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Su iş eri 
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Nüfus mese esi 
Hükıimetce tatbik edile . 
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pi- · ı · ınurııuz e
k. anı m_u~ı ıınct• K üçiik Meııdir 

ı ene ıçıncle tanıaıncn k 1 es 
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raat edilehilecek h. r l ene ~onra zı-
§ilp!ıcsiz hulunan hu ı[ . '~.ı.e .~c~:ct'~İ 
razi na,.ıl k il kı ) uz donum a-

u anılacaktır?. 
Zanneder.iz ki h 

zerinde el . u ual bugünden ü-
ıemmı, etle d 1 k h' 

memlrk t ~ • • uru ara ır 
l\f d' e me ele ıdır. Zirn kiiçük 

en ıre ha, zaı;ındaki bataklıkları 
kıırutıııal~ 'e hu 200 000 d" .. . . · onum nra-
2121 ı!! •. "d,an~ .... ~~~rmak ~in hUkiime-
dan onra nrfede .• ::• • .., ... ,.,, •" uuu 

nu 3 5 ·ı J crgı parl\1nrrn vekrt-
. nıı yon · h " 

kfımetin' h ırayı ulncaktır. Hü -
u Paralan f k 

mnkBa(lı kurut 1 k ar etme ten 
lan kt}metli tu arak) ındevdnna çıkarr 
h oprn ar 

t' nhına ıız i 0 . ~n meııı leket 
. . rece ı tıfnd d'l 
&mı temin etme1 tir. e P. ı me-

Hakikat lınlde Kr "k 
lımza ının knmct ' t kıçl~- lcnrlires 

k k ~ 1 n ' ır edil • ce adar hih:iiktür· n· k crnıye -
valinin iklimi her 1:. I .~r rre bu lıa-
t . · .. ur u malı J •• ıştınne,;e mü niddir B ıı u ye-
otuz. kıı:k türlü h u topraklarda 
Sonra topr"kln nıa lll alınahilir 
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tg;r ANBUL _ Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lsta'l'tbul) • • • ••• 

Telgraf adresi: lrurun • tsıanl5ul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Bugün,12J Sayfd 

Sayısı heryerde 
100 para 

Köy kalkınma ıy arınki Gazetemizde 
programı oy 1 en büyük 

Dün Ankarada çiftçilerin işti- olis hafiyeler•?t 
rakile bir toplantı yapıldı Hayal kahramanları 

ve hakkiat üs adları 
Zıe r 8 at ve ki 1 i p r og- Polis hafiyesi tipini ilk defa altında, 75 sene içerisinde gitgide 

olarak Amerikalı edip Edgar Al- artmak üzere bütün dünyaya de-

l tt lan Po; tasavvur ve tahayülle en vamlı şöhret salan bir organizas-

ramı an a ) mükemel şekilde yaratmış ve Şö- yonla genişlemiş, büyümüştür. Ge-
valye Ogüst Düpen ismini verdii!i rek Allan Pinkerton, gerek onun • d b k •• 1 bu tip, roman sayfalarında kalma- sulbünden gelen başka Pinkerton· 

On sene içın e ütün oy ıe- ~~aks~~::ı:~r.1H:~:~ıt p~~~ah~~~ ıar, kendileri olmasa. adaletin . __ n 

d d • h /' 1 d • 7 k yesi tipi, ilk defa olarak Amerika- çesine geçmeleri gecikecek, hatta rimizin er l a ıe ııece da hakikatleşmiştir. Sahiden yaaş- hiç mümkün olmayacak binlerce 
------------- yan ilk polis hafiyesi; Allan Pin- suçluyu meydana çıkarmışlardı-. 

Ankara, 3 (Telefonla) - .. zir~at kertondur. Şahsen üstün kabiliy~t Bunların faillerini meydana çıkar-
D ~ııııuııııı111 uııııııı1111111ıııın111111ıııııınııııınıuınııı•nnıııııııW d kl k 1 d ek b 

Vekaleti köy ka1kmnıa pJanı uzerı - - - gösteren bu adamın kurduğu ens· ı arı va a ar an P çoğu, ü-
<leki çalışmalarını ilerletıni~ \'C her '=-= At atu·· rk ==_=_~ titü; Pinkerton ailesinin idaresi tün dünyada akisler bırakmıştır. 
mmtakamn hususi ihtiyacına cevap - k [ k h l ·ık 
\'Crmek için JıazırJanmaktll o]aD prog c :;: il haya a ramanı, nası l 
rnmın pratik hir de:;er alntası maksa- ~ A k raya i k k d ld ?ı 
diyle bilhassa alakadar yerlerle geni:.; ( n a . ~ ha i at üsta l o u . . 
temal"lara ha~1anmıştır. =h k · ı § 

Plinıı;erc;ek1e~tirecek an~hatlar i are etettı erı Dllaıın PDınılk®lf~@lil1 9 

olan köylüniin dileklerini dınJemek E ~ ~ ft 011.ır eıro~eır<eS~ll1 
\'e nrzulnrmı teshit etmek üzere hu· ~ • lstanbul 3 ( A.A.) - Rei· ~ u a ~ 
giin şehrimizdP. bir toplantı. y.apı~m~r- ~ ııcumhur Atatürk, beraber- ğ ffiaC<elralSU @Uatn 
tır. Orta Anadolunun en tıpık ıklım g lerinde mutat zevat ol.duğu ~ 
ve ekim lıu nsiyetini arı:eden Ankara ~ halde saat 13 de Ertuğrulg !.·---Ti··-1·-k·l·--n .. e .. h .• ri Üzerindeki ad;·d; ... p .. ~·;;" ...... 
Çankırı ,.e fükiselıirin muhte]if köy· § yatüe Ycdovaya ve oradan~ • 
lerirıden çtığrıln~ altmış kadar çiftçi· ~da Derinceye çıkmıılardır. ~ İ basan kalpazanlar çetesi 
nin i tirnk ettii:i bu toplantıyı Ziraat 5 Atatürk, Derinceden hu·.§ ! _. ........................... .. ,_. - .. ... .. ___........ ..... .-.. 
Vekili B. ŞakirKesehir Vekiilctin köy ~ mıi trenle Ankaraya hare·g 
mevzuu üzerindeki ı:nvelerini anlntım F. 1ı ' ... • 
nır nutukla ıçmt§lTr. :Oe' letın koy J HARiCiYE VEKiLi 
kalkmına i ine ''erdi~i ehemmiyeti an· ~ ANKARA YA GiTTi 
intan hu konufmıı şudur: = 

