilir. Servise milra.caat. (V. P. 1742) 

MUteJerrlk 
80 _ Mübadele. Ankarada gün geç. 

tikçe kıymetlenen oir araziden mikta.. 
rı kati vennek ve mukabilinde tstao . 

b 1 h dar semtlerinde mUnasip 
u un ava 

bir ev almak istiyorum. Yalı olmas1 

müreccah tir. 

Bl. A KSARAl'D.4 Taşkasap Kuyu· 
lu k k ;; NO.lr ahşap 3 oda 1 taşlık 

1 8~;a ~ y~ınek 0 da81 küçük bir hahçe· 
yi havi hane ~atıl.ıktır. Aynı adrest 

miiracaat edi]mesı. 

servisi ilô.nı 1 
l} 

11 - UOUZ BATILIK YALI - Os
küdar Paşa limanı rıhtnn boyunda rıh· 
tınıda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
oda müceddet yalı. 

83 - • SATILlK pty ANO • Almııtı 
marka Röziner çapraz telli kadrenfer. 

Satın alıyoruz 

14 - SATILIK MA0AZA ARA.Nl· 
YOR - lstanbul Sultanhama.m Tahta. 
kale ve civarında sekiz bin lira arasın
da satılık kargir mağazası 

75 - SATILIK PlYANO - Zim· 
merman markalı çift bir Alman piya. 
nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ
hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

is arayanlar ----------
70 - TERCÜME VE DERS - Bil 

Türk genci İngilizce ve Fransızca ter· 
cünıe yapar ve ders verir, evlere gider. 

77 - Tlirkçe, Fransızca ve lngili~ 
lisanları bilen ayni zamanda ev işlerin. 
den de iyi anlıyan bir genç dam de 
kompanilik ara yor. Referans verebilir. 

82 - ALAFRANGA -ALATURKA 
yemekleri çok iyi bilen birinci sınıf aş. 
çı mektepler ve sair yerlerde .. 

Beyazıtta Eminin kabvesınde Bo. 
Iulu Ali Riza. 

85 - DAM DEKOMPANYI Taşra
rada mevki sahibi bir genç tercihan al
manca bilen bir Dam dekompanyi ara-
yor. (V. P. 17 49) 

. 85 - RADYO - ELEKTRİK ve 
GRAMAFON Mütehassısı iş arayor. 

. 

. 

87 - DEMiR yolu yüzbaşılığmdan 
mütekait, katiplik, tezgahtarlık, tahsil
darlık gibi bir iş arayor. 

88 - KAPUCULUK, Odacılık, her 
ne iş olursa yapabilirim. Ku:ıguncuk 
Ayhan sokak No: 18 Hasan Halit. 

89 - ORTA Mektep mezunuyum. 
Herhangi bir şirket veya müessesenin 
yazı veya buna mümasil işinde çalış. 
mak istiyorum. (Fındıklıda Osmança· 
vuş yokuşunda No: 17 hanede Nuret. 
tin Aşan). 

gençler 

Birinci Halil (Galatasaray) 1 3 1 İkinci Mahmut (G.S.) 1, 3,' 2 ~1 / lO 
Üçüncü Vedat (Beykoz) O 
Dördünoa Raif (G.S.) 

VAKiT PR OPAGANDA 
S ER VİS İ 

Beşinci İskender (Beykoz) 
Altıncı Vehap (G.S.) 
100 metre küçükler: 
Vedat (G.S.) 1,13,8 
Kazım (G.S.) 1,14,8 

Artin (Beykoz) 1,14,9 

Srrtüstü l::üyükler 100 metre: 
Fuat (Beykoz) 1,24,6 
İsmail (Beykoz) 1,28,8 
lskender (Beykoz) 1,43,5 
Sulhi (Sümerspor) 2,13,4 
Serbes büyükler 400 mctr~: 
Halil (G.S.) 5,20,4 
Mahmut (G.S.) 5,23,4 
Vedat (Beykoz) 5,54,1 
İsmail (Beykoz) 
Raif (G.S.) 
Sa.dutlah (Ortaköy) 

1 _ Mobilya, cıya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 K
,.t. -uhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 

- a ıp, ·~ 
• • 

1 
ve bu hizmetlere talip olan· 

1stıyen er 
lar. 

3 K
. 1 k s'tı'iıir e•ı, apartıman, dük· - ıra ı , .. 

, ,. - za arayanlar. Kiralamak, ki-
ıtan, maga 

mek Almak veya satmak it • 
raya ver · 
ti yenler. 
4 _ Derı vermek veya almak iıtiyen-

lcr, 
5 _ Otomobil atınak satmak veya lı 

letmek istiyenler. 
1 

6 _ Radyo almak satmak veya tamir 

ettirmek istiyenler · 

7 _ Terciime ettirmek veya tercüme· 

ler yapmak istiyenler 
Bu hizmetlerini kolaylıkla ve emni· 

yetle çarçabuk görebilmeleri için 

(VAKiT PROPAGANDA SERViSi) 
nde bu işlerle meşgul olmak üzere blı 
büro vücuda getirmiııtir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 

Bir a1am göndererek 
veya bizzat gelerek servislmızle 

temas etmelidirler. 
Vakit Propağanda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 

Posta kutusu 743 Telefon 24370 
Te)&ıraf: Propaaanda VaJot 

-
İş Bankası kumbara ikramiyesini 

kazananların taın listesi 

iş Bankası kumbara ikramiyeleri çekilirken -
Evvelki gün Anka.raca çekilen İş 

bankası kumbara ik:amiyelerinin bir 
kısmını yazmıştık. Bugün tam listeyi 

veriyoruz: 
ANKARA 

25035 İbrahim 50, 26137 Zahide 50, 
14243 İsmail 50, 14440 Muammer 50, 
16312 Seniha 10, 20984 Sevim 10. 
24531 Güzide 10, 16777 Nihal 10, 5905 
Mehmet 10, 24768 Pervin 10, 27 520 
Sevim 10, 4716 Erdoğan 10, 9863 Ay· 
§C 10 lira. 

ADANA 
1878 Melik 100, 5626 Hüseyin 10, 

5376 Halide 10 lira. 
ADAPAZARI 

778 Rahime 100, 11)38 Fazıl 10, 792 
Kadri 10, 796 Orhan 10 lira. 

AFYON 
1226 Lütfi 10, 949 Naciye 10, 897 

Nusrat 10, 1330 Veli 10 lira. 
ANTALYA 

667 Nureddin 10, 1397 Necla Tahsin 
1 

10, 1821 İsmail 10, 414 Hansen 10, ı 

192 8 Fikri 1 o lira. 
AyVALIK 

463 Rana 10, 48 Suha 10, 
BALIKESiR 

2308 Mehmet 100, 2470 Nimet 10, 

lira. 
BERGAMA 

214 Sabri 10 lira. 
BEYAZIT 

2236 Ulus 50, 2465 Necmi 10, 599 
Mevhibe 10, 3548 Aram 10, 1302 Tes
lime 1 O lira. 

BEYOOLU 
11337 Nebahat 10, 11744 Oktay 10, 

6447 Güner 10, 14681 Odo 10, 30356 
Taran 10, 4402 Burhaneddin 10, 30281 
Angiliki 10, 13247 Leman 10, 14088 
Ayda 10, 9484 Ayşe 10 lira. 

BEYOCLU 
13180 Kamile 10, 11928 Moris 10, 

413 Doğan 10, 13987 Necibe 10 lira. 
BURSA 

3880 Gonce Hakkı 100, 1616 Cahi.de 
Sait 100, 4595 Perihan 10, 2065 Faika 
10, 5381 Halit 10, 4884 Reşat 10, 4083 
Fahrettin Sait 10, 19C6 Mustafa İsma· 
il 10, 3465 Belkis 10 lira. 

DIYARBEKIR 
1294 Hekimoğlu 10 lira. 

EDiRNE 
58 Mustafa Yetkin 10, 560 Salamon 

Halfom 10, 1036 Nadir Bozat 10 lira. 

EDREMİT 
1156 Llitfi 1000 1038 Mıstık 50 lira. 

ERZURUM 
1794 Ertekin 10 lira. 

ESKiŞEHiR 
954 Necmiye 10, 2804 Sabri 10, 568 

Sara 1 O lira. 
GALATA 

1517 Parkef 100, 883 Fatma Melek 
50, 1141 Ömer 10, 1786 Mazhar 10 lira 

GAZİANTEP 
845 Celal Bozkurt 10, 958 Mehmet 

10 lira. 
GiRESUN 

6294 Akm Sayım 100, 6322 Burhan 
Aktuğ 1 O lira. 

tSTANBUL 
24603 Sava 250, 13873 Sevim 100, 

27848 Necdet 50, 29332 Sergis 50, 
47041 Mehmet Osman 50, 70725 Mus
tafa 50, 52182 Pakize 50, 50767 Ali 
Halil 10, 65950 Mihr:inisa 10, 12551 
Mustafa Ulkat 10, 20657 Sabahat 10, 
63239 Hadi Tahsin 10, 38150 Mehmet 
Bedrettin 10, 37470 Şahinde Hüsnü 
10, 53173 Bedia Kamıl 10, 64353 Ah
met 10, 70959 Mazalto Levi 10 lira. 

lSTANBUL 
15705 Necil Ramiz 10, 49607 Melek] 

10, 26542 Ne<:det Sırrı 10, 68498 Marko 
10, 48993 Türkan Hasan 10, 585701 

Neriman 10, 62180 ida Saul 10, 63762 
Vehibe 10, 48639 Karakin 10, 47957 
Antonik 10, 55182 Naciye 10, 59330 
Necdet ıo, 36619 Sadullah İhsan 10, 
50697 Muhtar kızı Berkis 10, 6407 5 
Hacer 10, 54683 Melkon 10, 29769 Sa· 
finaz 10, 51462 Belma 10, 19657 Me
diha 10, 49300 Yusuf 10, 33500 Peri
han 1, 55659 Moiz Osa 10, 20577 Şefik 
10, 67 579 Nafia 10, 54589 Fatma 10, 
16426 Nezahat Kazım 10, 45183 Kadri

ye 10, 58458 Murat 10, 62151 İbrahim 
10 67829 Serpuhi 10 lira. 

33796 Dirayet İbrahim 10, 39026 
Pepo 10, 54154 Necibe 10, 71960 Sai· 
me 10, 72532 Sara 10, 37152 Lütfi 10, 

25250 Hüseyin 10, 36507 Hatice İzzet 
10, 57317 Cemal 10, 20877 Refik 10, 
68946 Abdülbedi 10, 11574 Nihan 10, 
49840 Lütfi Hasan 10, 64003 Turhan 
10, 27 501 Ayten Abdullah 10 lira. 

1ZMIR 

6520 Ertuğrul 100, 15281 Şehnaz 50, 
15698 Ragrp 10, 6803 Saadet 10, 10042 
Remzi 10, 9949 Mehpare 10, 9577 Kü· 
ner 10, 15514 Osman 10, 17027 Osman 
10, 16136 Ramiz 10, 14153 Hürmüs 10, 
13355 Meliha 10, 15628 Nafize 10 lira. 

1ZMIR 

.11737 Mustafa 10, 9137, Alegra 10, 

16597 İsmail 10, 4976 Metin 10, 16374 
Sevdiya 10, 7268 Mehmet 10, 16636 
N uşize 10 lira. 

KADIKÖY 

54 İsmet 10, 4978 Makbule 10, 505 
Güler 10, 5127 Aliye 10, 4066 Sami 10, 
3487 Ayşe 10, 3730 Nihat 10 lira. 

KARS 
1359 Cafer 50, 1113 Rıfat 10 lira. 

KAYSER! 
3063 Hamid Ataman 100, 2743 Ce

laleddin Çmgıllı 10, 1627 Mustafa 10, 
2939 Nazmi Eryaşar 10, 2358 Bekir. 
Kantarcı 10 lira. 

KONYA 

1025 Zuhal 50, 2948 Şadi 10, 2620 
Handan 10 lira. 

MANiSA 
908 Faika Faik ı O, 226 Melahat 10, 

1499 Behzat 10 lira. 

MERSiN 

1849 H. Basri 10 lira 

MiL.AS 
614 Jülide Marko Levi 10 lira 

NAZILLl 
924 Cahit Piyancı 50, 385 Ayhan 10, 

655 Abdurrahman 10 lira. 

ORDU 

191 Dikran 50, 575 Dikranohi 10 lira 

ÖDEMiŞ 

687 Hayati Zenger 50 lira 

SAMSUN 

1728 Hadiye Beki Ataman 50, 766 Beh· 
zat Asım 10, 3607 Süleyman Necmettin 
10, 4459 Halit Özveren ıo, 2794 Mus
ta Kemal Önal 10, 3522 Abdülbaki 
Ömer 10, 3820 Adil Faik 10 lira. 

SiVAS 
807 Nami 10 lira. 

TARSUS 
1168 Kemal ve Salah 50, 765 Fahrü

nisa 10 lira. 
TRABZON 

1154 Ömer Ceıat Emon 10, 533 Şeri· 
fe 10, 1732 Fatma 10, 1544 Türkan 10, 
1479 Hikmet Öz.den lOlira. 

OSKODAR 

391 Loiz Karabet 10 lira 
CEYl-IA~ 

133 Sabahat 10 lira. 



10 - KURUN 3 Birincitetrin 1937 

lrakın yeni Hariciye 
Nazırı dün geldi 

Franca ve [ng·ıtere ispanya meselesinde Dost ve müttefik Devlet Nazırı 

MüzakererJe girişmek Üzere ltallja .. ı KURUN muhabirine ehemmiyetli 
•• •

1 
• , beyanatta bulundu 

ııa muştrsı~ek hır /\lota VP-1.Jıler Cenevr~d7MilletlerCemiyetini~' 7 ~ U j asamble ıçhmamda lrak'ı temsıi 

t 
etmiş olan yeni Irak Hariciye Na-

Şark misakını imzalayan dört dev
let (Irak, Türkiye, Iran, Ef ganis· 
lan) arasında daima fikir birliği 

F r an Sa ve ngilterenin ilk hedefi, lspan yadaki :;~i~~ :e~:~~ti;ısuveydi dün şeh-. • • · ıı • • } • • } d .. Dost ve müttefik devlet nazırı. 

mevcuttur. Nitekim bu sefer, Ce
nevr~de ya.,pltğımız toplantıda, her 
sahada aramızda tam bir ittifak 
efkar bulundupnu memnuniyetle 
müızhade ettik. Ve bunu, bir teb· 
Hile de ilin eyledik. 

go Il Ü U ef) fl gerı a ) ll ill aSJ ) f istasyonda Hariciye Vekilimiz Dr. 

ı 'l 1 Aras, İstanbul Vali ve Belediye 
Roma 2 (A.A.) - F.ansa ve nıı • ıi, hakkmda komitenin tevdi etmit ol-' R · · B •• h'dd' Ü .. ... 

.. ·11. b :ı H .. N d ~ k .. dd Basontar a eısı .mu ı ın :stun:laa Em. tere mumes.;ı crı ug;.ın arıcıye a· ugu arar suretını re etmiştir. l : ~ · o· kt·· ·· B s l'h K u1 • I 
K C. · d k ı 14 hh · A M nıyet ıre oru . a ı ı ıç . 

zın ont ıanoyu zıyaret e -.re s- mura as, yanı vusturya, a· ı G. k I . • N . ' 
panya mesek&i etrafında müziıkereye çaristan, cenubi Afrika, Arjantin. Bo- 1 Ö Ji Y 0 Z Ü O P y Ü fi Se Je n ra e çısı ~· . acı Şevket, Baş~?"" 
gir;~ımek üzere müşterek b'r nota tcv· livya, Bulgaristan, Şili, Kiiba, trlan.ıia, ad solos B. Kamıl Geylani ve dıgc: 
dı etmişlerdir. mwt Ci~no ile Fransa Kanada, Peru, İsviçre. Uruguvay ve 8 m ••· z._atlar taraf~ndan .kar~ılan:-ııt: ~~ 
ve İngiltere m":?J sıllcrinin bu müli- Venezuela müstenkif kalmışlar ve fa- Amerika.da ofan garip bir hadi- r"pllaı otelme mıs:ıfır edılrnı§lı". 
k~tı } arını 'aat sürmüsı:ar. kat Arnavutluk ve Portekiz aleyhte rey se: Dost devlet Hariciye Noızın dü;ı 

Kont Ci~no, şirr..di R~mada bulun- vermişlerdir. Yükee.H ·!re çıkıp r 2 sim almak her ... b~rir.de lra!-s elçisi cldutu h~l 
may:ın M\:solini İl" görü tükten sonra Londra 2 (A.A.) - Reuterin diplo- isteyen bk fotoğraf meral:lısı bu- de D?lır.~bıı~ç.e sarayına gi~~rek 
İtalyanın kararını hildircce~ini söyle,. matik muhabiri İspanya meselesi hak- nun için da:tiyane ( ! ) bir fikir l.!·.ı- hususa dea len ımzalamıı, ınute~· 
mi)tir. kındaki İngiliz - Fra .. ~ız notasının bu luyor: Evvelj. uzun bir ip alıyor. kı!:c.n. Pen;~ala.s otelin<le Hariri· 

C~nevre 2 (A.A.) - Avusturya vt hafta esnasında İtalyaya verileceiini Beline sarıyor. Bir ucunu da yere ye V~~t~~imi.~ J?.r. Aras ile bir müd-
ıMacQr heyetii murahl :ısıalan İsp~nyolı kuvvetle tahmin etmektedir. bağiayor. Sonra eline fotof!raf ma· det qoruşmu;tur. 

m ı~l.oi hakkınc"aki karar suretinde Press Association ise diyor ki: kines.ini alıyor ve sırtına 17 tane M1•htere?1 Nazır, öğleden sonra 
bazı tadilat yanılmasını asamblenin bu kijçük balnn baolayor. kabul ettiğı Kurun muharririne d-~ "Bu notada, İepanya işleri hakkında 0 -h· b 
gü kü toJ\lau.tınında istemişlerdir. Balonluın yukarı yükselmesi ;. ~aüırfaki mu ıın eyanatta bulun 

ademi müdahale siyasetinin ve İspanya- 1 d l '" 
Avuı;tuıya ve Macaristan teklifi, cc- e, a am yerden kalkıyor ve ıava- mt'S4ur: 

nebi kuvvetlerin lşpanyo:da her iki ta- ya yapılan m:.idahale hndiselerinin mu- lanıYQr. ipin mfüı~ade etliği nis- "·- Cenevreden memleketime 
ı-<ı' a da mevcut oldı.ığunun müsadedc- fassal bir tarihçesini ihtiva edecek ve bette yükselecek ve craclan resim. dön::d~cn dost ve müttefik Türlti 
si i ve ;d:mi müdahale siyas::tinin ni~ bu mesele ile al:.kauar olarak Akdeniz- )erini alarak yerdekiler ipi çekti· ye:bn geçerek Tü.·!< ricalile §ah
h~ t qı.;labileccği fıkıasırun ta~m de doğan gü;liikler bilhassa tebarüz et- ği zal!!an ~ağıya ine::.ektir. san tanışmak ve kendilerine hü(-
h.' ··ı:ldadır. tirilccektir. Fransa ve lngiltcrenin ilk Fakat, bu sırada ip birdenbire metlerimi arzet.mek fırsatını da le· 

Eerlin 2 (AA ) Yar · ,_. kopu f t - fi d ··ı mı·n etmek istedim. Türkı"ve ile 1-. . - ı resmı 1.1ır hedefi, İspanyadaki yabancı ~wlill~ yor ve o og:-a ı a am go <· .. > 

m :r.' :ıdan b"ldirHdi ine göre. Bcrlin rin çabuk bir şurctte geri alınmasıdır. yüzünde mütemadiyen yükselme- ra.k arasır.daki ınünasehatm eski-
r; ~ .. i mahafili Cencvrede ispanya me- o· ~ 1 gwe be~layor. felaketi anlayınc"' clenberi çok kıymetli olduğunu bi-

ıger mesele erin bilhassa muharip ta· - ... B 
& ' • halr-~ında altnan karar suretine raf hukukunun tarun;nuı ~nia ıulh- ne yapa~ağını şaf}ırıyor ve elinde· liyoraunuz. u defa aramızda 
!:• ü: bir cl-emmiyet atfetmektedir. perver bir hal suretine b.ağla.nmaama ki fotoi:raf makinesini aş<ığı alı· nktedilmiş olan Şark misakı doln-
Z a. güçlijltle bu karar ıuretirun alın- bilahare çalışılacaktır. yor. yısiyle, mevcut iyi münasebat aon 
m 'le n•ti: lenen son ~fütlcrdeld mü- Roma 2 (A.A.) _ Tribuna guctcsi Buaua üzerine, hafifleyince da- der~e samimi ve kardc~çe bir§~· 
z1 "'r"ler. llliUeU:r Cem'ycti azası ş:ıntaj olarak tavsif cttiji Fransanın ha fazla yükseliyor. Yerdekiler idi aldı. Irak ile Türkiye eraşm
d ,.· .. ·ı r • a.,mda bu mesel: hakkında İtalya aleyhindeki tCf}elıbüslerini fid- de hadiseyi görmüşler ve tela~a daki münasebat, ~ahısl2:ra bağlı, 
r:-:·ıh :clif f:!:ir farkları olt?uğunu göster- detJe tenkit ederek diyor ki: düıımiislerdir. Otonıobillere bini- mi.inasebat de~ildir. iki memle
ır·~ ir . .Ayrıca Berlinde, bu karar sure- İtalya, eğer lspan,yadaki gönüllüleri yo;lar ;..e gökyüzi1nde uçan ada· ketin yekdiğcrine zaruri addettiği 
~ir.·n. ad:mi mii1ahale siyaseti kendisi geri _çekme~s: Pirenes hudutlarının •sı- pu yerden takibe ba~layorlar. münasebattır. Her vezir, bunu ay
ı 1 b: w:Sa rahatsızlık veren Sovyet- Jacagr tehdıdıne kulaı, asmayacaktır. Fotoğraflı adam böyle bir mü<l- ni suretle icra eyler. Şahsi kanaa· 
ı.r birli i taraf•ndJn gfü:~erilen arzula- Şayet buhudutlar açık ilan edilse bile det yüksele yüksele uçuyor ve time g,öre, Türkiye. Irak dostluğu 
ra tevafuk ettiğitebarüz ettirilmekte- b~, mutat ka~ıt üzerinde kalmaya mah- köyden köye gidiyor.Nihayet üze· gayet tabiidir. Bunu, yalnız Irak 
dir. k~m .. tehditl~rden birisi olacalctır. Çün- rinde bulundujıa köyün ahaliıin- değil. Türkiye de takdir ediyor. 

Cenevte 2 (A.A.) - Asamhlc çetin kil fıılen vazıyette hisQir değişiklik yap- den akıllı birisi çıkıyor, tüfeğini Her gün bu t.:.kdirin dem:::rir.e te· 
bir müzakereden sonra hna.va n1csc~ mayacaktır. kaptığı gibi balenlara doğru ateş ~dür ediyol".!Z. 

}
1

ransız Frangı düıı 
ediyor. Hususile Irak - Türkiye müna· 

yeniden düştü 
Fransız Meclisi, bütçenin tevzin edil 

İyi bir: tesadüf eseri olarak, kur sebatının ch~mm~yati, en ziy~~e 
,unlar adama gelnıiyor, yalnız bo.- şu zaınan.da tecelli ediY.or. Çünkü 
tonlardan bir kaçını patlatıyor. Bu her taraf cir r:anik i~er~i!ıde hulu 
nun üzerine balonlarla uçan a- nuyor. &yn~lmild münzıselıatm 
dam da yavaf yavas alçalrnaq_'1 böyle karışı!: olt!!'f'l bir sıracia, a· 
ba§layor ve bir korulukta ağaçl~- ramızda mevcut en n~rn3!un kıy· 
rın üzePİne iniyor:... metini en çok to.kdir ederiz. 

rliğine dair bir beyanname neşreff; Japonlar kaçıg__or 
Londra, 2 (A. A.) - Fransız dır Mecl' v d k' k Nankin 2 (A.A.) - Çın t~bligı res-

Frangınm k t" 'd d'' .. · ıı &fail a 1 arar huau· . . .. Lo. c:. • ü . J ıyme ı yem en w:mus sund ··'·t f'k old ... mısıne gore, tıen . Tapeı zerınc a· 
f' B' . ı· ~ ~ a mUL c ı ugunu beyan . ur. ır ıster ıng l? 1.~7 frank olarak etmektedir. ponlann yaptıkları şiddeth ~ombardı·I 
kapanmıştır. lsterlıng m kıymeti dün 

1 
H·· ,.. .. .. . mana rağmen Çin hatları katıyen sar-1 144.53 frank idi. 

0 
.- u~u~et her bırlü ~aml:». aılmaml§tır. Lihongda çok şiddetli bir 

Ra?1bouillet, 2 (A. A .) _Bu sa ~· ro.ntrolu, ıc~ar ve otar!• te.d: muharebe olmaktadır. Çinliler Japon.I 
hah bır kabine. to?lantısı olır.uştur.. n: :ı~~::u;aJ!f, par~ aer~~atısı }ardan mUhim mı1.tarea m~hirr.m!lt iğ-1 
Saat 12.45 de ıçtim.a devam etmekte .. ~ ımza ~ılen uç le- tinam etmişlerd:r. Japonların znyiatt ol
idi. O saatte müsteşar Villiam Bert ;:/lı para ıtalafı ahkamına sa<lık- du~c:a mühimdir. Çinlil:rin mukaijli tl· 
rand gelerek aşağıdaki tebliği oku i H''k'"' . !ioı"ru:cu ka:ıısnada Japoı!lar dağ ruk bir 
muştur: - u umet 15 ırıarttanberı tanda rkata b:ıfaır.ı 1.:ı:.;d:r. Çin l:uv"' 

"Mali vaziyet v~ bilhassa kambiyo Del~os t~rafmdan ~ı:vaffakıyetlc vetlcri Jap;onliirın gc.rfaır.de y~ttldarı 
piyasasının vaziyeti hakkında maliye takıp e~ılen •:I~ ı:ya~etini idame bir b~tın netiı:esir:~ ç·mali §'lrkidcki 
nazırı tarafından verilen izahat üze e~~cck~ır. Hukamet. lng~ltere ile mevzilerini tekrar c!r. gcçirmişlcı:c!ir. 
rine meclis a v daki b . . muttehıden İspanya ıtlenne ade- Japonl<!r, c;:>l: m::::klıı l,ir vaziyete düş· 

şagı eyannameyı ıt· . "d h • . - • j 
tifakla kabul etmiştir: ~ı mu.~ ale~e rıa~_:tı kendi t~t- ırJ..işlerdir. 

"Meclis Fransız parası .. . d bık ettt•>'ı ;ekıfde dı~er devleti.ere Pe!d:1 2 (A.A.) - Şiddetli bir mu-
l uzerın e ele k b ' tt' .... ·· :ı k · L h · J yap? an spekülasyon için ortcdn hic . a \!ı e llDleil. µnJu; etme te hareb::den sonra Ta:·d;v şe rı apon· 

bir teknik sel..-- u.d l d ... clır. Jar tarafın:fan za.nt:tl'lm:şti-. ~e:ıir an· 
-Ue}-1 mevc oma •. gın• 

Cemiyeti Akvamda son vereli · 
aiın nutukta, bilh:\::~a hu nokt ... yı 
tcb"'.rÜz e~tirn:ek icin demistim ki: 

"- Alemin mu;mrip o!du]hı şu 
devirde Yakın Ş3rk, rneserretli bir 
vuh~Aır. Cünkü biribirimizlc ern· 
niyetimiz herkem:ı!dir. H~r dev
bt, kendi dahili ısteh-ıtında ve u:n 
ral'ında yüluolmeğo fır:;at bı;lma.!~ 
tn-l ı. 

r · sö-'crim T\""ilJeıJer Ceıniyeti 
M l .. • !lck f4Wk • .:"ele iyi bit t~tİr 

bı1 '· ı. F-~ynelmrel rıeı;eJ .. lenh 

FiLiSTiN MESELESi 
Filistin meselesini soruyonu· 

mJz. Bu maelede bükOmetimin 
noktai nazarını Milletler Cemiye· 
ti asamblesinde ve altıncı komis
yonda beyan ettim. HükUmeti· 
min filuince, -ki bu fikri Şark 
misa)pnı imzalamıt olan diğer 
müttefiklerimiz de tasvip etmek
tedir- Filistin, Filistin ahali•ir.e 
aittir. Biz, ecnebilerin oraya yer
le~mesine müsaade etmeyiz. Şük
ranla söyliy~bilirim ki, bu noktai 
nazarımız, Cenevrede çok hü11,ii 
kabul gördü. 

Filistinde vukua gelmekte olan 
bazı dahili hadiseler, mandater 
devletin lciyr.setiyle yatışır zanne
derim. Bizim alalcadar olduğu
muz cihet. bu gibi dahili mahivet
te hadi:ieler değildir. Biz, FiJis
tini, bir Arap meselesi olarak l• 
lakki ediyor ve o noktadan müda
faa eyliyoruz. 

AKDENiZ HADiSELERi 
Akdenizde son korsanlık hadi· 

seleri münasebetiyle lngilteren•n 
teşebbüsü hem tiddetli, hem ha
kimane idi... Aksi takdirde ıi· 
raze bozulacak ve korsanlık teve,a· 
ıü edecekti. Nyo• anla,maıı ile 
tesbit ve ittihaz edilen tedbirler 
neticesinde kcrsanlık kesildi. 

Bu tecrübe, herhangi bir meıe
le karşısında seri ve kat'i surette 
harekete geçilince, müsbet ve iyi 
neticeler elde edilebileceğini de 
göstermiıtir. 

Gerçi Akdeniz meselesi ile doğ
nıdaa cloiıuf& ali!.adar değili:c. 
Fakat bu kolldtif icraatı, ufak 
bu clevlel caım.k ııfati1le, ~ve 

.. ı .. . . ak 'ilıı el k 
•• om 16.•i m "P' 'a-

l!IJ-- • ~~ Jeli:1'- ~r
~~, wllaiia has bir Yeçlail• ıh-
lil eham•aa11 ve milletlerin çok 
daha ~ eWM&m• dahili ı~ 
ı~ bıala\imekıe ctımt• etme
sum. 

Yu.i lti. .-lik bir ıay'ltul\et· 
t .. ıoua ~~ar ıelerek 
e9ki ~alaıaaa ihJ• etmekta 
m.eaunıaam. U.r k&kh ~ hea 
ele la:!nda badHai. ia mem'H• 
tiP :l• t.tüki ediycwua.,, 

D;t:tl *~tat Nazııı JH11l a)qam 
An1·uaya ıidxek, •a.ıla iki sün 
~'dı\tıaa v~ devlet de . .ı;.mle ı:-a
r~liktea ~a T~ eks8'9Üy\9 
m.wıl.~M RiclecllklİI· 
~hay, 2 (AA.) - Reuter 

a· :nsı mu.b1:üri~: 
Resmi JapcR ulfUiaıdan 'bildiril 

d' ğinc uor-e, m..uhasewıatın ~gı 
cmd::ı.nberi, Japonların Şanghay cep 
hesitıdeki zayiah 1893 ölü ve 563 7 
V:'\rahd:.m ibarettir. &.ı.ın mukabil 
Cin lılerin zalıtiatk 26 bin lü ve 3 5 bin 
, ... ,.:ılı c+·rak tahmin edilmektedir. 

m~ş:ıhe~e etmiştir. Bü~çe tevzin edil 3 - Hiikfunet, amele ve patrQQ· cak üç saat k;::.dar eih.·n sckait muha-

chhiU llüyUk Çin Eftddinin kapılarından 
biri ot~n Ya:ım::nl.vao önüne gelen Ja· 
r~n ,,··r:.: •'i'j ko'u il:: Hirıgkinve Kvang 
Jjn gi i~ r:ıl e:t'l:ten oonra 30 eylülde 
r:ı~:;z:: ö:nin:: g•len iki'lci Japon kollı 

Y ... nm "'nl':avana kuVYetli müdafa,a mev· 
zil i ha::ırlanmış olan Çinlileri buluo.
iu1;l:m m~vzileri tcrk::~erek Tniyuan 
iAt"kaın:tindc kaçmağa icbar etmişler· _. 

~1§. ha2ıncnin yükü h;:ıfifletifmiş. lnr ihtilafları ın halli için hükG- rebelerinden sonra işg'll edil~'!:>ilnıiştir. 
~lkt s n vad•si temin edilmi~ ve bu metçe tcs'ı edileıa ~kemlik ~i- Tokyo 2 (A.A.) - Tientsin - Pukov 
I;}ler devlet b:-a nd n F rc::ntJIZ B..ır minin tnt~ikinde mii§terek kt»ıl°<J• tiaıeqdifer hilttı uzunlt•ğunda hareket 
k t d ·ı h'" • · h'lAf eden Japoq kıt.alan Hc.pei ve Şantung ·asmcn emrine nm .. de bulun:luruk.n rn ve sen ı w. unıyeb ı a ına . 

1 1 
menb:ıl ra müracaut edil g"'yri kCP"•nt taarclcetlerde hulun- hı.ıAı.ı.clunu ge~cr.ek &o.ıgyuanı ısg,a et-I 
pılmı"'lır. " rnişlerdir. Topçu ve tayyareler tarafm· 

dir. RUf U Araa An karı ya 
gidiyor 

Sehrimizde bulunan Haxiciye Ve
kili Doktor Rüştü Araş'ın bu akşam 
Ankaraya gitme•i mıcıh.temeldir. 

n · dan himaye edilmekte olan Japon kıta· 
n rıbcuillet. 2 (A.A,} - Pu~ 

b 1 1 , ları ~antun.,un içine dogru birkaç ki-
. nr::ır-u~n ı.ar~ı sıddetli tetl irl"r 

B:r ilkte~rinde bu iki Japon kolun
dan mUreltkep kuvvetler Çin ordusunu 
t31:ib:: devam etmişlerdir. Japon tch.d.idi 
~şısıda Cin Ren.trcıli Yen - !isi • Şan 
Ş.1nsL eı•aletinm merkezi qlan Taiyuanı 
bu ~ehrin 230 kilcm•tre cenubu garbi· 
sinde kfiln Pi!\~yapga nakletmcğ~ baş· Bu yıl k uşyeml rekot-

l lometrelik bir mesafede bulunan Tch~ 
a &?a!c lt.zırn ge.P' win lrnrar v~ • Diinkü ilavemi~in içind. k~ip bovua taarruz etmel:te:lirler. 

kmıstır: tesl fazla 
Nankın 2 (A.A.) - Ceotral Nevs 

ren ve k~mb~yllnun hc:ı!rol di} • kit .f). h'.'.'lline getu?lmck üzere küçük 
meı.~ filu'ne i~iraz e<l n mı.'""ır1~u ~ytta ol"' ~k konulmQ..l '>hm bii~ük h:t 
meı:lisi, paranın, ıı.ncal- refahı.., l • ınizin 1 den 16 y~ kada1ki MYr 
müdaf:ı.n ed~t:ek olan h::ıll·m n.rzu- faları t<ını'4'lliyle ıık~ yerlet'e. kPnul 
su ile himaye edile' ile-,.;;· h\r-a muştur. Okuyutularımızın bu hikiı
tindedir. HaH::m bunu elde etır.e!.: yeleri okumay~ 16 ıncı sayıfoclan boş 
için sarfıgııyrct etmesi, birleşme- lam.alarıru ve gerilin geriye de!.-am ct-
\i ve disipline riayet ebı.eıi lazım· melerini ö.ıür dileyerek rica ederiz. 