ZIR AT VEKiLİ r.l T SÖZLERİ § iki gündür ıehrimizde bu 
g lunan Hariciye Vekı doktor 

Arkadaşlar; 
Vaktiyle köylerin ve köyliilerin lın· 

(Sonu: Sa. 10, Sü. 3) 

g Rüştü Araı dün ak ki eks 
ı presle Ankaraya gi ıttir. g 
fııııııı111uııııııı11111 ııın.:ı 111ııııııııu111ıııııı 1111ıııııııı1111rımııı;:, 

Mareşal Fevzi Çak
mak Afinadan ayrıldı 

Macerıumı. yarınki sayıda bulacaksınız. Almanların tanm· 
mı§ zabıta escrferi muharrırlerinclen V:olfgang Hayn r ~ 

'bir araya getirdiği acçme maceralar sensi; serinin bu ilk 
yazısını takip edecektir! 

n n baş 

vgi UlJanınca .. 
• • 

Awsturyarun en nıodern muharrirlerinden Maka Elin en 
yeni ıromanı. 

kullnnrııa:;a kal T zıvet eri traktör 

g~~i~ nıikva ta .~~k~-~~li . 01rluğun<ıan General Metaksas nutkunda işaret ediyor: 
hılır. Burada alelacl zı~aatr Yapı]a- • • • • 

Genç kız, para ile 
sevgiden hangisini 

tercih edecek?! ___ , ___ mil 

~ay.hireyirmiden ot:z:e~J}~t ile bu~ · Trakya manevraları Turkıyenın 
'erır. Traktör k 11 

8 ar :rnahsu] 

'dah~n ziynd~ :.ilk ~Ji:.n•lırsa huni bet askeri teşkilatındaki m ükem-
. 1 nkat hutun hu . ·r 
~t tahakkuk ettire~~:~:te. i?1kiin]a- melligv i teyı· d etmiştir 
hır Anr vardır: hu da k ıç.ın ~a lr 
raklar üzerinde işleyer::rı~tu 1 an top-

K ınsan kolu 
ASIM us 

(Sonu: Sa. 4 S.. 3) 
~------ ' .. u. 

Atina, 3 (Hususi) - Genel Kur 
may Başkanı f~~e~.al Fevzi Çnknınk, 
hu sabah kendısını buraya getiren 
Adatepe ~orpito muhrihimizle fstan-

b i 11 erimiz 
Kullanmas11u bilmeyen bir elde 

m__ahvol ugor 
Kendi kendilerinin 
birer müzesi olan bu 
eşsiz eserleri Vakıf
lar idaresinin e11n
den aırnek zomanı 

gefdl, hatta geçti bile. 

(il.inci sayıfada olmyunuı:). 

On altıncı asır Türk y.a.-ı sana 
lının bir bediası olan ve bugiin talı 
Tip edilen Mimar Davud sebüi. 

hula hareket etnıİflİr. 
TÜRK - YUNA ' DOSTLUCUNUN 

YEl\1 BiR TEZ \ HÜHÜ 
Dünkii z İ) nfctin sonlarına doğru. 

Bnş\'e~:dl ı:;e~cral Metak a. sÖ} !ediği 
nutukta ezcümle demiştir ki : 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 5) 

Marc~al F<'ı zi Ça!:mal.- ordumuzun 
manevralardan onraki geçit resminde 

1 
iyi bir teknikle ve temiz bir üslupla yürüyen bu canlı, ha
reketli ruh tahlili eseri; garpte en son neşrolunan edebı 
romanların en güzelleri:ı den biridir! __ ...._ ___ _ 

Bu edebi romanı da Çarşamba gllnünden 
itibaren neşre başlıyoruz! 

Gönüllülerin çekilmesi meselesinde 

ita yanın red ceva
bına karşı 

Fransa Pirene hudut
larını açacak mı? 

Fransa, Katalonya hududunun açılnıası için 

Sovyetler Londra komitesine 
bir nota verdi er 

İngiltere ile Fransa bir m:lddettcn
beri beklenen notalarını Roma hükume
tine vermişlerdir. Bu notanın istihdaf et 
tiği maksad ispanyadaki İtalyan gönül 
lülerin geri çekilmesi olup aksi tak 
dirde Avnıpada arzu edilen sükun ve 
hu::urun tesis olunamiyacağnu bildir
m::ktir. 

Şimdiye kadar İngiltere ve Fransa 
hükQmetleri muhtelif vesileler ile ltal 
yadan, general Franko kuvvetlerine 
yar'dım eden gönüllülerin geri alınması 

m istemişlerse de İtalya bu talebi yerine 
getirmemiştir. Hatta bu talebin t:ıtmini 
imkansız olduğunu bile söylemiştir. 

Halbuki son bir ka!r gün İ!rinde İtalya 
ile Fransa ve İngiltere arasında Akde
niz kontrolünde teşrikimesai için yeni 
bir pllin hazırlanmıştır. Diğer taraftan 
gen İngiltere ile İtalya arasında Habe 
şistan ve Akdeniz meseleleri ilzcriooe 
daha geniş mikyasta anlnııma vücuda ge 
tirmck için temaslar ba§lamı§tır. 