Japonlarııı Şantung vdisinin b:tarafJ ajansının bildirdiğine göre Çin kıtıılan 

kalacağını ümit etm!ş olduklarını kayd-I Jaıxm1 rın ,:n:ıc:k doğru otuz, kırk 
ctm::k 15.z.ımdır. Japonlar ilk defa ola- kilcmctre kauar geri p;,is1cürtere1: Tf:ı:ı,n.J 
ı:ak Ş:ıntunµ;a girmiş bulunuyorlar. I' ctch:enfrı mutelr.i\bifaa 20 ve 40 kilD- , 

JAPNONLARUl TEBLl~I ıpetre cenubunda kfün Pokeoutchen ve 
Tokyo 2 (A.A.) - "Tebliğ., J.'engkiakeu şehirforirıi i:ıtirdat etm·~.l 
Şimali Cfade, Şnrısi r.y:aletlı:t.ic Ta- h:rdir. Çinliler ilerle~ge devam etmek 

tungdan laarekctle Taihsenin P-alinde te.dLıler. J 

I 

Bu yıl ku;ıyemi rekoltesi bereketli 
olmuştur. Yapılan ilk tahminlere göre, 
bu yıl kuşyemi rekQltCJi 25 bin ton k;l· 

öı:ar ulncaktrr. Bu mil..tar §irodiye kadar 
memleketimizde ilk dcla görli}ea mü

h" m bir miktar:lır. 
Gcç~n y 1 ku~ycmi reko1'csi 1.5 bin, 

eaha evvell.i yıl da 5.!W4 toa JdL 

1 

B 
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-r - KURUN 2 BtRINClTEŞRIN ·1937 

Meşhllr korsanların göm
dükleri hazineler 

Taşde en suyunun 
kaynaıgnda bir f tkik 
Konya mebusu ressam Şevket 

Dağ gördüklerini, 
düşündüklerini anlatıyor 

Bu hazineleri elde etmek isteyen seyyahlar şimdi 
altınlarla değil hayaletle karşılaşıyorlar 

Seyyah alb:ı yerine 
blrd=nbire bir hayz

ı ~· gö .. ıJv~p ı-c-... 

i 

tarafında kılıç takmağa mahsus bir yer 
cörülüyordu. Fakat Jclıç ortada yok· 

tu ... " 
Meyer, bu gördüğü şeyin bir vehim-

den ibaret olduğuna kanidi. Az evvel 
buldukları paslı kılıç. ihtimal ki bugün 
karşısında hayaletini görmüş olduğu 
korsanmdı. Meyer birden korkmağa 
başladı. Fakat bir müddet sonra ken
disini toplayıp <>na doğru y:.irümeğe 
teşebbüs edince, hayalet ortadan kay-

boldu. 
Tam, hendeğin içindeki iskeletin ya· 

nında çıkmış ve o muhitte dolaşan ha
yaletin, yine o iskeletin, kendi iskeleti
nin hizasında kaybolmuştu. 

Bundan sonra hayalet bir daha gö
rtinmedi. Fakat define de bulunamadı .. 
Haftalarca aynı yeri kazdılarsa da, bir 
kılıç ve bir cesedden başka hiç bir şeye 
tesadüf edilememişti. 

Re1Sam Şevket Dağ ve T aşclelen suyu membaındaki tesisat .•• 
1 

ve gerek şişelerle ve gerek damaca" 
nalnrla satılma fiyatı çok; lakin Ev
kaf beher dört buçuk tenekelik dama 
canalardan 1 5 kuruş alıyor 5 kuruş 
ta belediye ve tayyare ianesiyle da· 
macanalar 20 kuruş masrafla kapı 
dan çıkıyor; bundan sonrası masan· 

On seli lzln~t asırda 
Korsan Jon Lafit mü.l 
c cı vherlerlni hangi 
ad.ıya sah lamı,tı? 

ıd . d • 'b en ne hükumet\ 
rı ığı dakıka an ıtı ar .. 

. . d b' k san ge1111sı onun 

Bununla beraber, gerek Meyer gerek 
Starkie, korsanların servetinin yattığı 
yeri keşfetmiş olduklarında emindiler. 
Diyorlar ki: 

Konya mebusu Ressam Şevket 
Dağ geçen gün Alemdağma giderek 
Taşdelen suyunun menbamı tetkik 
~bniş, mü§llh~delerini bir not halinde 

(KURUN)a göndermiştir. Memleke 

timizin kıymetli bir sanl\tkarma aid 
o!an bu müp.hedeleri aşağıya kayde· 
dıyoruz. Ressam Şevket Dag"' diyor 
ki : 

fı nakliye ve diğer ellerden geçmesi· 
<lir. Belki ilerde bu masarıfı nakliye 
nin de bir çaresine bakılır. gemılerı, ne e ır ·or 

bandırasını denizde görrnedi. . . da 

On yedinci, on se~cizincı' a k .. sır or-
sanlarının gomdükleri h . 1 ı · b' ,_ azıne ere da-
ır :•ço.. şayanı dikkat hik" 1 1 aye er anla-
tı ır. Bu .korsanlar arasında bilhassa 
Jean Lafıtte hakkında s" 1 . 1 

1 1 
oy enıp yazı-

an aı, korsan hikayelerin' 1 
sını teşkil ediyor. ın en meraklı-

Lafitte kayboldu ama, kendısıne • 
ir türlü rivayetler, türlil efsaneler çık· 
tı ve onlar hala yasayor ... Deniyor ki, 

"Lafitte şura.da bur~da takrna .b.~r d~~!~ 
· t r ugu yaşamıştır. beraberinde go u 

mücevherleri, altınları falan adaya ve· 
ya filan sahile gömmÜ§tür .... " 

Bu rivayetler halk ağzına yayı.ldıkça, 

"- Günün birin.de elbet, daha talih· 
1i bir adam, bunları bulacak ve tama· 
men olmasa bile, hiç olmazsa kısmen, 
1 can La fitte dakikalarının esrarını 

açacaktır .. " 

Vindsör dükü mevzuubahis olan ada veya sahıl han· 
gisi ise hemen oraya seyahate çıktılar. 
mücevher bulmak ümidiyle topraklar ilk defa bir Jngiliz Na-

- Herkesin bir tabiatı vardır. O· Otuz beş metre kadar bir mesafe· 
nu takdir edende olur etmiyende. Ben deki ı;u menbaına gittim. Menbadan 
bir mahalle gezmeğe gidecek miyim, su kaynar kaynamaz kapanslarla ya· 
orada güzel bir su, gölgeli ağaçlar pılmış temiz ve billur bir yoldan yine 
ve nefes aldıkça mis gibi kokan çam camlı bir hazineye akıyor.. Oradan 
ve ardıç isterim. Radyo gürültüsü, yukarıda söylediğim hazineye geli· 
gramafon sesi asabımı bozar. Ben yor. Taşdelen suyuna yakın bir ma 
ağaçların tabii böcek seslerini iste· halde bir de Defneli suyu vardır. Bu 
rim. Onun için geçen gün T aşdelene suya da beton bir hazine yapılmış, 
gitmeğe karar verdim. Usküdardan içine merdivenle iniliyor, temiz bir 
otomobil ile yola düzeldik, yollardan mahal; şeker gibi bir su ..... Her su 
memnun oldum. Her halde bizim oldukça teressübat yapar, lakin Ta§· 
Bebek-Baltalimanı yolundan bin ke delen suyunda hiç görülmüş değildir; 

ab:ist edildi. I 
Hatta 1921 senesinde, JeHerson a.cla· Zll l arajından ziyaret Jean Lafitte Fransızdı y . O 1 d b. · enı r c-

an a ır demirci dükkan • 1 . d 
Ç

ok .. d ı ış etıyor u .. 
surme en korsanların dostu ve 

mahrem esrarı oldu B'lh · ı assa korsanla· 
rın. yağma edip getirdiği kıymetli şey· 
len saklamakta işe yarayordu. 

sında bir tarama ameliyesi yapılmıştı. edildi 
Bulunan iki küp altını:ı üzerinde 17 59 Sabık İngiliz r 
tarihi görülmekle, bu altınların Lafitte Kralı g inci Ed. f 

re güzel; asfalt yapılmış. ı:enarlarına bunlar memleketimize tabiatın ihsan 
nğaçlar dikilmiş, yapanbrdan Allah ettiği birer cevherdir. 

Sonra, namuskar işleri tamamen bir 
hazinesine ait olduğu ilan ~ildi. d h var ta tan çe· 

Lakin, korsan Lafitte'nin hazinelerini kildikten ve Vind 
bulmak için insanların ümidi asla kırıl· sor Duku namını 
mayorduı ,. aldıktanberi ilk 

razı olsun. Yukardan aşağı az çok anlattığımı 
Daha suya varmadan bende bir 7annettiğim bu sulnnn hi.isnü idaresi· 

memnuniyet uyandı. Ne ise Alem ni ve nezafetini temin eden kadro 
dağına, T aşdelene geldik; tanıyama· evkafın su memuru Bay Hüseyin 
dım; ben on sene evvel bir kere daha Cahid ve evkafın şişeler kurşun koyan 
gitmiştim su çukurda, tozlar, çamur memuru Bay Ahmed ve diğer birkaç 

lar içinde bir yerdi. Karşıma temiz müstahdeminden ibarettir. Bu zevatı 
ağaçlı yollar, ortada beyzi bir park doğn.ısu çok takdir ettim, baktım hiç 

tarafa bırakarak G~and T 'd ad A . • crre e eta 
bır korsan müstameresi kurdu B' k ı · . . ır a-
c ınşa cttı. Etrafını silahlı d 
kuşattı. Oradah . a amlarla 
ladı. ayatını gesırmeğe baş. 

Kendisini her zaman h 
hafaza ediyordu. Ne ay_dutlar mu-

reye gıtse · 
den gelirlerdi. Ve sahilde d • ' peşın· 
san gemileri görülürdü B aıma, kor
kaptımları Jean Laritte.'l u kg~milerin e Si ı ışb' l"w· 
yapıyordu. ır ıgı 

1814 senetinde Lafitte .. 
bir hal ı:ıldık'ı u" . oylc tehlikeli 

• zerıne Am "k 
15İnin bir kısmı ··-...1 . en a bahriye-
f goıouerıldi B da . 
ayda hasıl olm d . un n bır 

Amerika donan a ı. Fakat, Lafitte'e 
. masının h'" nı, 1r.giliz dona ucum ctmesi-

d 
nması k d an 1•:.izbaşı Lo k uman anlann-

mişti. Çünkü c year bir fırsat bil
o zaman İn ·ı 

merika arasında h gı tere ile A-
. arp vardı t ·1· nız yüzbaı:.ısı Lar· . · ngı ız de· 

:ıı • ıttc e ·· 
or.u ker..di kuvvetler· ruşvet verip 

.. .. . . ıne ilhak et k şebbusune gırışmişti. me te-

Fakat korsan Lafitte b 
d

. unu kabul t 
me ı. Gayri kanuni türlü h e · 
L 1 areketlerd 
~u unmuş olmasına ra~mcn t b" . e 

• • b a ııyet gırmış bulunduğu memlekete 'h ıne 
ğ . k d" 1 anet et ~e ı en ıne yediremiyordu H" . • 

den Amerikan makamlarını . b' adısc-
· o ~ tl~s enı rlean kumandar.ı general sa 

!haber.dar etti. Yakıncla Yen· OJacksonu 
. b' ı rlean ı:. h 

rıne ır hucum yapılacağını sö le . :ııe 
general Jackson'a büt>" Y dı. Ve ..ın guvvetı · 
y.-- ·ım edeceğini bildirdi. erıyle 

r 'cilt buna mukabil general J 
"" tı b"l" ackson - ynp 1 ıyor musunuz? H 
c:ın V•fitte'in teklifini redd t ~m kor-

"S 1 e tı. He 
ona untur u Haydut'' d m . emekle a"' 
hır hakarette bulundu. gır 

Bunun üzerine Lafitte kızd A 
kan general bilahara onun ı. meri-
k b ı yardımı 

a u e mecbur olduysa da k nı 
yapılan hakareti asla unu;m o,d endine 

Hele bir defa Ncyir ve Starkie isimli defa olarak bir 
iki Amerikalı seyahata çıkarak, Meksi· lngiliz nazırı ken· 
ka körfezindeki Hunter adasında bir disini ziyaret et
hazine araştırması yapt: ki, bu iki sey- miştir. lngiliz Harbiyo? 
yah Lafitte'in altınlan ve mücevherleri Daily Expres Nazırı B. Hore 
peşinde koşan insanların geçirdikleri gazetesi bu gayti Belisha 
maceraların en meraklısını yaşamışlar- mutat hadiseyi şöyle anlatıyor: 
dır. GöRONEN HAYALET "Fransada, Fransız ordusu ma. 

nevralarmda hazır bulunan ve 
F ransanın me~hur Maginot mü da. 
f aa hattını teftiş eden İngiltere 
Harbiye Nazırı Hore Belisha Pa. 
riste Menrice otelinde oturan Vind 
sor Dukunu tahsan ziyaret etmiş
tir. İngiliz Nazırının bu ziyareti, 
tamamen resmi olarak gösterili. 
yorsa da her halde, Başvekil B. 
Chamberlain'in tasvibi üzerine ya
pıldığına şüphe yoktur. 

İki Amerikalı. kendi başlarına Hun
ter adasına giderek sistemli bir surette 
araştırmağa giriştiler. Fakat netice iti· 
bariyle umduklarından fazla buldular: 
Eğer anlattıkları doğru ise, araştırma
ları esnasında bir korsanın hayaleti ile 

karşılaşmışlardır · 
Hazinelerin bulunduğunu tahmin et

tikleri yeri çizdikten ~nra. hendekleri 
kazmağa başladılar. Daha birkaç met· 
re açmış açrnaınışJardı; paslı ve eski bir 

kılıc buldular. Buna pek sevinmiıler, 
daha~ şevkle çalı§mağa başlamışlardı. 
Bir müddet sonra Meyer, küreğinin u
cuna sert bir şeyin d:.kunduğunu his· 
setti. Fakat bu, bir altm sandığı değil, 
bir insan iskeletinin parçası idi. 

Şimdi şunu hatırda tutmak lazımdır 
ki, kors::ınlar, defineleri ekseriya insan 
cesedlerinin altına gömerler. Bu cesed. 
çok defa, definenin gömüleceği ye.ri ka
zan adamın cesedidir. Define, toprağa 
konulduktan sonra, korsanlar, kazan a
damı öldüı•Jrler. Bu suretle, definenin 
nereye gömUldüğüne dzir başkalarının 
malCımat atması imkanını ortadan yok 

etmiş olurlar. 
İste bu sebeple. öl.dürülen adamın ha-

yal;tinin, o define etrafında dolaştığı 
rivayet edilmektedir. Ve bittabi, define· 
yi aramaca gelenleri bu hayalet ürkütü-

yor. 

Harbiye Nazırı saat 11,30 da o
tele gelmiı ve sabık Kralın yanın
da 12,15 e kadar kalmıştır. Sonra, 
bir askeri tayyareye binerek Lon
draya gelmiştir." 

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk mah· 

kemesirı.den: 

Davacı tesisatı elektrikiye şirketine 
izafetle vekili avukat Abdullah tarafın· 
dan mahkememizin 937 / 596 sayılı 

dosyasilc 79 lira 70 kuruşun tahsili ta· 
lebile Fatih Atpazannda turşucu Ha· 

lil sokak No. 10 da Mimar Kemal Ya· 
nuş aleyhine açtığı alacak davasından 
dolayı tebliğ için gön.derilen dava isti· 

dası müddeialeyhin yukarıdaki ikamet· 

g5.hını terk ettiği ve şimdiki oturduğu 
yerde belli olma1ığı m:.ibaşiri tarafın· 

b
.. .. 1 a 1• Hatta 
utun suç arının affedildig-· . 1~ ı ı cln olun 

sına rağmen yine sükunet bulma rna 
merikan tabiiyetini ter1cedi k dı: .A-

Meyer ve Starkie, iskelete rastlar rast 

dan verilen şerhten anlaşılması üzerine 

20 ~n müddetle ilanen tebligat icra· 
sına mahkemece karar verilmiş oldu· 
ğunda muhakemesinin icrası için tayin 
kılınan 27 /10/937 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 11 de mahkemede 

. b' p endısıne 
yenı ır memleket aramag-a k arar verdi 

MEÇHULLERE DOCRU . 

yavrusu; önde ve arkada halk için bir kusur bulamadım. Bu kadar mas· 

iki çeşme; bunun karşısında beton raf ve himmet sarfeden Evkaf Mudi.ı· 
dan yapılmış geniş pencereli ve koyu riyeti Umumiye.sincen bazı ricada bu 
laciverde boyanmış demir çerçeveli, lunmaklığI arzu ettim; T aşdelendeki 
hendesi kesme köşeli, kapılarının to müstnhdeminin yatacak, hatta, adam 
puzları parıl parıl yanan bir bina çık· akıllı barınacak yerleri yoktur dine· 
tı. içeri girilince ortada su deposuna bilir. Var ama bir salaştan ibaret, kı§ 
girilir bir kapı; sağda d~macanaların ta kıy3mette orada barınmak için su 
dolmasına mahsus dört musluk; sol mahallinin temizliğiyle intizaıniyle 
da damacanalan yıkamağa mtıhsus mütenasip bir mahallin yapılması da 
iki musluk; sağdaki asıl T aşdelen su cvkafca pek müm!<ündür. Müstahde· 
yudur ve çok akar ve bu suya tea minin ellerine aydR ancak on dokuz 
mülen Sağsuyu ismi, ve soldaki suyn buçuk lira geçiyor. Evkafın gerek ma 
da Solsuyu ismi verilmiştir. Yerler be aşlannn bir zam ve gerek kendilerine 

ton. Damacanaların dolduğu du· bir ev yapmak sm etiyle bunlara bir 
varlar ve yerler hep mermer, temiz yardım etmesi çok yerinde olur .. 
laslik önlük ve lastik çizmeli su me Konya Mebusu 

murları takdire şayandır. T emizlık bu Ressam Şevket Dağ 
kadar olur. Orta kapıdan siit gibi -
mermer merdivenle çıkılıyor. Yerler, Bay Nurullah muavlnllkte 
duvarlar, su gelen yol hep mermer kaldı 
ve mermerin içinde üstü kapılı cam Kültür bar dire!ttörü bay Nurulla· 
dan bir hazine içerisine billur gibi hın İstanbul ilk tedrisat espekterliğine 
adeta traş edilmiş bir elmas taşın tayin edildiğini yazmıştık. 
ziya hüzmeleri gibi parlayan o güzel Ko~ltür Bakanlığı bay Nurullahı şim
musluklardan sular şırıl şırıl değil; dilik yine yar direktörlüğü vazifesinde 

şarıl şarıl akıyor. ibka etmiştir. 
Bu akan su yirmi dört saatte yet mıııııııııııuu-~"""""'"~ 

miş tondur. Bu 70 tonun azami sar 
fiyatı lstanbul ve civan için 20 ila 25 U 1 U S 
tondur; seksen kiloluk bir damacana 
beş dakikada dolmaktadır. Suyu saat Ulus gazetesi 29 birlncite§ 

rin Cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni makinesinde ve 
büytik hacimde basılacaktır, 

Her glln 12 sayfa 

Altınlar, mücevherler dolu sand kl 
"ki'' b. ı ar yu u ır bii},:.ik gemi ile yola c kt 
O günde:ı bueüne kadar kend~ ·.ıh. k 

kı d h" b' ısı .a • n a ıç ır müsbet malUmat al 
mıştll'. mama-

J ean Laritte meçhullere ka ı, 

lamaz,artık hazinenin izini bulduklarına 
inanm·şlardı. Fakat o gece, Meyer, sırt 
üs'ii yatmış ye fakat henüz uykuya dal· 
m<ımışken çadırının aralığından bir ada 
m·n kendisine doğru geldiğini gördü. 

Bunu evvela. adava gelen bir başka 
seyv~h sanıP derhal yerinden fırladı .. 

Meycr hlirlisevi şöyh anlatıyor: 
"- Bu nuam bir lıors:ın ltıynfetindey 

di. Eski günlerin foyafeti ile giyinmi1ti. 
Garip olan tarafı, belindeki kay1gın soll 

bizzat veyn tarafından tasdikli vek5.let· 
name ile b"r vekil göndermek suretile 
bulunmadığı takdirde muhakemesinin 
gıyabında icra kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üezere ilan olunur. 

altıdan sonra boşa s&lıveanektedirler. 
Halbuki çare olsa da bu mebzul su· 
yun n akli temin olunsa; hiç başka 
suya ihtiyaç hasıl olmaksızın İstanbul 
vf' civarına kafi gelir. Yapılmakta o· 
lan hazırlık tamam olunca Evkaf ken 
di vasıtasiyle ufak şişeleri de orada 
doldurarak hilesiz olarak sevkede· 

Ulus yeni şekil ve kadrosu 
ile yalnız Ankaramn değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir 
gazetesi olacaktır. 

cekmiş .. Bu da çok güzel bir şey ise 
de su sarfiyatını yine tamamlamaz 
zannederim. 

S 1 I b ld 
ııııııuıuııııııını nııııı11ıııııııtıı111ıııııımıııMuMııııııtlllltlllU&H1111111 

u arın stan u a gerek bardakla 
& • rışmıştı 

orsanla.r mevkii müstahkeminden ay~ I 
<(V. P. 9804) 



ı Schumann'ın ruhu 
/ konuştu! 

1 
Kaybolan nobl•ının nerede old•u•ı•u•n·u-••11-yl .... ed••l;_a_r.a-

ranlar orada hakikaten noıa,. buldular. 

Mucize m i? Hlyle mi? 
Londra~n bil~yo~: . re aklına bir fikir gelir: e: 
Hallan •izmda muaze !,, liye ya Bu notanm ikinci bir kopyan 

yılan bir hiıdiM olmuttur ve bütün lunacakbr. Schumann'm baytmı 
d~~ ~ bu hl~ye zanlar bundan bllhaetmifler, f 

Yuan ~ Fellk• Bavma n bur~ ~yet Yermektedir: timdi bu eserin nerede o1duiunun 

0 Dillinqer çetesi takipcileri =~= li~iini de yazm!fl·rdL 

Hollisle Kavl · -ı' J.. ··l',., .. , ı ı dan 5ti:-....t::! öbür dünya~ t.t~ "':';,- •. . . ı, o auru uuıer.. ~~.=.ve;;.~-=:.:~$. · 

B, ~~:a:=: f:j ~d:i:~ .. arlandılar!. ! Buna ra1men. Helen Gillf:s • ..-~U" c."' ::::S-j! Jelly .r Aruyi ~::ı-· · 
-•---L.- ,

1139 578 
noktaya ıpret et- ne kocuına miiMmaha tavııye e· 'liz -~ . 1' ti) !'- be{ _:L_ 1__ .. nm üzerine Dir &mdaJc: ı.._....._ 

~.._'6ii;,. ,,;,;.; rt .......t~. ~ ıölü ~i- d!yor· ~d~ini ~ i-~~ ~ - ~ doiıiı etrafmi .ır..beddıi i,;ij,.-· 
ı... Ba ......,. tapycın oto-

1 
ın en =ı il:_birl~e otomobıl- ÇUi: ıendeki otomobilin tekerlek- bir kemana olan .be J~::_up~ ri diZiyor. ~ zamanda • • 

__ L....,~ ı~ GiJf!-' e ıeçe poau Krıstemen tara- len patlablarak takibi akim bırak yan ~~ ~bir iJd ark İllı -~ ;:;:" .. r,. ~1:-- fmdaa sllrülen Leoter Gillia bu malda iktifa edi1-ind• larar .. myi de banıı bober vennektedir. ~ ~~"" idtiı 
.,. oa ~qa uuıana- etki qinuı polisi tannna.;,ıtb. diyordu. Fakat, ateki otomobilde Pek ciddt hir ıekilde iJBn edilen bu ma ~-· "1'ı Kan, koca ıerçi "Fob River bu sefer Holliıba bulundUiu Ye 

0

mucize,. 19 söre, büyük muüi üa tvvell Sc1mmmn'm ruh 
~. otomobillerini çeYİ· Grov,, da uzun müddet kalmak uata olduiu hesaba btrlmamıt • tadmm ruhu konutnı11f ve kendisinin yorlar. O zaman ••mucize,, Din 
.-Mam0 he koJa)dalar. Birkaç niyetinde eleiildiler, ama Con Holluin mitral,h kullanmakta kaybolcluiu zannedilen bir •erinin kısmı cereyan ediyor: 

....., 200 metre kadar ~11, yolda nsveselenmiı, kısa tı. nerede bulunduiui\u mJemittir. Hayatmda ekaeriya ln.gilizce kon 
~tall!tlU'Cl:ı, ki iaele pden o • b~r m~ddet içia de oba ora,. Letter GUliı, vücuduna birkaç Belki ~hun .. ~ODUfmUJ pek o ka mut olan Schamann, ölümünden 
Mllilia ... pemindenmit- 11tmenın aleyhinde bulunmuıtu. mermi isabet etmiı olarak. otur. dlar .mühun değildir; çünkü bir çok r.s kendiai ile kcmuı.Daıt· te b 

JaJ'hm at8flne ajradılar. ~. ıerek lcen~ioi, lerek Les- dala JeN :rulamnıftı· Banan il • üıpirtizma ~lıelerinde. orada hazır lngi~ niabet olaun &:e yen 
de, lrmdi otomobilleriDde- Di~ ~u, ~ !"ısanda "" Con .-ine Con Çaya, -bili deılıal ~· böyle -1eri itittilderini almanca 1ron_,.,rı 

0 

wıJdneli tilfeli, rüqirclan ko- llınaer ele bırlikte olduia halde yan yollarclan birine eokarak, ora- soylerler. Kendisine: 
me 

ll!•cammcla IHlll•ua bu it için oraya uframıılar, bazı kimseler da elurdUJ'lllUf ye fote ilerisinde Fakat meselenin ani mühim o)Q , ilııilı- ıleliie cloira llmelr, acana ~mdan ııörii1müflerdi. Ba da takip otomobili durarak Hollisle tarafı, notum Schmnana
0

m ııöylediii di - Ey jd": Scliumaıın ..., nüain 1 
...... ve ,.,hm at.fe yay. ~ tü~i~ teblike letkil edici KaYli dlf&?IJ& aıı;ramadan, Helen :yenle bulun~. .J:. ııoru 11111 zaman. almanca o miJ 

....ı. mukabele etti! bır nziyettı! • Gilliı, kendisini otomobilden yere ~ hAcli~ .~ oluyor: · . . alo 
Dm& ko,Jamç olarak ortaya ko- itte iN mretle, çetenın öteclen- atmıf, yere yatmq ve ond&b .onra Buyuk musiki üetadmm, sağbğm - Benim (ıch war a eelbeet) ! yu 

•ıaaı11 h ..... heımea imkinnz beri en ihti,-atlı uzvu olan Can biri afır yarah iki erkek otomobil· da bitiremeden bıraktığı bir .. Konçer ye cevap veriyor. ko 
.ı.ta filmi ~ ~ Latw Gilliai C&J~ ve den llÇrlJlm -·lan m11n1y1s to,. vımlır .. Bu aer, yanın blınıt lıir Bundan oonra ......ıan ..ı ....ı.. ıo 

.... bir miicadele ! Arad.ıd Miıııan ıölü- ..ı-ilindeki İYemtoD atetine tatmuflaııdı1 tekilde, kaldmbmt ve Berlindeki kıy nm üzerinde oymma.ğa ....,_ ~ 
llurada cerepn eclen ftka. ,..bunda "Di Dil,, isimli eilence Tam laaf»etle alır yaralanan- metli evrak hazinene komnu§tu. ruhun geldiğini haber venm &.dak, 

temaill olmaJJP hUikl olma· yerini itleten Kennediye misafir Holliıle Kavli ,.re · devribaedeo, Bu eeer, musiki eevenler tarafından zerinde bulunan elleri 'harekete KelS,... 

1 Delicesine imla 'siden her Dd . olmalı tercih etmiflerdi. Kennedi mnlıevlile""I~ el kuriun ıdmut kararlaftn ıldsiu>a aöıe, a~ Schu relc Schumanmn .c;yledilderini 
•Mttlciele.~ ~ ,__ı.ı.i eolıi ""laındioine ııüYeDilebilir ~ 1- ...._.._.._sıkan ... lmr- monn•m r-cü ölüm yıldönümGn clettiriyor • 
... teaBalil,.m ~ muhare- "•~· ta. yal nıs ldı'Wdlrerinm elet &;i~ de r:=DQl.~ ximü sene to!t!::= ~ ~ -.~ 

... JiDL en .. yall .-if film re.iioö· ,U, ~o "Y~ ~yaaı,, men .... ~ ,,r.iL'.~..)~~ ~ "9 ~~ - ~ r aJa)'ll ııetırlfclit" .. ~a.. 
Mte, laattl en c6relklrane tuaY mp dan hepıınln clott,, al ~~..... Pft y ·karda • • Sc umanmn mevzuubahs olan ko 

~lara yol ~ .-in ı.-rlı;an JCnnedinia yaDJlla ııidif SU'& • ~ ~ lıaldııi -· U • ımu .~ bayan Jelly d' çertoowı,.. dört L- 14V 
;st11f'UllllCla lılle ..--UI Ş- mıda, 1olda De,.clle Ra:raa - • Ha: Ailıi "liiııaaa ,..._...ım ,.. ~ p ~iP uotadnım bu eoeri dan niabeten daha_,. - lıwı 
llllilintlleki" ....... .....,......... ~qlardı. Once, lw'tılanndaa ~ ,....... kıifta; - cloirıik ~ ~bıi~~ daha ..ı. ~ bulundaia .!i.i':" •ın°DJı.t, _.ıaa. her ilD - ..ııp )'Ullarmdaa pçen eaki Fortl -.• • ....ı;.· .._.... ve 

0 
eoeri No- -..ı. ~ . 

.. •atta en u 90 • 100 kilo- otomobiline dikkatli bakmamıı • Bu ııta~ ~n Çeyı, otomobili yanht 
1 'i:m yapıp yapsp çalmayı - • Jelly h-.ı clö bir :illllıılılM ı...ıa -r. lrahltilderini lardı. Fakat, lıiru sonra Con Çe sllııden pçiriJ'«da. 11aa,._ - "-~ an ayın: lumzlık ederek de i:"9° ıt -ra lıoı 

..... 11ı.nur~ı Bir taraftan da ........ arkaya çoririı:ce • j .I:. ticeoinde, mratı ... ve .... bi• r· .......... ile çalmayı - laırarlqtır ~ "" Sch- nlnımm m:araıyllıı: aiDlarmdaa delıtet - -lıilin arblarmdaa • 'id· . . ta'ftrla, - ......... plıaralı, kadı· 11111
" ~ ~ _,. ıı..ı.ı.-

karfUD - dotL.a.. -yqlar.. ılinnüt hayretle bir J: kiim na iMiendi: . f"!'at, Berlindeki kıymetli evıak ha ıak alıı>ııetiıtiJar. 
~-keeditler zile. zak laareketler.... ftl'IDitti: ıa OJU• -Çabuk, ıitl decli, tit te fU po zınesınde kilitler altmda eakb olan bu Şimdi, büyük üstaclm ölümünütt 
IJIDdıtlfİk 'olan otOmobiller içeri- _ Ford ! Deminki F ord otOJDC>o Hı otbmobilini ıetir ! Kendi oto- notayı ele ge iremiyeceğini dütünen yüzüncü yddönümü beklenmeden ö 

en, brplıldı olarak. Jmlula· bili, pefimize takılmıt ! mobillinizle yolumuza devam ede- :Z }t~cı kız bqka bir çare bul lümünün ancak 80 inci yıldimiımü 0 

aiJi'lattmCI Wr tempoyla km- Kültiltür otomobilden, harap, meyiz. Delik det!k olınuı, ite ,.... ıçın kafamı ydrarken birdenbi lad 20 tepinievvelde. .. "bitmeııaif koQ 
J8tdmllarl t " dık ramu hale ıelmıt ! çerto,, ilk defa olaiak çalmacakbr .. ........-etabce av mum- .taıL7" tan k~layca unklapbi- Gilli•in kann, ıose boyunca ko- B 1 ~ ".......,...iki- lulenlL Kendı -ı.illeri aai· -· ferde Jcendllerindell ~ • :::.~. ~~ Jbu .. m~ .. 'fllı.ı.;...__, ____ " -L..& ta, ha o- lam ye eon ıiatemdi. Fakat, Gil- halde yatan poliı memurlarlnm 1:1 C.) S A dinıa uca IUIW1llllAll& en,, 'Aranyi 
__,~ ~ ıele1:x.:. lia. h.kikaten takip edilip edilme- yanından ıeçeııek, onlarna om.o- dün~ ve Y,IMha . -~ bütün-":•llOl:tillılm.riintb ~ tofö , .. : dikleri baldoncla kat'ı bir kanaat biline irindi n bıı otamobili,......, --~ .. ıo. 137 yaya saepedilec:ektir. "'•••!L-- --'--dı. Yo'~~~ edinmek istiyordu. otomobili ya· eli otomobillerinin bulunduiu -n ,.... ; ,...., ._....... ........ ... Gerek i1pirtzmacılar, .--s. mu-"L! • "'.._ J&PIJvnu- Q;UUll" 