'(Sonu: Sa. 4 Sii. 4), 
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Sebillerimiz 
Kullanmasını bilmeyen bir 

mahvoluyor 
elde 

lstanbuldaki beş yüz yılhk 
Türk hakimiyetinin damgası, ec· 
dadımızın yüksek kudret ve eşsiı: 
bir sanat zevki ile yaratılıp da bu 
koca beldenin öteıine beriıine 
serptiği ibidelerimizdir. 

Bir taraftan yerin altım kazarak 
eski Bizansın eserlerini ararken. 
taraf tan da Ayasofyayı bir müze 
yaparak, birer nefise olan mozi.\
yiklerinin üstünden Osmanlı im· 
paratorluğunun inbidat devri sı-ı 
vasını kazımak suretile yeni Tür
kiyenin sanat hıı:·ranlığını ciha!1 
sanat alemine gösterirken yeryü· 
zünde asırlann tahribatına ııöğüs 
germiş ve gü~ellikte eşsiz Türk 
yapılarını kendi elimizle tahrip 
edildiğini görmek acı bir ~eydir. 

Çemberlitattan Çarııkapıya gi· 
derken, Kara Mustafapafa türbesi· 
nin karıı kö!esinde ve on altıncı 
asır T.ürk yapı sanatının ve Yeni

bir tamir sırasında Y enicamiin kal· 
dırılan musluklarını bu sütunlar 
da yüreğimiz yanarak yazmq, bi· 
zim ile beraber güzide muharrir 
Falih Rıfkı Atay da Ulus da ayın 
feryadı koparmıştı. 

B~ıgün ise mimar Davud sebili
. ' hu elim hali ile karşılaşıyoruz. 
Türk Tarih Kurumu, e$ki eser

leri kcruma k-.ırumu ve müzeler 
umumu müdürlüğü ve Kültür Ba
kanlığı ft•·tık bir gün meselesi ola
ruk te!uhki etmemiz icap eden bu 
talu-ipkarhğın önüne geçmelidir. 
Biitün dünyaya kelrşı göğsümüzü 
kabartan İstanhulun bağrına vu· 
rulmuş, Türklük damga11 olan ve 
seyyahları, alimleri, sanatkarları 
karşıaında hayran bırakan tarihi 
Tü\'k yapılarını, Vakıflar idaresi· 
nin elinden almahdtr. Vakıflar 
idaresi su ııatmak istiyorsa, sıhhi 
tertibatı haiz bir ıatıı ~ubeai aç-

cami gibi bir nefise ibda eden bü- sm. 
yük Türk şanatkarİ mimar Davu- Kızılayın maden suyu ıatış şu· 
dun e§sİz bir bediası olan sebil, heleri b~nun en gü~el bir örneği
vakıflar idaresinin bir kazanç he- dir. 
vesine kurban edilerek yürekleri Bu yo.zıyı, Türk Tarih Kunınıu
uzlatacak bir şekilde çirkinleşti· na, müzeler umum müdürliiğüne 
rilmiştir. veaair bütün alakalı makamların 

Vakıflar idaresinin suları için nazarı dikkatine aç1k bir mektup 
bir ıatı, §Ubesi haline getirilen nu halinde vazediyoruz.. 
sebilin mermerleri üzerine, bir on En yakın bir zamanda, mimar 
altıncı asır sebiline pek çirkin dü· Davud ve Yenicami sebillerin~ıı, 
şen bir takım su isimleri yazıldık· hu iki eşsiz Türk yapısının bu çır 
tan maada, onun,' ince, zarif, na· kinlikten kurtarılacaöını ümit ede· 
kışlan altına da iğrenç bir elek· riz. 
trik ampulu takılmıştır. ..:.:=-----_.......---------

Vakıflar idaresi, biryılka-dar Ziraat VekAletl namı-
~vvel! aynı .hareketi lsb:nbul~n d!- na yapılan tetkikler 
ger hır bedıasında, Y enıcamı sebı-
linde de göstermişti. Bu güzel sebil 
ler, Türk mimarisi tarihinde say
falarca yer tutan eserlerdir. Bu 
eserlerin yeri Türk müzesidir. Fa
kat, bir müzenin çatısı altına sığ
m~c{µcları içindiı ki kendi kendile· 
riN_n müzeıi olmutlardır. 

Bugün artık aydın bir meseledir 
ki, TürlC mimarisinin bedialanm 
Vakıflar idaresinin elinden almak 
ve onları müzeler idaresine tevCli 
etmek lazımdır. Daha geçenlerde 

Dün yağan şid
detli yağmurlar 
Ortaköyde denize sü· 
rüklenen arabanın 
hayvanları boğuldu 

Dün gece sabaha kaı·şı şiddetli 
bir yağmur yağmağa başlamıştır. 

Esasen bütün gece havanın ka
palı oluşu ve hiç durmadan şim· 
şeklerin çalonası havanın dolu ol
duğuna j§aret ediyordu. Fakat 

Ziraat vekaleti yükı>ek ziraat ens 
titüleri meyvecilik, ba~çıhk ve bağçı
vanlık enstitüsü miidüril profesör Ge
lisber, ile değerli muavini Nail 0.ra
man Bursa ve .ı;ivarında bir müddetten 
beri yaptıkları tetkiklerini i~mal ede
rek §Clıı.:imiı:ç döıln.il~lcrd.lr. 

Profoıör ve muavini Nail, Çanakka
lcde bademcilik hakkında da tetkik yap 
mışla.r ve Umurbeylide açılacak olan 
bad~m iatasyonunun yerini tesbit et
mişlerdir. 