1
-b lara "M ı- ...... •••• , ....... .-.. ..... ...., 1 ~- 91&1 

._., d...,a fulvorlar fO' .._ - on - -· yola f9kti. Artık libnek ;;-.. o- - .. - •lio -- aeven er için lıüyülı: lıir lıidiM"""' ba 
__ ,....taraflamıa .. ~ -1 .. di:re IOl'IDllf ve "'vetl,..,.,. lan luıcaaı, polis -biline...... .. ... A LA. vaka her tarafta derin .... ..,..., 

atlaJJP can havlile mak- ...ı.m. alır almaz da mitralybi ladilcli ve Con Çaya. o sırada ı.a. ·- 1111 - - ~ dmnıttır. ~ -..m1U1mLar 
~r1a11--ua dıl ' çevirmit, yaylım ateı açmı,tı. Bu ranlık bumıı olıiıa.tma rainaea ::: lli60 · • ....._ aı.- bunun bir oyun olc:luflmu, notaaat 

safha, ~aba evvel, memurların o- fenerleri yakmadan, ot.mobili ha· • um ss- • zıou 1:1 DO - nerede buluncluiunun bayan JeJIY 
,_ed•, iki~ Dil!~ -obilinden vaki müp.bade:re ıli rekete getirdi. Dolamlıaçlı yollar - P> •::: : :::;"' .. - tarafmdan - Jıilindiiiai llÖ1' 

M•Hlilliolla:K:'linia aı.ı'td..ri. re anlatılmııtı 1 takip edeni<, Şikaıoya iripnek ü· • °'"""" n - • - !: : liiyorlu. Olua - Scb 
• sattı 

1 
Bu aralık karnı Helen, omuzu· zeRI • _ ... fllO r. ~ böyle lıir ..;m bd 

_ı_: bil" ..ı! __ , __ • na el koymuf, sadece otomobilin Şoıe üzerı"nde deliceaine kurıun • =- ta - • Krcı9 ı.. • - ~~tutanveL!~· ~tmede·- •.endiline ~undı11111U otomo ın uınıaaıyonu çamurluklanna dotnı mermi bo- d 'Kl'Clll 9d. '10.- •Alta um - uuuı-YI """ ,_ .... t temin ek 
idare eıleıa Con Çaya. Barinı· taltıı> tekerlekh"İ patl-ı.la ik· :raidmt. sllrilhU, patır 1

' lıiitiin • - •- ııı. - • -- 111 - isteyen bu pnç lceman bu etm 
Te Palata,n arumdaki mev· tifa etmeai i.-in -lva-.ah. Ka • civarı heyecanlandınmfb. Yol ÜI· n- L-.... cı çareye 

-'--· bi d L" d """ ı- , . ... ,... tünde L....Junan L~~n otomobiller· C c K L E it .._, VUl'lllaftur. ' YU1llıC&, PıNVıUu r enJııre e· cim, imani hisler teıiriyie, acımak gQ u.au • . - Fakat • • •rerıek. ,._kıvırdı ve yan yol· dekiler, mülhit bir ,eyin nkua ..--- 698 - • VIJua t 18 • ' muaze,, ye inanmauk ~Burada freni .ı-1111ıa. kan dlikülmMilıe - ııeldiilni kanayqta ı.-i de bir- • 
11

- Cl.718> • - 11M4:1 b&. pnç ~ bulut blıiliyati 
otomoWli durdu! tan muhalif olmak dolayııiyle hu lqmi,Jerdi. Bu otomobil tofiir Ye • Paıtl taoır. • ......_ 198ıi0 ne ınanmamak mümkün deiiJ.I 

Polla ot • • direksiyonu- ricada bulunmuyordu. Hayır, o, yolcularmdan basılannm aizm• • ....... 
1
'

8810 
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83 

lmllanaa KaYa otomobili an· bu temas, tiddetJi bir müsademe dan, ıoaede mülhit bir vabmu ce- : = ,; :~ : ="".; :!: T.,,.btqı Dram "-
fOHd• Mr elet ilerledikten teklini aldıiı takdirde, kendisinlP reyan ettiilni öiJ'enen motoaikl& • Oleeft9 8488.1 • 8 ...,_. u• 3. 10. 937 _,_ .. 

.....,. durchırahileli. O, birdenbi- mermiye hedef tetkil etmesinden li poliıler, çılsıncaaına bir tempoJ •llOIJ8 &ao 2 • TolroUllll t'la:ı& tünü ~üz 
fıea yapmalı 'bqaram&dı. O- endi eleniyordu! la o tarafa doğru yol atınıılar, .. fa· • A1mtPrfıun l 418* • KC.iuna 2() 8876 15,30 da xuau 

.-ao11~ıin denilip bpmklanmastn Zabıta memurlan Deydle Ra· kat, oraya vannca geç kaldıkları· • ....., .. ll!at8 •8tA*llôlm B.088' GOROLTO 3. 10. 
kcıirktu ! yan, canlarını kadının bu ricası aa m ıörmii!lerdi ! '"' H A M 1937 'Puar IÜllİl 

Ve ha ftSiyet, felaketlerine ıe· yeıinde kurtarabilmielerdi. E;ter, (Demi"",,.,., il SankUt o 801 ~. llQlt)t - •kpmı -.ı 20.30 
teflril etti. Otomobili fOHDin mitralyöz yapıuru dof.nıdan dot uadDIU t& tı0 11er1s .. lllullrtflO ela KURU G0R01' 

11f19'"nıcle ft.-durclaktan ıonra der r .,a \!zerlerine ya~saydı. kendi!.. latpnbul altıncı icra memurlulundan: ı ...,. no • ÇllDeD• ıo 90 TO 
ik

• rini koruyamnracaklardı! Dairemizin n 2172 1&yıb aosyuilel etlllr•zlar- ,.•hvlllef • 
uçnyan • ı memur, o- ·ı mabc:m ve paraya çevrilmeaine karar • ı•T.lh • _ Clelrtrtll Edri Frıaı.s T~ --·ha arb1111a ıiper almaia Bu otomobili atlattıktan biraz verilen bar" adet •enı't ··•tile .Uerl - 11 ~-L: r· -tll:lt t....:.J el • _ _.._ Gill" · .. - r • • • 'I at:> 1'realftf v-•r ı)Wfr-0,,.,., ICıaını: 

!!111!11 uu..,. an, -...wr ııın ıonra ikinci bir otomo!>il pqleri· terinin 6 10 937 çarıamba g\lnU tandal • ••• o. ıno ltabtm 3 10 t'ilıllwla lıanıbte plen mitralyöz • ne diitiince, kendilerinin "amwni bcdeaUDmda - 14 den ib'baren ııı. • • • JD il • - ı - · · 11S
7 

Puar slllil IÜl'ıi" 
....... -81İler, her ilıiaine loifmmı,, a aframakta oldaklaruııl rincl açdı - auretDe uııı-tm- • - ı.u• • • - u <O<& pt l5,30 da TOKA. 3 10 - lll'l 

Jellttl. Coa Dillinser çeteıi- kavramıılar, '"liPn v~ hl\Yat müca·I dan iıtoWilerin me.tldlt gUn w mtte a ~ Audola m '°13 y()KA s:-8 •kta•• uat 20,30 
- dlipnanlan HoOisle deleoiuin en haol lıir .. flıu_ .ıa. yerinde liUır ı.ııun...:. - mıı. ·-...,. - • ..,. • • lO • 937 P~ 
il, ftftllclalar; •in' ,..nlı ola• hil olduklarım keatinniılerdi ! 1 rac:aatıed nan olunur. (V. P. 23285) 

1---·-----------.ıı akpmı saat Z0,30 lla toKA. 
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Harici Askeı i Kıta
atı ilanları 

MIA* ........................ .. 
Fiyatı Vekaletçe pahalı görülen 

' 

30.000 ila 40.500 kilo pamuk çorap ip
liği her bir kilosu 154 kuruş 74 san. 
timden olmak üzere pazarlığa konmuş
tur:. Şartn~~e~~ni 314 kuruşa almak 
ve orneklcrını gormek isteyenlerin her 

gün komisyona gelmeleri. İlk temina' 
miktarı 4383 lira 39 kuruştur. Pazar

~ lığı 6 - 10 - 937 çarşamba gijnü saat 
u 16,05 a kadar devam edecektir. Pazar·
a lığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

tat 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
bi kaları ilk teminatlariyle birlikte fiyat 

t:kli~i esnasmda Ankarada M. M. Ve. 
kaletı Satmalma l{omisyonuna verme
leri. (416) (6236) 

• • • 
Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 

444 kuruş olan 25.000 çift kundura İlf• 
her bir çiftine tahmin edilen fiyatı l9Ô 
kuruş elan 10000 çüt yemeni ayrı ayrı 
kapalr zarfla alınacaktır. Şartna . 

. . 5"'- ı me 
sını i.>O {.~ruşa ve diğerininki parasız 
almak ve orneklerini görmek isti 1,, . h .. yen .. 
rın er g-un komisyon~ gelmeleri 
Kun~lur.ala~m ilk teminatı 6800 ve Ye· 
mcnı erın ılk teminatı 1425 liradır 
Kunduralarm ihalesi 5 - 10 937 . .. .. - salı 
~nu ~aa_~ 15 de ve yemenilerin ihale. 
sı aynı ~nde saat 11 dedir. Münaka. 
salara gıreceklerin 2490 sayılı kanu. 
~u~ 2 ve 3. üncü maddelerinde yazılı 
\:esı~aları ilk teminatlariyle birlik•-. 
teklıf ~ektuplarını ihale saatind ~
en S.: b~r saat evvel Ankarada M. 11 
Vekaletı Satmalma Komisyonuna • · 
nıeleri. ( 417) (6237) 'er-

• . . ,, 
la 

18690kilo Dural ve 6310 k.l 
· ıo Alo-

mınyum malzem::sile 100 k·ı 

di 

sa 

o 
o 

on 

ıe,, 

yı 

n 

ki 
u 
n 

ne 
ek 
ye 

ak 
eti 

ar 
at 
u 
o -

Ü 
30 
L· 

ÜZ 
37 
da 
nü 

1 · ı o tırtıllı 
a omınyum saç ve 20000 ad . 
Y ka .. 1 k et alomın-

um psu apalı zaıfla k ·ı .. 
k t T 

e sı rmeye 
onmus ur. ahmin . , 

109,000 lira ol · e.dılen bedeli 
up ılk tem.natı 6700 r

radır. İhalesi 4 /İkinciteşrin/93 7 '_ 
şembe günü saat ıs dedir Şa t per. 
545 k · r namesı 

luruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
satına ma komisyonund 1 .. 
M h b . an a ınabılır. 

u a ere ıle şartname .. d ·1 . gon erı emez. 
Eksıltmeye gireceklerin 2490 sa ılı k -
nunun 2, 3 üne.. dd . Y a 

· u ma elerınde istenilen 
belgelerle birlikte te-· .... ınat ve teklif 
mektuplarını ihale gün.. d 
saat evveline kadar A~~ en en geç bir 
Vekaleti satınalma k ·-.arada M. M. 

omısyonuna 
meleri. (411) ver-( 6235) 

• * • 
Tüme:-ı birliklerinin acil .h . 

7 b. k'l 1 tıyacı · · n ı o mercimek 8 b' . ıçın 
25 , ın kılo pat t 

00 kilo zeytinyağ p 1 a es 
937 saat 14 .de almaca::ar x;la 4(10 / 
belli gün ve saatte L "1 bır. stek1ilerin 

u e urgaz T·· 
satmalrna komisyanund .ımen 

a bulunmaları. 

,. * caz n(489) ~70~ 

1 Levazım amiı 1· "'· ı ., .. ıgı 
1 an/arı 

~-----Q ..... .__:il __ _ 
Maltepe piyade at -

ha\'vele merkezine r~tokulundaki mu. 
11 aı demir k l 

/ 10/ 937 pazartesi gü .. apı ar 
Tophanede İstanbul Le ~u saa; 15 de 

\ azrrn amir l" v. 

satına1rna komisyon unda ıgı 
açık k ·ı 

rne ile almacakbr. Tahınin b d 
1
e. 81 t-

1' d ! k e e ı 652 ıra ır. 1 teminatı 97 Jira 80 kur 
tur. Şartname ve keşfi kom· u.ş.. 

·· "l b' · t ısyonda goru e ılır. steklilerin kamın~ . 
k 1 .1 ' ı vesı-

a arı e beraber belli saatte k . 
omısy0-

na gelmeleri (141) (6407) 

• * "' 
tstanbul Levazım amirligvi 1• • 

v çın 67 
to:l sade yagı 11/ 10/ 937 paza . .. .. rtesı 
gunu saat on beş otuzda To h 
Le ıı. • 1 .~. P anedc 

vazım i:&mır gı satrnalma konı· 
ısyo-

nunda kapalı zarfla eksiltmesi 
1 k h 

. Yapı . 
. a~a -~r. Ta mın bedeli e!li sekiz bin 
ıkı yuz doks<.n liradır. 

İlk teminat dört bin ÜI'" }'~Z yet . b' 
• • -s mıs ır 
lmı yetmıs beş kuruştur. ~ 

Şartnamesi 291 kuruş mukab·ı· 
d k . d 1 ın. 

e o1:1ısyon an. verilir. İsteklilerin 
k"nunı belgelcrı tckFf mekt · 1 
"h · i.lp arını 
ı ale saatınden bir saat cvveJ;n k . . e a-
dar komısyona vermeleri. (13ÇJ) 

(6362) 
KlRAÜK -EV --

D~ş~l:taş Vakıf Akarlar idaresinden: 
B - ~ıktaşta Akaretlerde 2, 67, 85 nu~ 

m~ralr evler acık artırma suretile k. . ~ . ıra-
ya verılecegınden isteklilerin ı 4;ıo / 
937 perşcmb~ günü saat on beşe k d ı 
B ·k A a ar 
cşı taşta karetlcrde 54 numaralı mü-

tev.elli kaymakamlığına müracaat etme--
len. (V. P. 23287) 

' •.. . .J . .• ' • 

Jsta·Jıbul·· B~lediyesi ilanları 
. " . ' •; 

S ı 'k h -men kirası 240 lira olan yeni halde ardiyesiz 45 numaralı ene ı mu a ..... 
.. :iddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya lronulmuştur. 

yazrhane uç sene m . . . . 
Ş . L müdürlüğünde gö 11;.ilebılır. İstekli olanlar 54 lırahk ılk te-
artnamesı evazım D · A E ·· 
. makbuzu ile 8/ 10/ 937 cuma günü saat 14 de aımı ncu-

nunat mektup veya 
mende bulunmalıdırlar. (B) <64_6_7_> __ _ 

. 
00 

ı· bedel tahmin olu nan Şehzadebaşında Kalcndcrhane ma-
Hepsıne 3 ıra ı k 

h 
. . .. si sokağında eski 16 yeni 26 No. 1r evin enkazı satı ına 

allesının Cuceçeşme . L .. .. ı·· ~ ·· d ·· ·ın .. a konulmuştur. Şart namesı evazım mudur ugun e gor e-

bu~l~re İaçrkkl'alrtrr2m2ayl'.ra 5o kuruşluk ilk teminat makbuz veya melctubiJe beraber 
ı ır. ste ı er ı . • .. ı d ı ( ) 

4/10/ 937 pazartesi g•:.inü saat 14 de Daımı Encumende bulunma ı ır ar. B 
(6255) 

tiseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Cinsi Miktan 

Ton 
K<>k kömürü 483 

Beherinin 
tahmin bedeli 

1900 Kr. 

İlk teminat 
Lira Kr. 
688 28 

Eksiltmenin gün ve saat 

yapılacağı 
5/ 10/ 937 Salı günü saat 

15,30 .da 

2
4191 937 

tarihinde ~ok ~öm:.irü nün kapalı zarf eksiltmesi intaç edil
mediğinden açık eksiltme 1halesı 5/ 10/ 937 salı günü karşısında yazılı saatte 

icra edilecektir. 

1 k 
. . 1 Ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzları birlik-

ste lıler yenı yı . . . . T - 'n.d topla 
te İstanbul Kültür direktörlüğü bınası . ıçınde Lıseler muhasebecı ı~ı e -

k 
. 

1 
!eri Teminatlar Lı seler muhasebeciliği veznesıne yatırıla-

nan omısyona geme · 
caktır 

~· 
1 

k ı'syon sekreterliğin den görülüp öğrenilir. (6695) 
~artname er om 

-~ımımnmım.Bt.j 
--- ~ - - t ~ 

. ·b'nce satın alı nacak kurulu dekovil ray ve vagonları 
I - Sartname!:ı mucı ı 

' .1 kOnulmuş tur. 
kapalı zarf usullle eksı tmeye 

II _Eksiltme 26.x.937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabataşta 

ı . L 111 bayaat şube sindeki alım komisyonunda yaprlacaktır. 
nhısarlar ev azım ve lvl u . 

II M h bodcli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 lira.dır. 
I - u ammen " .. .. . . . 
IV - Şartnameler parasız oJara~ h_ergun. sozıi geçen şubeden .~bılır. 

M
.. k · t·rak etmek ıs tıyen fırmalar eksiltme tarıhınden on V - una asaya ıs 1 • ! 