Bundan başka Lülebuı_:ğazda dev
let clftliğinde bir gün ka.dilr kalınarak 
tetkikatta bulunulmuş, Trakya mınta
kasında acılması takarrur eden sebzeci 
lik istasy~nu araziıi de tesbit edilmiş
tir. Profesö,r Gelisberg aynca Trakyada 
kırmızı biber meselesini ele alarak bazı 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Bundan başka Edirncde bağcrlık et 
rafında meşgul olan profesör konser
ve fabrikasında tetkikler yapmış, fab
rikanın tekrar faaliyete geçmesini lU-
zumlu görmtişt•Jr. 

Profesör bütün bu tetkikleri bir ra 
por halinde hazırlıyarak ziraat vekale 
tine verecektir. 

yağmur bilhassa sabah~. karıı art- KURUNA abone 
mıştır. Bu arada Ortakoy, Kasım· 
paşa dereleri kısmen taşmış, Eyüp· olunuz, abone ediniz 
te Bülbül deresi sırtlarından gelen 

1 Çoruh'ta kültür ihtiyacı 1 

Çoruh liavalisini görenlerin~~ bura 
da biraz tetkikat yapanların karşıla, 
tıklan ilk umumi ihtiyaç kültür me 
selesidir. Çoruh bir kere hudud vila 
yetidir; sonra uzunca bir zaman ec 
nebi istilası altıqd.a kaldıktan sonra 
anavatana dönmüştür. Bu itibarla 
halkın maarife karşı derin bir alaka 
sı vardır. · 

Artvin vilayeti bu şiddetli alakayı 
takdir ettiği için maarif işlerini biri~ 
ci plana almıştır. Vilayet Hususi 1 
dairesinin hakiki geliri 1 20 bin lira 
olduğu halde bunun 84 bin lirası ilk 
tahsil ihtiyacına ayxnmştır. Bunun 
la beraber yine hakiki ihtiyacın onda 

lan hu mektep içinde beş y\Jz talcöe 
okuyabilecektir. Kaymakamlığın sar 
fiyattaki fevkalade dikkatini ve yer 
li halkın yardxmı eseri olan bu bina 
bugünkü vaziyetinde e naşağı on bin 
liralık bir değerdedir. 

Bor\ka kaza merkezini elektrikle 
aydınlatmak için teşebbüs de yine 
büyük bir tasarruf fikri ile idare olun 
muştur: Cumhuriyet bayramına· ka 

bir derecesine cevap verilemediği an Lord Peel öldU 
!aşılmıştır. 

Zira Artvin iki yıl evvel kayma 
kamlık iken Çorult muhitinde ilk tah 
sil meteplerinde 3 bin çocuk okuyor 
du. Burada vilayet teşkilatı yapıldık 
tan sonra bu miktar 8 bin olmuştur. 
Fakat bugün yine açıkta kalan, ilk 
tahsil çağında. oldukları halde okutu 
lamayan 20 bin çocuk vardır. Bunun 
için vilayet Hususi İdaresi 4 5 ilk 
mektep binası yapmağa. karar ver 
miştir. Şimdiye kadar bunlardan on 
beşi ikmal edilmiştir. Bu sene içinde 

lki defa lngi]terenin Hindistan ne 
zaretini işgal etmiş olan ve son defa 
Filistin isyanlarını tahkik için teşek 
kül edip Filistine giden "'Royal Co 
mission,. un reisi Lord Peel vefat et 
miştir. Kendisi yetmiş yaşındaydı . 

Bir müddettenberi hastaydı. Son 
haftalar içinde yatakta bulunuyordu. 

Lord Peel, lngilterenin başvekille 
rinden Sir Robert Peeljn torunuydu. 

Uyanan şehir 

do geriye kalan mektep binaları .\:.. Son Postada Burhan Cahit yazı 
· tamamlanmış olacaktır. yor: 

Yalnız bu güzel teşebbüste mu İstanbul belediyesi şehri medeni 
vaffak olabilmek için Kültür Bakan ·insanların yaşadığı ve makine kuvve 
lığının da umumi bütçeden, çok de tinin revaç bulduğu bir site haline ge 
ğiJ, cam ve çerçeve masrafını karşıla tirmek için parça parça, yer yer koy · 
yacak kadar bir yardımda bulunması duğu nizamlar biribirini takip ediyor. 
lazımdır. Şimdiye kadar sokakları piyadelerin 

Çoruhlularm Kültür Bakanlığın malikanesi halinde kalan şehirde na 
dan en büyük dilekleri budur. kil vasıtalarının da seyrüsefer hakkı 

Umumi bütçeden yardım hususun olduğu kabul edildi. Ve gene şimdi 
da Çoruh vilayeti bir istisna değil ye kadar kalabalık caddelerin yan kal 
dir; diğer doğu vilayetlerimiz de az dmmlarınr ve köşe başlarını kendile 

· çok ayni mevkidedir. Fakat şunu ka rine ticaretgah görmekte ısrar eden sey 
ti olarak söyliyeıbiliriz ki bu türlü yar satıcılara karşı, o yerlerin yayalara 
yardım daimi olmayacaktır. Bütün ait olduğu tasdik edildi. Ve gene şim 
doğu ellerinde ba§lamış ' olan imar diye kadar sokağı bir mezbele haline 
faalivetleri ni!:\'":"•ct J.\cs v.~l içinde gü o:etirmev*:'· 1uıldırl.}1lları buru12 delikle 
zel semerelerını verecektir. Ondan rinın ve ıdrar yollarmm muntenası 
sonra bütün bu vilayetler kendi ken gibi görüp kirini ve pisliğini oraya 
dilerini kurtarmış bir vaziyete gire boşaltmaya alışanlara bu iğrenç ha 
ceklerdir. Merkezin yardnn ihtiyacın reketlerini medeni insana yakışmaya 
dan da kurtulmu~ olacaklardır. cak cirkinlikler olduğu ihtar edildi. 