.. 
1 

f' utassal tekliflerini Türkçe ve Fransızca tercümelerıle n 
gun evve ıatsız ve m . . . k · 
h

. U M" •·· 1 .. ~ ·· Müskırat Fabrıkalar Şubesine verrnelerı ve te lıf-
ısarlar mum uc.o.ır ugu . . A 

1 
. f k .... 1d .. ~ ·· takdirde münakasaya ıştırak edebilmek için mezkur şu-

erı muva ı goru ugu 
be.den vesaik almaları Iazrmdır. 

vı _Mühürlü teklif mektub~ , kanuni vesika, eksiltmeye iştirak .vesikası .. v: 
yüzde 7,5 güvenme parasını ihtıva edecek olan. kapalı zarflar eksıltme go.ınu 
en geç saat l 4 e kadar yukarıda adı ge çen komısyon Başkanlığına makbuz mu-

kabilinde veriJmiş olmalıdır. (B) ( 597 5) 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan: 
24/ 9/ 937 tarihinde 1349 lira 97 kuruş keşif bedeli olan Beykoz orta 

okulunun tamirine istekli çıkmadığından 5/ 10/ 937 sah güno:.i saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminat 101 lira 25 kuruştur. . 

İsteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesika, ilk teminat makbuzu ve en az bın 
liralık bu işe benzer iş gördüklerine dairistanbul Nafia müdürlüğünden al.n.1~~ ol
dukları vesika ile Kültür direktörlüğü binası içinde Liseler muhasebecılıgınde 
toplanan komisyona gelmeleri. 

Sartname, proje, keşif ve buna ait evrak komisyon sekreterliğinden gödi· 

lüp Öğrenilebilir. ( 6694) 

KİRALIK 

A as"a ada beş odah r.farmara ve 
y • ş .. ı ·· b ı b" d 

B ~ r asansor .ı a:-ıyo u ır a-ogaza nazr . . 
ire mobilyalı veya mobılya:;ız kıralık-

tır. Telefon: 42174 

ZAYİ - 936 da Eskişehir lisesi orta 
k.ısmmm altısından yedisine terfi etti
ğime dair aldığım tasdiknameyi zayi 
olduğunu bildiririm. 

Eskişehir Maa,rif müdüril sabıkı Hüs 
nü Uluğ Erzene kızı Pervin Erzcne 

- -------------

rr=-. KU'lfUN : .... __._ 

lstanbulV~k_ıflarDirek,töf.lijğq)(qrı :~~~ı.· 

Semti meşhur 
ve mahalle 

Hoca paşa 

Aksaray, Sir
mend çavuş. 
Kumkapı, çadır

cıahmet çelebi. 
Kumkapı, Nişan-

cı. 

Tavukpazan 

Cadce veya 
sokağı 

Aziziye yeni Ankara 
caddegi 
Arap manav. 

Balipaşa yokuşu. 

Havuzlu mescit. 

Hüseyinağa camii av
lusunda. 

Numarası 

96 

10 

1-30,20 

Hoca paşa Aziziye yeni Ankara 96 

.. Vezir çıkmazında. 4-7 
Gedikpaşa Di
varuali. 
Koea.mustafa 
paşa 

Gedikpaşa C. 65 

Ağaçkakan. 24-26 

Müddetiicar - Teslimi tarihinden 938 
mayıs sonuna kadar 
Şehremini 

Melekhatun Melekçeşmesi. 

Müddeti icar - Teslimi tarihinden 939 
senesi mayıs sonuna kadar. 
Sayımocağında Nezirin mekanı civa-

rında kain. 
Müddeti icar - TesJimi tarihinden 939 
senesi ağustos sonuna kadar. 

1-2 

Cinsi 

Muhammen 
kirası 

Lira K. 

6 oda ve 2 hela 25 00 

Hane. 18 00 

Cami yeri. 5 00 

Lalahüseyin pa- 2 00 
paşa cami yeri 
Bir oda 2 00 

Dükkan. 
JJ .. 

25 00 
25 00 
20 00 

Bahçe ve dükkan 4 00 

Melekhatun ca- 4 ou 
mi yeri. 

Seneliği 

500 ar tarla 20 00 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

stekliler 7 / 10 / 937 perşembe günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çem
Beşiktaşta İstanbul Vainflar BaşmüC:.:.irlü ğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmele
ti. (6479) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilftyeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1 + 500 - 27 + 00~ 

ldlometreleri arasında yapılacak 23956 lira 48 kuruş keşif bedelli şose esaslı ta· 
miri işi kapalı zarf ususilyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 13 - 10 - 937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak Vilayeti Dai
mi Encümeninde yaprlacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna milt.!f erri diğer evrak 120 !!uruş mukabilinde 
Zonguldak Nafia MüdürKiğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin resmi ga
zetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan taJirr,atnameye tevfikan Na'ia Vekaletinden 
alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle Ticaret Odasından 937 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat teminatları ile birli:t te teklif mektuplannx yukandaki gün· 
de ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen ~eisliğine 

vermeleri iJan olunur. (6313) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilayeti içinde Bartın -Safranbolu yolunun O-j-000 - 18+000 

kilometreleri arasında yapılacak 42799lira 08 kuruş keşif bc::lelli şose esaslı ta· 
miri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye it cnulmuştur. Eksiltme 13 - 1 O - 93 7 çar• 
şamba günü saat 15 dt Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 214 kuruş mukabilinde Zon 
ı:-uldak Nafia Müdürlüğünden alınacaktı:. Muvakkat teminat 3210 liradır. Ek 
siltmeye girmek istryenlerin resmi gaı.etenin 3297 sayılr nushasrnda çıkan 
talimatnameye tevfikan Nafia Vekaletiııôen alınmış müteahhidlik ehlivet vesi
kasiyle Tica~et Odasından 937 yılında alır.mış vesika ve muvakkat temidatları ile 
lirlikte teklif mektuplarını yukarıdaki g~nde ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Vilayet Daimi Enciimen Reisliğin-: vermeleri ilan olunur, 

(6314) 

HER YASTA 
!I 
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IŞIK LiSELERi 
Ostaıını {ğ)<YJ o cı N DŞC§llfiltaışo 

<@leceon 
~ lYı ır;ı ©l lYı ~ 8 ıYı 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, tık, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat kollan vardır. İstan

bul un en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalinldedir. Kayit 
için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 
l . .; ... ~ ... _.... . . ... , • ,.. ..: •• ~ - ' • .:. 1.;r • ., : 

GELDİ 

PAROÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EWEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 

ZENGf N ÇEŞfTLERiNI GÖRÜNÜZ 

Diyarbekir iskan 
Müdürlüğünden: 

- IUio -
Bir evirı 

Kazasr Köyü Tipi Adedi Bedeli Yekiı.n 

Merkez Karabaş 3 50 476.14 23807.00 

" 
Satı 3 50 465.10 23255.00 

Ergani 
' Osmaniye Merkezi 2 15 630 21 9528.15 

1

~IR~ 
1 ~ 

v~~~!~~ OKULLAR G C 1'.IEŞi Kız 
Erkek 

istanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bine. çok müsaittir. Y:ı va - tık - Orta kısıml:ua her gün 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti dcğc.rli öğretmenlerden mürekkeptir. ilk hsımda da ecnebi lisanı vardır. 
Pek yakm zamanda otobi13ler okulun önünden geçecektir. Beşıktaş: Yıldız Tel. 4.2282 

- w , •. ..,&•sa; ftWtjtsM 

Zonguldak Valiliğinden: ln~--·-·---1iJ Göz Hekimi 

Zonguldak Vilayeti i!iinde Safranb:>lu - Araç yolunun O -1- 000 - 7 -+- 804 1 

kilometreleri arasında yapılacak 16280 lira 02 kuruş keşif bedelli şose inşaatı. 
İşi kapalı zarf u:;uliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13 - 1 O - 93 7 

çarşamba gün:i saat 15 de Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktrr. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 82 kuruş mukabilinde 
Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alın;ıtaktır. 

Muvakkat teminat 1221 liradır. Eın.iltmeye girmek isteyenlerin resmi gazc · 
tenin 3297 sayılı nü3hasında çıkan taliı::ıatnameye tevfikan Nafia Vekaletinde:ı 

cılınmış mJ.teahhidlik ehFyet vesikasiyle Ticaret Odasından 937 yılında alınmış 
vesika ve muvakkat t.!minatları ile birlikte teklif mektuplarmı yukarıdaki günd~ 

il'!ale saatinden bir sl'it evveline kada::- Daimi Encümen Reısliğine 

ilan olunur. 

vermeleri 
(6310) 

Dı. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nw-uc.-smanıye c:aci tfo .ı 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 I . ................. . 
!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-;: 
.. ı: 

~! Meccani muayene :: 
H Per~embe günleri aaat 2 den 15 e kadar =,ı 
ii Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 : 
H numarada Doktor Mümtaz Gürsoy U 
g fakirleri parasrz muayene eder. ii 
:::::::::::::::ı::::::::::::::::::ı:ı::::::::r.::::::r.::ii 

-------~--a-KURUN-., 
Zonguldak Valiliğinden: 

Zonguldak vil3ycti içinde Beycuma . - Çaycuma yolunun O + 000 - 13 
732 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş ke<ıif bedelli şose ın

saatı. İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltrr..c:s;, 13 -10-937 

ç.arşamba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti Daimi Encümerinde yapılacak

tır. 

Eksiltme şartname~: ve buna mJ.teferri diğer evrak 262 kuruş mukabilin · 

de Zonguldak Nafü Müdürlüğün.ien alınacaktır. 

Muvakkat temina~ 3923 liradır. l;<;ksiltmeye girmek ist'!yc:nlerin resmi ga 

, etenin 3297 sayılı .1ı;shasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafia Vekaletin
len alınmış müteahhidli1- ehliyet vesikasiyle Ticaret Odasmdan 937 yılın 

la alınmış vesika ve muvakkat temiııat:an ile birlikte teklif: mektuplarını yuka· 
rdaki günde ihale sa3tinden bir saat cv.,eline kadar Vilayet Dahni Encümen Re-
ısliğine vermeleri ilan olunur. (6311) 

ABONE TARiFESi 

&lemle ket Memleket 
itinde dıtmda 

Aylık " lM K1'f. 
S aylık 260 t.'!:S K1'f. 
8 aylık 476 820 Krt. 
l'ıllık 900 1800 Kre. 

1'o.rlfeslnc!en Balknn birliği için ayda otuz 
kuruş dUşUJUr. Posta birliği.ne girmlyen 

yerlere ayda yetmiş beııer kurut 
zammecUllr. 

l'llrldyentn Ler r.ıosta merkezinde 
KURUNa abone yazdır. 

A.drcs değiştirme llcretı 215 kuruştur 

" 
Har bete 3 35 520.21 18207.35 

Bismil An bar 3 80 583.21 46656.80 
Silvan Merkez 2 15 590.90 8863.50 
Silvan Aslo 3 35 491.63 17207.05 
Merkez Kabi 3 12 456.52 5478.24 

Yeniköy 3 6 456.52 2739.12 

298 1557 42.21 
1 - Evvelki Hanımızın birinci maddesinin pazarlık müddeti 16 Eylülde bit

tiği halde talip çıkmadığından dolayı heyeti vekilenin 19 - 12 - 1935 tarih ve 
2/3711 sayılı kararnamesine tevfikan on beş gün müddetle yeniden pazarlık· 
la münakasaya çıkarılan yukarıda yazıl: dokuz merkezdeki 298 gö~men evini 
Birinciteşrinin dördüne müsadif paz..:-ı.r lesi günü saat on ikide ihale olunacak· 
tır. 

2 - Taliplerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere köy be köy veya do
kuz merkez için birden peyleri kabul olu nur. 

3 - Milteahitliğe talip olanların şimdiye kadar en az 10.000 liralık it 
yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacakları evlerin bedeli ke
şülerinin miktarına göre ihale gününe kadar kanuni teminatlarını mal sandı· 
ğına yatrrınış olmaları elzemdir. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir İskan Müdü.riyetinde yapılacağmda.!I 
şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde su retlerini almak isteyenler D. Bekir ts
kan Müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, Ergani, Osmaniye, Silvan kaymakam· 
hklarına müracaat edebileceklerdir. 

Türl< Hava Kurumu 
Bü\lük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000,25. JOOO, 20.000, 15.000 
10.000 liraiıi< ikramiye'erle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan her;..es 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deği§
tirmiş bulunmalıdrr. 

Bu tarihten soru a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •. 

Sahibi Asım Us 

C~SM[ . .. 
. VAZIY ~TİNOEOfQ 

ONU rAİZLG: 
DANk'.AYA-VE:RİNf2 

ı..ıu~usf SA~TLARIMIZI 
SOQUNUZ 

Neşriyat genel direktörü A. Sevengil 

1 
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-SIV ASTOPOL 
_önünde .•• ~~ Hayvanların yamyamlığı insan

larınkinden daha müthiş Tefr-iiuı Numaraı : 23 Yazan: Niyazi Ahmed 
•'TercOme ve lktlba• 

Aydın zeybekleri "Hüseyin paşa 
adını almışlardı fedaileri,, 

• 

Kertenkelelerin biribir • 
ı 

Sn•astopol destanında hu ölümü 
Rıza §Öyle anlatır: 
Yirmi gün geçti harbin suzanı 
Eri§tİ l>ir kazayı asümani 
Mu a Pa§a kupıandanı ek.ahir 
Olup vakti zuhur abdeste hazır 
Dalıi cuma günü idi o gün 
D:ıhi cuma ı;ünü idi o gün hem 
Namaz için alurken abdest oldum 
Eri ti bir obüs kiın nagihani 
O zatın başına erdi nihan 
Dokundu ha§ma çünkü kazaya 
Şel1id oldu Pa~amız gitti hayfa 

l\fuc;a Pa~a Tophane Reisi idi. Bü· 
rük yararlıklar göstermiıı olması k . 
d . • . k d ~ en 
ısını ne a ar senfimıiş ise, ölümü 

fo .. o.. kadar teessfü· uyandırmt§h .. 
Mukafat olarak büyük oulu H'' . B • 

1 
• n useyın 

eye mıra aylık, rütbesi ile İstanbul 
ordusu mecliş azalığı verildi. K.. ük' 
"'l "'l" . uç 

og ~ mu. ~zı~ Hasan Bey yüzbaşılığa 
terf ı ettırıldı. Diğer küçük oğullan 
~hmed \'C Halil Beylerle kamı v 
kızlanna kaydi liayat şartiyle maa§ ~ 
la~ tah!lis edildi. 

Aydm zeybekleri, ''Hüseyin Pa•a 
fedaileri'' aclmı almı§lardı. :ı 

Hüseyin Paşa: 

. - Çocuklar .. ~edi. Ruslara şiddetli 
bır darbe vuracagız. ~Ü§man .. 
mıyac k H 1 .. goz aça· a .. ep ıucum du d h" 
ı:um B .. k" 1 ' rına an u· ... ngun u ıarb> .... ; b d A ~~ ..... z u ur. 

ydm zeybekleri sılt piyade Hflan 
era~ında yol açmakla ın"'ı.: 11 • 
Rus klvvetleri .. .. u~e eftıler .. 
"1"'1 anı hucum ka11ısında 

sı n ılnnmaya bile vakit b 1 dıl 
bagmnrak h. 'h. 1 . u ama ar. 

:ı: ın ır crıne kanı1ıyor zey 
heklerin avnkları altınd :. • • a can \'erıyor· 
lardı. Bu çarpışmada 113;; k 1 _ 
beki . d" ., a an zey 

e_,r gerı onerlerken düşman takip 
etme e; hile .resaret g<>sterememi ti.. 
Zcyhckler hır kolda çarjışırken "'b'" 
kolda muhtelif müfrezeler rarpı~m:~ 
]arma de\'am ediyor kan] Al :. h .. 
tiin dehşetiyle durın~d .'1 

1

1~rp u-
. . an ı er ıyordu. 

Her ıkı tarafm 28 ·iah lC 
li'akııt hırakmak hi } b" pe çoktu .. 

.. k"" l Ç ır tııraf iç' mum un o mıyorclu s·1-ı b 10 
• • • 1 a 11 ırakan 

\•e ~~rı ç~ılen malıvolmu d . 
fnsılız zalııtlerinclcn hi ~ emBektı. 
A b" · · . n aşı atler 

rap ta ıye ının ıperlerinde h k 
lı 1 b" . nuan mu ınre eyı seyredıyor ve ö ·l d' 
rordıı: ş }' e ı-

- Tiirk askeriyle ın ı · h 
111"k ne kadar şerefli hir ~1 :.arcBe et· 
ror1ar. aman vem • . l 1 ~ ır. ilmi-
1.k 11} or ar ,.e üın. . 
ı - '1kıllarına hile lm" ıt ız-

d k- k ge ıyor Ka nn a · ı uvvet ne k d . . r§1· 
:>l un, Tiirk a ke .. al .ar çok: olursa 
J 1 rmı ııç bir ,·ak "t 1 
ıııraımız. şte ınisal" 1 yı -

B. l ı. 
ın laşı helki siizl • . 

ram edPcekti h' ı , erıne daha <le • 
, ırc ı-n sarsıld . 