~ . 
Bayındırlık bakanlığı Çoruh hava Ve nihayet motörleş-en nakil vası 

lisindeki yol ihtiyaçlarını takdir ede taları arasında ve ağır yükler altında 
rek iki yıldanberi on bin lira yardım iki büklüm insanlar görülmesinin me 
tahsisatı vermektedir. deni şehrin ahengini bozduğu anlaşı 

Bu sayede Çoruhun yollan iyi larak bu da yasak edildi. 
muhafaza olunabilmektedir. Bütün bunlar ilk hamlede bazıları 

Memnuniyetle kaydedelim ki do nı şaşırttı. Körün değneği gibi itiyad 
ğudaki hudud vilayetlerimizde pa larına saplanıp kalanları belki de 
ra ihtiyacına mukabil mahalli idare kızdırdı. Fakat şehir hayatında mede 
adamlarımız ellerine geçen paranın nlliğin yalnız davul yerine radyo din 
kıymetini gerçekten takdir etmekte lemekten ibaret olmadığını bilenler 
ve sarfiyatlannda bunu fiili surette için de derin bir ümid ve emniyet i 
göstermektedir. . şareti oldu. Çünkü bunlara bakarak 

Mesela Borçka merkezinde kayma günün birinde lstanbulun mesela 
kam Vahdeddin Başel beş sınıflı bir PC§te gibi temiz, Janen gihi gürültü 
ilk mektep binası yaptnmışttr. Bu süz ve Berlin gibi sineksiz bir mede 
mektebin taş kısmı 1700, tahta kıs ni şehir olması ihtimalleri ziyadeleş 
mı ki her ikisi birden 2700 liraya mal ti. Yeter ki belediye ufak tefek sızıl 
edilmiştir. tılara kıymet vermeden makine gı 

Daha sonra orta mektep haline ge bi çalışmasında devam ve ısrar et 
tirilebilecek bir şekilde yapılmış o sin. 

Tiyatro 

YAZAN: ASIM us 
dar yetişecek' olan bu i§ kaza ~ 
zi civarındaki Kaynarca suyundan 
tifade edilerek vücuda getiriled 
tir. Su ile müteharrik 100 beygir• M 
bir türbin ile başarılacak ıolan but e n 

şebbüs de 3 bin liraya mal olmU§ "!elki 
lunacaktır. Bu kadar bir para ileıera 
kaza merkezinin aydınlatılması ki m 
dir olunacak bir muvaffakıyet d düny 
midir? Şark 

aye 
ırad 

dair 
tı. 

lr 
dar uzaklaştı. Geçen sene Ertuğr"Eisuv 
Muhsin Shahespcare'in bir d~nıdsıdır. 
muvaffakıyetle oynamış; günlerO B 
niyetlendim: "Bunu muhakkak A,ir 
meliyim!,, fakat Tepehaşı tiyatrosııfbit o 
da kalabalığın arasına girip saatlerd 
hareketsizce dikkat etmeği bir türliMar 
gözüme alamadnn. Gala 

Tiyatronun aleyhine mi döndürıt Faka 
Onu yermek mi istiyorum? Hayıtdura 
Bilakis, tiyatronun büyük bir sanldu. 
olduğuna hala kaniim. Dramı, trag' " 
diayı romandan da üstün bulurutıl-~~a 
Bir şahsın huyunu, ihtiraslannı hikİ•ımz. 
ye ile anlatmaktan çok daha zor, ço)mez. 
daha ince bir sanattir. nuz, 

Fakat günler geçtikce tiyatroJll ~ 
seyretmektense kitabını okumağı te yrıl 
cihe başladım ... Koltukta temaşa .. B ll . 
insanın hayalini daha serbest bırald sın 
yor. Eseri benim anlamama bir d•~aya 
sahne sanatkarının anlaması karışrı1' a~ 
yor: Meziyetleri de, kusurları da c1' p 
ha iyi hissediyorum. Aktörün mah' 1:) 
reli, kusurları, aksi de meziyetleri ö~ru ti 
müyor. Kitabın yapraklarını çevirdi)Ye" 
çe şahıslar gözümün önünde beliti .. 
yor ve sözlerini bana herhangi bitdı ış 
aktörün söyliyebileceğinden dah~ 
doğru bir eda ile söylüyor. Daha doS 
ru dedim; bittabi bu gayetle nisbidir: 
n--... '" .. ·'- , ~ v·1 • , 

Ben o şahısların her birine, kendi <ıil k 
layışım, hissedişime göre bir çehre ce h 
veriyorum; aktörün benim tasa'VV~za 
ruma hiç benzemeyen hakiki çehresi 

d
. ına 

hayalimi taciz e ıyor. . kah 
Biliyorum ki haksızım: Asıl tiyat •· 

ro kitabda değil, ancak sahnededir gör 
Öyle ama haksız olduğumuzu bil K 
mek, huyumuzu değiştirmek için kşlc.on 
fi midir~ kaç 

Olelden çıkamıyan 
bir millet 

s 
cak 

Milletler Cemiyeti azasındaısCJedi 
olan Paraguvay hükUm.eti, buu•gel 
dan birkaç ıene evvel, Şako harYa 
binde Milletler Cemiyetinin aldıs' det 
vaziyetten memnun olmıyarak, is• ni o 
tifasını vermitti. Malum olduğıJ ne 
üzere, Cemiyetten çekilmek it• 
teyen her aza, bu talepten anca1' ınas 
iki sene sonra resmen aynlmq O' 

lur. de 
Paraguvay için bu müddet bit• 

mİ§ bulunuyor. Fakat, son sene' 

sular caddelerde sel halini almış, 
Aksarayı sular istila etmif, kaldı
rımlar sökülmüş, bazı evlerin de 
alt katlarını su basmıştır. Şiddetli 
yağmur yüzünden Ortaköyde sa
baha karşı bir de kaza olmuştur. 

Arjantin bahriyelileri abideye 
çelenk koydu 

Dünkü Haberde Nurullah Ataç 
tiyatro hakkında yazıyor: 
Çocukluğumda tiyatroyu pek se 

verdim. Gençlik yıllarında da arası 
ra gitmekten kaçınmazdım. HaH.3. ha 
zı piyesleri seyredip onları beğenip 
beğenmediğimi, onlar hakkında dü 
şündüklerimi söylemeği kendime va 
zife edindiğim bir zaman da olmuş 
tu. Şimdi o günleri düşündükçe, bel 
ki geçmiş gençlik günlerini hatırladı 

ler zarfında, Cemiyete, her az ~ün 
devlet gibi venneğe mecbur oldıı· yazı. 
ğu paray/vermediği İÇİ!l, Cene\f• tan 1 
re derneği tarafından serbest bı• B 
rakılmayor. . ~s , 

Bu suretle Paraguvay'in vaziye- nı ol 
ti borcunu veremediği için otel• <le 
d~n çıkaınıyan bir adama benzi• vışt Dereboyundaki Hamidiye çeş· 

mesinden su doldurmak üzere gi
den Fatih Atpazarında 6 numaralı 
ahırda oturan Kemaliyeli sucu Sü
leyman ve Remzi tramvay yolun
dan dereyi geçmek istemişler, fa· 
kat taşmış olan derenin suların'-' 
arabalarını kaptırmışlardır. 

Remzi ve Süleyman bir müddet 
arabayı şiddetli selden kurtarmağa 
çalışmışlarsa da, muvaffak olanu · 
mışlar, derenin denize akan mec
haline doğru gittiklerini görerek 
canlarım bin müşkülatla kurtar
mışlardır. 

Araba parçalanmış, atlar deni
ze kadar sürüklenerek boğulmuş
lardır. 

Yalnız bu §iddetli yağmurlar 
şehrin bazı taraflarına hiç dü§me
mİf bu arada Bakırköye yağmur 
yağmamıştır. 

Limanımızda bulunan Arjantin 
mektep gemisi kumandanı v-e su
bayları dün Cumhuriyet meyda· 
nına gelerek abideye merasimle 
çelenk koymuşlardır. Müteakiben 

Arjantin kumandanı, hatıra dette· 
rini imzalamı,br. 

Yukarıki resimler, çelenk kôy· 
ma ve imzalama anlarını göster· 
mektedir .• 

yw! O 
~---------~--~-----

Geçmiş kurun/ar: 
uı1111111ıııı111 11111ıııı1111111ıınıı111111ı11uıııııııt1ıtıı11111ıııı 

4 T. evvel 1923 
lSTANBULUN UMUMi HARITASI 

umu 
da 
zuu 
rom 
meş· 

ğım iç.in bir haz duyuyorum ama bi !stanbulun umumi bir haritasI.tlll1 B 
. raz da şaşıyorum. Kuşdilindeki salaş yaprlmasx emanetçe 'bir §İrkete veril• da li 

ta, satıcıların bağırtıları ve çıngırak miştir. Şirketin şimdiye kadar tanzitrı 
sesleri arasında, perdenin açılıp Kel ve Şehremanetine tevdi ettiği harita· 
Hasanın tuhaflık etmesini bekliyen Iarm tetkiki için bir heyeti fenniye tef Sok 
çocuk gerçekten ben miyim? Şehza kil wilmi§tir. ı 
debaşında bir takını eciQ bücüca vod ---------------- '- · § 

-s -s Marmara havzasında .nıza villeri dinleyip onların monoloğlarını · 
~nlatmağa çalışan delikanlı gerçek gUmrUk muama1elerl fôr~ 
ten ben miyim? .. Tiyatro yüzünden Görülen lüzum üzerine Mamıar9 t,~p~ 
hatırını kırdığım, kavga ettiğim adam havzasında bir kısım gümrük muanıe eun; 
lar bile oldu. Sahiden hayret ediyo leleri basitlettirilmittir. Bu husus~ B 
rum: Şimdi bir akşam tiyatroya git hazırlanmı§ olan talimatname 1 t~ elan 
mek için uykumu feda ctmeği ak rinievvelden itiöaren meriyet mevf.1 

1nn almıyor. O günler benden o ka ine girmiıtir. 
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1 Her hafta başında 
1-----------* Yazan: HiKMET MÜNiR *----

fiıraık na~nronon bftır nııatorasn - ToDsom c:::ıı ~©lkaıiklaıır 
~Dıraıyca '97eırDU<e~DODır c:::D ~Dır nçeırD0 ıt?>nır ~oşaıro = SallkS@m 

fon ffi\\JICU(ğJDne a~ndle - ~~D"19\taa 

ŞEH • 
1 

1 

. 

RDE 

e<J 
. 6 
ır t Muhterem misafirimiz Irak hari 
u ~e nazın B. Tevfik Elsuveydi, ev 
§~Nelki gün, bu. satırların muharririni 

erapalas otelınde kabul etmişti. 
~ki memleketin siyasal münasebatı 
dünyanın umumi vaziyeti hakkında' 
Şark misakı, Filistin-Yahudi mes; 
esi ve Akdeniz etrafında Kurun için 

gayet değerli beyanatta bulunduğu 
sırada; lstanhulun geçmiş günlerine 
dair hatıralarından da birini anlat 
tı. 