- Alı.,. diye hağırdı S ı. . -
etti: · onra ılave 

- Yaralandım galiha. 
Çc, ik hir lıareketle kendin. . kl 

d B" 1 k ı }'o a-ı. ıraz sonra e i ·an lekeleri i ind 
kulını~tı. ç e 

·- Ya?"alanımşnn. Hafif hir y 
Fakat zararı yok. Hu şerefli ,.,iİt\t" a~a. 
d''k "' ı gor
r,i.~t~n soknra ö~ eın lıile gam yemem 

~:r ~ as "t>rlcrıyle harp ederken ol
rlu <lıy<>ccklt>r .. ılcdi ,.e hastahane . 
dırma doğru süratle uzakla~tı. ça 

Ilatlerin varası lıakikaten hnfirt" 
Fakat ce;;ur kumandan Türk aske · 

1
: ... rını 

~ ~r~lı olclugu halde evretmekten ken-
dını n1amıyorchı. f te hu yHzclen yar . 
ı ihtilat yaparak hir hafta sonrıı ,..~ 

1 . . d K ..,oz 
ermı vnm n. umanclanına yazdı"'ı 

bir mektupta şciylc diyordu: g 
''Muhterem kumandanım: Tiirk as

kerinin hnrolerini Fevrederken ynra
lall<l ım. P·ı hnrn l1eni rok rni.itclın sis 
r ti. Ordnlnrımızm pek vakin<le lıir],,. 
Şf'C<'~İııi hil ;, onun. Belki de birçok 
"..,"pİwleı;de hirle miş hulunuyorlar. 
l n hü, iik nr"mn Tiirk n kerinin lıaro 
<'lti~i erpherle kumanda eclehilrnek 
ı:rrc·f'11c rıt·ı~mulır. Cephelcrılf" dii~-
1 • ıı km' ctı çok fnzl:ıdır.. Ellerin
'1"~ ""lrn lıcr RC\ i yapıyorlar. 

(' knt ~\1 .. H si.ivliy~yim ki hıl7:an hir 
l ·\ fiH, IJ'•fai kora bir miifreze, i 
·:"ı ı ,...;i 1dirt rek cc<:arcti gfütcriyo.r-
1"'· IIetı- n zeybekler düşmana kımıl
<laınn f ır1'r.tı 'cnneclen saldınyorlar .. 

Aı-ap tabiyesinden n.erı.~yen bu yemek İÇİD yaptıkları b 
Türk çocuklar en kun·etlı duşman ı:-af 
larmı yararak yol açrnnğn muvaffak k d h • ı· 

le-
oluyorlardı: Hayretler içinde kaldnn. rı• n ne a 8 r va şıce 0 
Dü§man bunların önünde ~ukav~m~t 
etmeden kaçıyor. Zeybeklerın gerı do· b • ı • ? 
nüşleri de ileri at11ı~ları kadar lıeye- 1 1 y o rm usu n uz • 
canlı bir manzara idi. 

Kumandan: .., k" 
_ G . 'ni ,·erdiı;i ,.a 1t on· 

erı ... emrı . . 
Iar l>ütiin i~lerini bitinni~ hır Jni<an 
tavrıyla 11ilahlarınr havada salhyarak 
dönüyorlar gür se~leriyle ~arkı oku
"''orlar·1 ,/ ur. . r}" 

İşte kumandanım burnnm ha 1 ıoy-
le .• 

U - d p ·kı" .. e\'İr elli mum kuman an e." : ~ 
h. s·ı· . 'l'{' ,,.cl-ın kiı:ilik hir kunetle ı ı!!tıreı I"> . . ·n h" .. kın·,·ct kucl-rnıqtı. üşınanm utun 

t~ O k •r •W• S'l' t' e bir tiirlü re mı te sı ettıgı ı ıs ır 

zaptedilemiyordu. Kumandan: . .. 
- Artık düo:man rnaln·olaenk hu

tün k:uvvetler s~f erherdir. 'f ah!yel~r 
tahrip edilinciye kadar. mernıı yag· 

· .... Ru<: or-murunu devam ettıreregım. ~ 

dusu• kuvvetini işte burada giistere-
cek .. diyordu. 

Bir sahalı Peekiyeviç atma binmiş, 
asker safları arasında dolıışıyor ve 

Hayvanların yamyamlığı, insan: 
lann yamyamlığından d~a dehş~tl~ 
olacağım zannetmeyiz. Zıra, her ;kı 
mahluk da kendi cinsinden mahluk· 
lan yedikçe, onların birbirlerinden 
daha az veya çok vah~etle hareket 
etme~nden bir şey çıkmaz. . . 

İnsanlar, birbirlerini yemediklerı 
vakit bazı hayvanların etlerini yi· 
yorla~. Bazı hayvanlar da, arada bir, 
fırsat buldukça insan eti yiyorl~r .. E~ 
hasıl dünya, bir karışılıklı yıyı~tı 
buhranı icinde dönüp gitmektdeır. 
Biz burada, kendi cinsinden hayvan 
lan yiyen hayvanlardan bahsedece
ğiz: 
Londra hayvanat bahçe-

şöyle diyordu: 
- Askerler bugün 

sinde garip bir yılan 
Yılanları ele alalım: Londra hay· 

vanat bahçesinde birkaç gün evve~, 
gayet enteresan bir vaka oldu. Bır 
yılan öteki yılanı yedi. 

kanmtzdaki Yiyen de, yenilen de Nalay yılan-
ları idi. Bir tanesinin boyu dört 
metreye yakın, diğeri iki metre ka· 
dardı. Dört metre boyundaki yılan 
kocaman kara bir yılandı. Öteki ise 
zarif bir bayan iskarpini olabilmeğe 
pek müstait siyah ve sarı renkli bir 
küçük hayvancağızdı 

rnerdliği gösterece.ksiniz. Din karder 
1erinize yapılan zulüm sona cnnelı
dir. Umumi hir hücum yapıyoruz ' 'e 
siz şanlı hir hedrJe doğ'nı akın e<ler
ken hiitün toplar arkanızdan size yol 
açacak. Gideceğiniz yer bir lıarahe ha
Jine gelmiş ta~ yıgmlarmdan ha~ka hir 
'ey olrnıyacaktır. Ve işte siz buraya 
büyük Ru ya İmparatorlu~ımun şan· 
h llayragmr dikecek<:iniz .. Ha ·di me· 
tin olunuz. Bu zaten sizde eksilmiş bir 
Iiaslettir. 

Büyük olan Nalay yılanından 
Londra hayvanat bahçesinde yalnız 
bir nümune mevcuttu. Bu hayvan 
]~üçük su yılanları ile taayyu§ etmek 
tedir. Bünün birinde su yılanları bit
ti. Fakat hayvanı aç bırakamazlar 

• ya .. Yeniden su yılanı temin edilin-
Pe~kiveviç l)u sözlerinin dinmıyen d d N 1 " ceye kadar, büyük ve na i e, a ay 

bir alkışla karşılanaeağmı ~ırn~ıyor, yılanının ölmesi ihtimali mevsut ol· 
bütün ordunun Çar namma ılerı atr bo

duğu için, ona nihayet iki m:tre 
larak: yundaki hemcinsini yedinn,ege k~-

- Hurrraan!... d I Sa · -'-' nkl rarlaştır ı ar. n ve sıyaıı re ı, 
- Hurrraaa ! .. niye ha~ıracaklıırm1 iskarpin modeli yılancağız, kendisin 

sanıyortlu. Fakat hi?~ bir hareket .. e~.e- den büyük yıla.nın sabah kahvcaltıaı· 
ri gÜriilmecli. Thı }lehg nutkunu huyuk 

h . ]tk ·ı.- dinliven a~kerlcr. ileri nı teşkil edecekti. . . 
ır a a a 1 •· . . Fakat küçük san beneklı yılan, 

ııafta kar~rlasaraklar• fn.cıayı pek iyi nı"hayet bir kahvaltı halinde yala 
h ·ı · 1 d G 1• derek1erı Yer<le taRt k ı ıvor ar r. 7 • ... • :. mp yutulmak zilletine dü§me iste 
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,... - T k miyordu. . .. •. ,.,.. .. .. plavar.ak rroı;us :ıra\·an ur - l 
ı:-.auksunlu ~a lııe~ef olacakları~ı ela bili- Nitekim, büyük yı anın onune 
• er erme n bizzarure atıldığı zaman derhal tes-
yorb:dr. . )im olmadı. Obur ve yamyam yılana 

-Onun icin hiç 1~ir Jinr~kette !-iulun- atıldı; onu müteaddit yerlerinden 
mach1ar. Pe~ki,·e,·ıç ne ') apacagını ~a- ısrrdı. Fakat büyük Nalay yılanmm 
şırdı Gorı·akof'a: . • kaim derisine bir zarar getiremiyor 

.. ?Ak · - Ne yapın•§"ınrz. !I erın mane- du. -
,.iyatı ne kanar kırılnıTQ· '!111 gidi§lc hi~ Çok sürmeden koca yılan, avını 
•ey 1,.·acn~rı, yazık yazık. .. dedı ynkaladı. Bir kere de yakaladıktan 
:. vapam .1 " ~ •1 . d y h 
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r k f ertesı gunıı çok şuldctlı sarı. si}·ah benekli hemcinsini ağzı-
'~orça o • . B 1 l>ir he,•ann:ınıc ne~rcltı. cyannamcc e m şapırdata şapırdata yedi. 

~iivle clivorchı: Şimdi yamyam yılan, kovuğunda 
·,, R ltı~n Silistirevi ıaptct· · şişkin bir halde yatıyor. Artık bir _ uc; orı "d · 
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l l ıw r (;oıça o un §11 et 1 
yor arc 1. •,gc 1 l . l .. k 
he,·annnrııcleri olma .. ay< ı, ııç nrı r 

· ktı Fakat çarc·izcli. Yii· 
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ni giistercli. Havada parlayan kılıçlar 
kan emmek i teyen hirer ağız gibi ile· 
ri atılıvorlar ,.e arkasından birer kap· 
Jan gihi kiikrcyen Tiirk ııskerleri göze 
çarpıyorılu. Rus askerleri: 

-lfüeum ... 
Krlinıc:;inin mana ını anlamışlar

<lr. Bu I ... cliıne onların gözlerini karar
tıvor tlizlcrini titretiyor kollarmı lıağ
lı)·ordn. Burada ela a ·nı kelimeyi duy
dular n titrediler. Rir nder: 

- Nozat. ... (l) 
Divc ha~mh. Şimdi hiitiin askerleri 

geri kaçryorlardr. 
(Devamı var) --------

(1) Geri. yol t·cr <fom<?ktir. 

da, gayet çetin bir surette cereyan 
eden kavgalarından bir nümune 
gösterelim. Yine Londra hayvanat 
bahçesinde müşahede edilmiştir. 

iki Hind kobra yılanı tam on beş 
dakika birbirleri üzerine delice atıl
mışlardı.r. O kadar ki, bekçiler bu 
kavgayı durduramamışlardır. Hal
buki, iki yılanın kavgasını durdur
mak için, onların mahpus olduğu 
camın dışından bir beyaz sey, mese
la bir mendil sal1amak kafidir. iki 
kobra yılanının çarpıştığı esnada da 
bu usule müracaat edilmişse de fay
da vermemiştir. 

Ba§lan iki yana sallayarak ve baş 
larının hotoz gibi kısmı şişerek bir
birleri üzerine mütemadiyen atılmış 
lar ve nihayet gardiyanlardan biri 
aralarına uzun bir demir sokmak su· 
retile onlan ayırmağa muvaffak ol· 
muştur. 

işaretler: 

Yerde süriinen hayvanların çar
pışmaları yalnız yılan cinsine mün
hasır değildir. Biiyük timsahlar ela 
küçük bazı kertenkelelerin birbirle
rile kavga etmesi kadar korkunç bir 
vahşetle yekdiğerleri üzerine atılır 
lar. 

Kertenkelelerin mttlıarebesi, insa 
na hayret veren bir şiddette cereyan 
eder. Büyük cinsten iki kertenkele· 
nin kum üzerinde tekrar tekrar yu· 
varlanarak bir diğer kertenkeleyi 
alabildiğine ısırdığı görülmüştü. Bü· 
tün bunun sebebi de, ortada bulu· 
nan ölii bir fareyi iki kertenkelenin 
birbirlerinden ev.vel yemek isteme
siydi. 

Nihayet, kertenkelelerden biri fa
reyi yakaladı. Ve kaçmağa başladı. 
Kaçarken de fareyi mütemadiyen 
yiyordu. Lakin bu manzaradan, öte· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Güzel adam 
düşünceler 

• 

Bir reıım gördüm: Güzel bir er
kek Rengi yanık, adelelerinin tara 
veti, içinde sakladığı enerjiyi, ma
hareti, acapi bir §eff aflıkla insana 
gösteriyor. Yun:ıni heykelin tena· 
aübü insana ne fazlalık, ne eksik
lik hissi veriyor. Göz ne saçların
da, ne yüzünün hatlarında, ne du
daklarının kıvrımında, ne göğsün
de, ne bacaklannda zevki ve hissi 
rahatsız eden bir hantallık farket
miyor. 

Benim gördüğüm bu güzel in
ıan resmi, en büyük keşifler ara-
11nda insan derisinin sırrını bulup 
ortaya atan, atlet bedenindeki 
gizli kuvvetleri f aşefen yeni ada
mın icatlarından biri idi. 

Deriyi boyayarak, yahut tabia
ti değiştirerek insan bedenine ha·· 
rikuladelik vcrmeğe çalı;anlar 
yalnız bir noktayı, değişmiyen bir 
esası hatırlarlardı. 

Mesela yüz, dudak, göz, saç ı;i
bi .. Dikkati, ve hassasiyeti yalnız· 
ca. bir noktaya çekerek insanı bil' 
tablo, bir dekor, bir ziynet hnlin
de tasavvur ederlerdi. 

Halbuki; 
Hareket, sıhhat, ve har.ehetin 

hendesesinden doğan güzel beden 
hakikaten güzelliği standard bir 
çeşni haline soktu. Ve belki de bu 
nevi güzellik sabit noktalara tes
bit edilmeği insan güzelliğinden 
daha çok ayakta durabilir. Dura
bilir diyorum; çünkü, ha güzel ma 
kine de eskiyecek, hareket dura
cak, sükunun bütün ıstırabı vü
cudun her tarafını, İçerden yağ 
parçaları, dı~ardan buruşuk ve 
çukurlar halinde saracak, Fr.n.nna
nm en güzel erkeğinin güzelliğini 

Yazan : SADRI ERTEM 
vücudunda biriken yağ topakları 
bir tahrip bombası gibi parçalaya
caktır. Derinin ihtiyarlığı, kemi
ğin ihtiyarlığın dan daha hazin, da 
ha korkunç ve insana ölümü, yani 
hareketsizliği daha çabuk hatır
latır. 

Hareketin güzel adamı, yarın 
hareketsizliğin çirkin adamı ola· 
cak. Ve kendinde esami olarak bir 
kaç düzine fotoğraf, bir tomar bn 
sılmıı yazı kalacak.. 

Atlet güzeli için mukadder olan 
ebediyi arayan herkes için muknll
der bir akıbettir. Ebediyi nasıl bu
lacağız? Bunun verilmesi hem ko· 
lay, hem güç bir cevabı vardJr: 
Kısaca denebilir ki; fil<ir ebedi bir 
kemik, ve güzellik taravetini ru
ha aşııar. 

Bir atlet bedeni gibi ruhu dol 
duran öyle fikirler vardır ki; in
san onu ebediyetin yeryüzür.e çık
mış bir örneği sanır. F aknt zaman 
denen havan içinde fikir bir iske· 
Ietin kemikleri gibi toz haline gİr· 
me:de ve bütün hendese, tenı:ısüp, 
nizam avucunuzdn bir tutam top· 
rak halini almaktadır. 

Bazan hayati fikrinden da.ha ta
ze halan, cseı-İ, h:ı.yatmdan ihtiyar 
olan insanları bile g;örürüz. 

Dünya tarihi; fikir ve maddede 
iht;yarlıynn dünya giizcllcrinin 
gençliklerine hasreti anlatan hiku~ 
yeleri değil midir? 

O halde ne ynpmalı? 
Derler ki "olan,, "olmu~tan ve 

olacaktan,, daha güzeldir. 
Zamanı sev, yani sahile inip b:ı 

lık tutacağına çölde otur ve çeki\"
ge ye! 



Madrit - ikinci V erdun 
Saat başında bombardıman edilen bu mahsur şehirde 

ölüm korkusu içinde hayat nasıl 'geçiyor 
On iki aydan

beri Madricl, Clsi 
lıpanyollc:rm hii
cümuna maruz; 
bulunuyor ve ca
nını di§ine takar
casına mukave
vet ediyor. 

F ransı=lar, Ver 
dundan öteye kim -
aeyi geçi,-miye
ceklerine ahtet-
,,U,lerdi. Şimo.i ~--=-"""""· .......... """""''-'~-'-·---"""'"·-·-"'°'· 
ıle lspanyollar, ayni s:ıretle Mad- "General Molaya tahsis edilmis 
rilcien öteye hi.mseyi geçirmiye- tir,, diyere!t bir kart koydular. · 
ceklerine ahtetmiı bulunuyorlar. Aylarca s<>nra General Mola, 
Madrid'den Londraya henüz dön· bir he.va h::=:-::ı:!:!.:ı c!dü. Binneti
müş bulunan lngili.z gazete muha- ce Madrid kahvesinde verdiği ran 
biri Philij H. Saint, zavallı Mad- devuya da gelemedi. 
rid ahaliainin ve Madridin vaziye- O zamandanberi hiç bir arka-
tini föyle tasvir ediyor: daşı da gelip o kahveyi içememiş-
Saint, zavallı Madrid ahali.sinin ve tir. 
Madridin vaziyetini §Öyle tasvir On iki aydanberi Frankonuıı 
ediyor: kuvvetleri Madridin kapılarını dö 

Geçen sonbaharda İspanyol asi vüyor. Gece giindüz bombardı -
kuvvetleri, Madrid üzerine bir man ediliyor. Valanıiya ile Mad . 
girdap gibi çöktüğü zaman, Gene- rid arasında (250 mil) boyundaki 
ral Frankonun en gözde kuman· yolu keserek Madridi açlıkla teh
clanr General Mola, Madrid şehri- dit etmeğe kalkıyor. 
nin başlıca meydanındaki Puerta Bununla beraber, Madridin meş 
del Sol foimli kahvede, teşriniev- hur kahvesindeki masa, hala, ge
velin 20 nci günü bir fincan kahve lecek asiye tahsis edilmiş olarak 
içeceğini dünyaya vadetmiş bulu- bomboş durmakta devam etmek· 
nuyordu. tedir. 