.., Irak Hariciye nazın B. Tevfik 
ğtVEisuveydi lstanbulun eski bir aşina 
dardır. 

erD Buradaki mekteplerde okumuş ve 
go\,ir müddet Osmanlı ordusunda 
sıılbit olarak bulunmuş: za 

~r" -. Paristen:yeni gehniftim, dedi. 
u~ Marsılyadan bındiğimiz vapurdan 

Galata ~tnnma çıkmak üzereydim. 
üIYl Fakat guverte merdiveninin başında 
yıtduran polis, beni dışan bırakmıyor 

an3du. 
" B ra?i' - aşmızda fapka ile, asla ka. 

f11 r~Y.a ayak basamazsınız. Fes giyecek 
ik ıınız. Yoksa muameleniz ilanal edile 
ço)mez. Burada kalmağa mahkfuns 

nuz,, diyordu. u 

0~'11 Aman, zaman •. , imkanı yok' 
te Naçar, başı açık olarak vap~rdan 

. B~~>:tldım. Pasaportum, her · 
8ıcılısın yedinde kalmak §artile~yun c!i: 
debtaya çıkar~ ~ettahınin bir fes alıp 

şJJll aşıma geçırdım. 

dl Tpckrli arbva~ura döndüğüm zaman 
ah' o s, enı tepeden yuk d ~ 
• ·· rl ru bir süzdükten anya og o sonra memnum· 
rd~yetle: 
eli~ "- Ha §Öyle,, dedi: "Balan · 
bjt di isinizi görebilinm· ' fUD ... .,, 

ahB Halbuki bugün ..• 
doğ 
dir: • • • 

• 1101111 •• 

.. aıı M~li'arrirler, size zevkle ok'utabile 
re cek hır şey yazabilmek · . k d 

~ ... ·ıı zahmete katlanıyor b'l ıçı~ ne a ar 
v • G ı senız .. 
reSİ eçcn gün ınizah muharri . O 

man Cemali Tepebaşmın ıne rı .8 

• t kahvesinde gördüm. şhur hır 
ya "P k ·· d .. ·r. .. e gor um,, diyemem. Z 
b·t gormemle onun sıvışması b· ldira, 

ı K h . k ır o ul 
kB a venın orta ısnnlarına d ~ 
konulmuş bir paravananın ark ogru 
kaçmak istiyordu. asına 

So~ra beni, enikonu fark t . 
cak kı geri dönerek: e ınış ola 

. - Hay Allah miistahkı 
daıı<ledi. Şu Darülbedayid b. ?1 versin, 
ul'l•geldikçe çene ralnr eD ırı.var, her 

d v :ı ·Jor. emın v 

ar-Ya ogru gecti. sel~ 1 , aşagı 
d ~ • aın aştık B" ··d 

ıG' et sonra uğrayaca v .: ır mu 
• · gınt soyled' S 

, ıs' nı o zannederek kaçtıın Az 1
• e 

ğ&J ne buraya çıkacaktım .. · sonra yi 
is• - Pekala neden, ille b d 1' nı .. . d ura a bu asa uzerın e yazmak · t" • 

B . ıs •Yorsun ;ı 
"' - urası, senenın bu 

d b . ınevsiınin 
e enım tılsımrmdır .. 

bit· -Yani? 
ne- - Yani ben buraya geld' . 

... . .. d b l ımmı 
adı • gyun l c eş aıktı çay içerek en güzeİ 

ıı azı arımı ç armm. Fakat c d 
e'f/' tan rahat yok ki.. ş ost 
bı· Baktım; biraz daha konu s 

Osm C 1· .. l ş aın, an ema ın guze yazıların 
. n· l h .. d a ma 
ıye- l Q ~n mv~ ut ~ ost., arasına ben 
tel• Cle gırecegım. Musaadesini iste · 
:ı;İ• vıştım. yıp 81 

Osınan Cemal şimdi; .. Matb 
~mum müdürlüğü,, nün halk ar uat 
da k .. ld asın yayma uezere o uğu ve ın 

:zuu müsabaka ile kazanılmış "ha~~ 
Sl romanları,, ndan birini Yazınakl 

ld
.. a 

11 
nıeşgu ur. 

Bunun her forması için. olduk 
d k··ıı· ı· b' ça a u ıyet ı ır para verilmekted· 

ır . 
• • • 

Sokaklar kiraya verlleblllr 
. İş Bankası ve Y enic-ımi kemeri 

h~~~~arına asfalt yollc"r yapıldığını 
ghoruyorsunuz. Gündüz buralard 

ep· . . an 
rıı t muz geçıyoruz. Lakin geceleyin 

J1le u Yollarda ne olduğunu biliyor m~ 
eunuz) 

s~ B 
tef d undan iki akşam önce, matbaa 

:~l:i an çıkm.ıf eve dönüyordum. Vaki• 

geçti. Mutad yolum olan y e~icami 
kemerinin altından geçip gıdecek 
tim. Fakat uzaktan bir takım haya 
letl . l .. ·nde 0ynaştıklarını erın yo uzerı 

gördüm. 
Kendi kendime: .. 
.. _Acaba, dedim. Shakespar~ ın 

] b . · · · seyredıyo oyun arından ırım mı .., ( . . 
ruın. Yoksa, hiç inanmadıgım ktı 1{1 

saatte olsunlar) mı karşıma çı ·" 
B. 1 Bir de ne 

.. ır~ daha yak aştım. . ıkan 
goreyım: işimden geç vakı~. ~ 
bir takım Musevi kızları, hırı a:m, 
biri kavalye rolünü almış 0;r l t~ 
miz asfalt üzerinde dans e hyff h 
Biri de, ellerini çırpıştırı:ıra~ .. a 1 a 
fif "kukaraça,, şarkısını soyluyorf lt 

Şehrimizde pek nadir ol?n f8 
a .1 yolun bu kadar yüksek hır sa on 1 

, ·d·ı 
hamı vereceği gayet tabii ı 1 • 

B b. geliyor: 
uradan aklıma ır şey. k"l d .. 