Halbuki Madrid ahalisinin fikri Madridliler, alay için şöyle di-

le göze alıyorlar. 
Madrid ahalisini yegane eğ

lencesini sinema te§kil etmektedir. 
Ş3hir içinde kırk dört sinema 1 

vardır. Her gün saat beşten doku
za kadar açı~dır. Ve yüzlerce a
hali buraya ·doluyorlar. 

Resmi makamlarda cereyan e
den hadiselere gelince, propagan
da tezahüratı ayrıca bir harple 
me~guldür. Harbiye nezareti, cep· 
helerde kurşun ve mermi ile yapı
lan dövü,ü idare ederken prop:ı
g<mda nezareti de kelimelerin har
bini idare etmektedir. 

ispanya hükUıneti, şimdiye ka
dar asilerin elin debulug ğı F, S 
dar asilerin elinde bulunan şehir
lere muhtelif yollarla 37.000.000 
elkitabı dağıtmıştır. Bu kitaplaf, 
almanca, İspanyolca, İtalyanca ve 
f as dili üzere yazılmıştır. Her bi
rinde, okuyanların asilerden ay
rılmağa, hükumet kuvvetlerine il
tihak etmeleri temenni edilmekte
dir. Bu meyanda, Madridde aı: 
çok normal bir hayatın devam ede 
geldiği izah olunuyor. 

Zira asiler, Madridi mahvettik· 
lerini sanıyorlar. Nitekim, asi kuv
vetlerden hükumet askerleri eline 
esir dfüıe~ler, Madridde, sivil a
halinin -ı;hala yaşadığını görmekle 
hayret içinde kalmaktadırlar. 

ba~ka idi. General Molaya bu yorlar: 
fırsatı asla vermiyeceklerdi. Bu- "General Molanın içemediği Müzik konseri 
nunla beraber, şaka olsun diye, kahveyi belki Franko istiyor.,, 
Madridin büyük meydanındaki Bu zamanlarda Madridde ya~a- Jenerbahçe Sradgo-
kahvenin masalarından birine, manın ~e kada.r.te~l~keli ola~ğı- d muvaf/ahıyetle 

ki kertenkele o kadar kızdı ki, derhal 
atıldı. Ve fareyi yakalamış olan ar
kadaşının kuyruğunu yakaladığı gi
bi ısırdı ve kopardı. 

Beriki kertenkele, bu tecavüzü 
hazmedemezdi. Nitekim ağzındaki 
fareyi bırakıp derhal geri döndü. 
Ve arkadaşının gösterdiği iltifatı ia· 
de etti. Yani, o da, ötekinin kuyru
ğur u ısırıp kopardı. 
. Bereket versin her iki kertenkele 

de 1rnyruktan mahrum kalmamış
tır. Zira, bunların kuyrukları kemiği 
ihtiva etmez; yalnız adaledir. Bu iti
bar ile kuyruklarını kaybeden yuka
nki iki kertenkele, birkaç hafta için· 
de yeniden kuyruk salabileceklerdi. 

Kertenkeleler, arada bir yamyam· 
lık da yaparlar. -Nonitor adı verilen -
bir kere kocaman bir Avustralya 
kertenkelesi, T egeksen namındaki 
bir Meksika kertenkelesini olduğu 
gibi )'Utmuştur. 

Meksika kertenkelesinin yu tulu
şu doğrusu hayvanat bahçesi için 
hayli ziyandı. Çünkü bu nadide ker
tenkelenin fiyatı birkaç yüz sterlin
dir. 

Vaka geceleyin cereyan etmişti. 
Kimse görmedi. Görmedi ama, sa· 
bahleyin onların dairesine girildiği 
zaman Meksika kertenkelesinin kay
bolduğu görüldü. Ve sonra Avus
tralya kertenkelesinin ağzında dol
gun bir şeye tesadüf edildi. 

Yapılan muayene, Avustralyayı
lanının ağzından sarkan şeyin, Mek
sika kertenkelesinin kuyruğu oldu 
ğunu göstermiştir. Avustralya ker 
tenkelesi kendisine ait olmayan ye
meğin kuyruk tarafını henüz yuta
mamış bulunuyordu. 

Her iki hayvan arasında müthiş 
bir muharebe cereyan ettiği anlaşılı 
yordu. Zira kafesin içerisinde. her 
şey devrilmiş , altüst olmm:tu. Bu 
nunla berab- r, Avustmlya kertenke· 
lesinin vi.icudunda büyük kanlı ya
ralar görüliiyordu. 

Demek bi<:are Meks;l:a kertenke
lesi rniicade!ec!e yenilm-;mek i-in 
pek çok ucrraşmış.. -

Kertenkelelerin arasmda vukna 
gelen bu b:ıd:!:e çok c!aha şayanı dik 
kattir. Ciinki.i kertenkelelerin kavo-n 
ettikleri hele birbirlerini yeme[Ye cü· 
ret etmelcyi n:ıdirdir. Kerterkeleler, 
birbirlerinin ne siddetli silahlara ma ı 
lik olduklarını bilirler. 

nı tahmın edebılırsınız? Belkı de m Un a 
Madridliler, hala boş duran kah- verildi 
ve masası etrafında nükteler yap
malda avunuyor. Onunla neşele
rini muhafaza ediyor ... 

Madrid üzerine yapılan bom -
'bardımanlar kesildiği zaman fe -
hire sükunet avdet eder mi sanı · 
yorsunuz? Hayır ... Madridde as -
la sükun yoktur. Çünkü asiler, 
tehrin hemen yakınında bulunu -
yorlar. Şehirden yirmi dakika yü · 
rüyecek olsanız, asilerin karar -
kahı ile karşılaşırsınız. 

Cepheler biribirine bu kadar ya
kın oldukca, her zaman icin mav
zer ve kıl~c sakırtılan işilmek iş· 
ten bile değildir. 

Bununla beraber, mermiler ve 
kurşunlar arasında Madridin ha
yatı tabii surette cereyan ediyor. 
Şerapnellerle yaralanmıs tramvay 
lar vızır vızır işlemektedir: 
Eğer tramvay yoluna bir de bom 

ba düşerse, derhal isçiler faaliye· 
te geçerek açılan rahneyi birkaç 
saat iiçnde dolduruyor, yeniden 
güzel bir hat döıeyorlar. 

Dükkanlar açıktır. Gazete, pul, 
elbise ve kumaş alabilirsiniz. Hat
ta Madridin an'anevi ayakkabı bo 
yacıları bile sok'-'k köşelerinde sa
natları devam ettirip gitmektedir· 
ler. 

Ancak, şehir içerisinde bir ye,.e 
gönderdiğiniz bir mektup, hazan 
bir gün, hazan bir hafta sonra ye
rine varıyor. Mektupların yerleri
ne varması, bombardımanların şe· 
raitine bağlıdır. 

Madridde baslıca mesele, hiç 
tüphesiz yiyecek meselesidir. 250 
mil mesafe ötedeki Valensiya şeh
rinde bol miktarda yiyecek mev
cut ama, aradaki hayati ehemr.li
yeti haiz ye}, asiler tarafından teh 
dit edilmedikçe bir fayda temin 
ediyor. 

Yol tehlikeye düşünce, şehir i
çinde gıda ı:mddelcri vesikaya b~
nıyor. 

Kadınlar, uzun bir sıra te~kil e· 
dcrek nöbet bekliyorlar. Bazan bu 
bekleyi'!ler, altı yedi saat sürüyor. 
Eğer, böyle bir nöbet sırasının ya
nıbaşma mermiler dü~meğe h:.~ l::ı
dı mı, ancak sıranın son ucunda 
bulunanlar kaçıp bir yere sığını
:vorla::-. Di0 erleri bir lokma e!··mck 
için nöbetlerini kaybetmemek i -
çin terapnellerle yaralanmağı bi -

Kadıköy Halkevi dün Fenerbahçe 
stady-omunda bir m;izik konse.ri tertip 
etmiştir. Bu konser Kadıköy Halkevi
nin iki ıenodenberi devamlı bir çalı§
ma neticesi olarak vücuda getirdiği o~ 
kestra, mandolin, koru heyetlerinin ge
niş bir halk kütlesi huzurunda gösterdi
ği ilk ese.r olduğundan merak ile bek· 
leni yordu. 

Memnuniyetle kaydedelim ki Kadı
köy Halkevl bu eseri ile hakikaten tak
dire değer muvaffakiyet kazanmıştır. 

İptida Kadıköy Halkevi kütüphane 
ve yayın kolu başkanı İffet Halim O
ruz bir nutuk ile iki senelik müzik ça
lışmalarına saik olan filı:ri ve konserin 
tertibi sebebini izah etmiş ve şöyle de
miştir: 

- Şimdiye kadar memleketimizde 
tek seslerden başka suretle teganni 
usu}:i tatbik olunmamıştır. Halbuki bu 
bir iptidai teganni tekniğidir. tabiatı 

1 

dinliyecek olursak, onda bizi teshir 
eden bir arada, yani çok sesler olduğu
nu göııürüz. Kıyıya çarpan deniz sesi ' 
ile rüzgarın uğultusu ve çamlığın hışır
tısı biran için::ie karıştığı vakit ruhu
muzun en derin köşelerine kadar işler. 
Demek isterim ki tabiat polifonik, yani 

çok sesler ile doludur. Bu milrekkep 
m:.iz:ik tarzını ihtiyar etmek ise tabiatın 
yüksek kademelerine erişmek demek
tir. Arkadaşlar, Halkevimizin açmış ol
duğu çığır işte Türklerin müzik terbiye 

lerini bu basamağa ulaştırmak isteği

dir. Bunun için ev, bir yandan kora, biri 
yandan m:ındolin, ve orkestra ile poli
fonik sistem üzerinde iki yıldanberi uğ
ra~:!rak bug:.in meyd:ma gelen heyetleri I 
yetiştirmiştir ... 

Kadıköy Halkevinin musiki sahasın
da vücuda getirdiği eserin ehemm:yeti
ni anlamak için ~irr..1iye kadar 3•etiştir- ı 
diği gençlerin savısı ik! y ;.!zü buldnğ ul 
nu söylemek kafidir. Dün verilen kon
sere iştirak edenler ise yüz yirmiyi bu
luyord u. 

Ka.:lrköy Halkevinin musiki yolunda
ki çah~malarma kons"rv<:.t \}var prok 
sörlcrinden Hulu:i Okdem ile konser
vatuvcr mu~llimlerinden İskender Ar-1 
dan, Halkcvı mandolin heyeti şefi Zi
ya Ayclıntanm büyük hizmetleri olmuş
tur. 

Fakat bütün bunlarL'l üstünde olarak 
bay Celal Esat arka.1aşrmızm bu heyet-ı 
lere direktif vermek hususundaki him
meti büyük olmuştur. 

Arif Orucun dün mu• 
hakemesine başlandı 
Maznun af kanunundan istifade 

etmesini ileri sürüyor 
Ilir buçuk ay kadar evvel Ro

manyadan şehrimize gelip yoka
lanan ve dördüncü istintak hakim
liğinin ko.rariyle tevkif edilen 
mesdud "Yarın,, gaze!esinin sahi
bi Arif Orucun muhakemesine 
dü.1 sabah saat 10 da a~ır ecza o 

mahkemesinde başlanmıştır. 
Ağır ceza salom.mun önü sa'.:\t 

9 dan itibaren meraklılarla dclmr· 
ya ba~Iamıştı. 

Arif Oruç iki jandarma arasın
da maznun mevkiine oturdu. Dii
şünceli görünüyordu. 

Reis Refik Omay'ın suali üzeri
ne hüviyetini gayet hafif iş i tilir 
bir sesle şöyle belirtti: 

- Adım Arif Oruç. Babanım 
adı Ahmet. Yaşım 53. Evliyim. J
ki çocuğum var. 

- Bundan evvel mahkumiyeti
niz var mı? 
· - Evet, alb sene kadar önce 

tamamen tatbikidir. Bir Türk 
tanda~ı olmak sıfatiyle kanun 
hüsnü tatbikini istemek ferdin h 
kuku esasiyesinden en bqh 
dır. Hakkımda açılan davanın 
mamen sukut etmiş, rüyeti imk"' 
kalmamış olduğuna kaniim. Ma 
dei kanuniyeler noksan olarak t 
kik ve yanlış tefsir edilmiştir. 
nuncu sene af kanununun 9 u 
maddesi gayet sarihtir. Firari 
olsam 2003 numaralı kanuna g .. 
muafiyeti kamil eyi iktisap e 
buhınmaktayım. Bu böyle ik 
hain mevkuf tutulmaklığım kan 
ahkamının yanlış tatbikinden 
ka neye hnmlolunabilir. Sıvaı 
ğır ceza mahkemesi brofürden d 
layı hakkımda meni muhakeme 
rarı vermiştir. Bu da calibi d. 
ka.ttir. 

Af 28 Temmuz 933 dedir. Y 
bundan evvelki fll?çlar muafiy 

Üıtte: Ağırccza heyeti hôkimesi .. Altta: Arif Oruç reisin suallerine 
cevap verirken 

bir ne,riyat suçundan dolayı altı kanunlarının halelden vi.kayeei 
aylık bir ceza yemiştim. kazanmaktadır. İki brofiir İle 1 

Bundan sonra son tahkikatın a- Haziran 933 de yerlerine gitmi 
çılmaıına dair dördüncü istintak tir. Görülüyor ki suç aftan evvel 
hakimliğinin kararı okundu. dir. Aleyhime olan bu nokta d 

Bunda Pariste neşredilen "Kur- bu suretle aydınlanmıf olmakta 
tulu,,, isimli mevhmn bir cemiye- dır. Bu sübut dahi takibatın ta 
tin naşiri efkarı olan "Yarın, , a- mamen sukutuna kifayet eder. A 
dındaki broşürden birini Sıvas a- çık ve sar ih haklara istinaden d~ 
ğır ceza mahkemesine ve Giresun şülmüş sehiv ve zuhulün durutma• 
ticaret odasına gönderdiği, Sofya- ya başlamadan evvel anlatıla 
da tabedilen "Zora,, gazetesinde bu davanın sukutunu isterim.,, 
Türkiye cumhuriyeti aleyhine ve Bu istida okunduktan sonra re
Teşkilatı Esasiye kanununu değiş- is, müddeiumumiye ne diyeceğinl 
tirmiye matuf yazılar yazdığı bil- sordu. Müddeiumumi Sadun da, 
dirilerek Arif Oruç haltkında Türk bu mesele hakkında kafi malUına• 
ceza kanununun 146 ncı maddesi- tı olmadığını, isteğinin kanuna ne 
nin ikinci fıkrasına göre son tah- dereceye kadar uygun olduğunull 
kikatın aç.ılması isteniyordu. Bu beyanı için dosyayı tetkik etmesi• 
maddede gösterilen suçlar idam ne f rrsat verilmesini istedi. 
ce~asını müstelzimdir. Heyeti hakime bu dileği kabul 

Bundan sonra reis, Arif Oruca ederek mı: hakemeyi pazartesi gü
bir diyeceği olup olmadığını sor- nüne bıraktı. 
c!u. Arif Oruc iç cebinden bir isti- -== .:....:.=------------"""".I 
da çıkarm mübaşire, o da reise ·--===G ü n 1 ü k 
verdi. Kaydiycsi alındıktan son· RADY~O 
ra lr.atip istidayı okudu. 

Arif Oruç bunda şöyJe diyordu: Programı 
"Tevkifim:? sebep tı33 cenesin

de neşrohmduğ-u iddia ec!i !~n mu· 
harı-ef bir broşürcKr. Dört sene 
sonr:ı vatanıma dönünce yanlır. 
bir karar net!cesi yaka!andım. 43 
gündcnbcri haksız yere yatıyo
rutn. Derin bir elem ve teessür icin 
de arzedeyim ki kanun iyice ve la
yıkiyle tetkik edi!memiştir. 

Dördüncü istintak dairesi ve id
dia makamı va~iyeti kanuniyenı 
üzerinde bir zuhule düşmil$lerd,r. 
Benim yegane arzum, cumhuriyet 

Ö,;';lc neşriyatı : Saat 12,30 Pllkla TUrl' 
musi dsl. 12,50 Havadis. 13 Beyoğlu Hallce~ 
gösterit kolu tarafından bir temsil. H Soıs. 
Al~ am ne riyntı• Saat 18,30 Pll kla 

musikisi. 10 30 Konferans: Ordu Seylavı 
llm Srrrı Tarcan tarafından. 20 lırltlZeyyen 
ark da'.jları tarafından Türk muslklsl ve ha 
§nrltı!arı. 20,30 Ömer Rıza tarafmdan 
rapça söyley. 20,415 Bay Muzaffer ve arl< 
daş'arı taratmdan Türk musikisi ve halk 
laları. ( Sa:ı.t ayarı). 21,15 Orkestra. 22, 
Ajans ve borsa haberleri ve erteııl gtın 

programı. :?2,80 I'l~kla sololar, opera ve 
r et parçaları. 23 Son. 

• 