Eski usul bazı evlerde, yenı şe 1 ~ 
ğünler yapıldığı zaman, danslada e 
seriya, kapı ardlarında taşlıklaB l s~ 
küplerinin yanında yapılı~or. ~bu 
ye. düğün sahiplerine vakıt vak~rab 
asfalt yollardan bir kaç metre m 
ba,ı kiralayacak olsa, hem gençl~r. me 
sut olur, hem belediyenin gelın ar 
tar. 

• • • 
Bir içeri, bir dışarı 

Hayatımın mühim b!t Jcısrnını, 
mütemadiyen saksofon çalmakla ge 
çiren bir müzisyene sordum: 

- Boş vakitlerinde ne yapıyor 
sun} 

- Nargile içiyorum, dedi. 

• • • 
Saksof'1n mucidine nası1 

bir abide dikmen 
ovı-.<>u.ı:uu ut::nucn ve şımaı cez1Jcu1' 

takımlarında çalındığı görülen ko 
caman, pipo biçimindeki musiki ale 
ti, Antoine Sax isimli bir Belçikalı 
tarafından ihtira edilmiş .• 

Geçenlerde, musiki üstadlarrı:?an 
bir tanıdığım, saksofon mu~terun~, 
doğum yeri olan Dinan şehrınde bır 
abide dikileceğini söyledi 

·----------* ~----------
Kaba hat kimde{ Vapurda çah-
NtmetihUdamotUrUnü 

bir Yunan 
nan cüzdan 

Polis tarafından bu
Ju oup hemen sahi

bine verildi 
Şimdi .,, dehşetli gürültüler ya 

pan aleti gözönüne geGriyorum da, 
icat edene ne türlü abide dikilmek };. 
zımgeldiğini düşüni.iyorum .. 

Bana kalırsa, saksofon muhterii 
çin şöyle bir heykel dikilmelidir; 

Elile başını lutmuı bir adam: •. Yü 
zünde müthiş bir baş ağnsmdan mü 
tevelli~ derin ızbrap alametleri! 

Bu abide, saksofon diye dünyanın 

başına musallat edilmiş olan müthiş 
patırdıcı musiki aleti yüzünden, b.? 
şeriyetin aldığı acıklı manzarayı terı 
sil edecektir. 

• ,y.. 

Ezlye.t ••• 

Dünyanın bir ~ljer küçük faciar~ 
da dondurmacı dükkanhuında, patı 
serilerde cereyan ediyor. 

Müşteri oflayıp puflayarak iç~ 
ri girer. Kendisine hizmet göreceıc. 
olan kadın veya erkeğe sorar: 

- Dondurma neli var~ 
Kadm; sabahtanberi belki yüz el 

linci defa olarak ve ağır bir yorguı~ 
luk bulutu altında: 

- Vanilyalı .. Çikolat:alr.. Limon 
lu .. sonra efendim, kaymaklı ..• 

- Ver bir karışık bana . 
Diğer bir müşteri gelir. Ayni su 

al: 
- Dondurma neli v3ri 
Kadın yüz elli birinci defa olarak: 
- Vanilyalı... Çikolatalı.. Limon 

lu, kayısılı, kızılcıklı, fıstıklı, kavun 
lu. 

Müşteri yine: 
- Ver bir karışık bana ..• 
Be mübarek adam. Karışık bir §ey 

yiyebilmek istidadındaşındır da. ne 
Jıy e tıo'l.Jın!, sorar cra sorar, hatunca 
ğızm anasından emdiği sütü bumun 
dan getirirsin? 

Doğrudan doğruya: 

- Ver bir karışık, de.. Yuvarla 
gitsin. 

KURUN a}>one bedeli baıkala
rmkinden 500 kuruş daha azdır. 

şllebl batırmış 
Bir kaç gün evvel Karadenizde 

Nimeti Hüda motörünü batıran Yu 
nan şilebinin hüviyeti tesbit edilmiş 
tir. 

Nimeti Hüdanm sahibi, Agia Var 
vara admı taşıyan vaputun mesup 
olduğu Kostatik Siskidi acentesine 
müracaat ederek 7 bin lira tazminat 
istemiştir. 

Vapur kaptanı acenteye gönder 
miş olduğu telgrafta bu protestoyu 
kabul etmediğini bildirmiş, motörün 
feneri olmadığından kabahatin ken 
disinde olmadığını ileriye sürmüş 
tür. 

Nimeti Hüdanın reisi ise bunun 
tamamen aksine olarak şilebin hiç 
bir tarafında ışık görmediğini iddia 
etmiştir. Liman reisi bu husustaki 
tahkikat raporunu hazırlamıştır. 

Hangi tarafın haklı olduğu yapıla 
cak muhakeme neticesinde anlaşıla 
caktır. 

Karaağaç - Edirne hath 
Karaağaç - Edirne tren hattmm 

3 kilometrelik kısmının, fazla yağ 
murbr dolayisile bozulduğu gozo 
nünde tutularak bir köprü yapılması 
na knr3.r vcrilmi;, köprünün inşasına 
başlanmıştır. 

Köprünün kış gelmeden bitirilme 
si için azami faaliyet gösterilecek, 
raylar da bir miktar yükseltilecektir. 

32 yaşlarında llya admda bir 
Musevi dün Heybelide şişe satmak 
tan dönerken vapurda Sürmeneli Be 
sim oğlu Azmi adında birinin yanı 
na yaklaşmış, usulcacık elini cebine 
sokarak cüzdanını çalmıştır. Fakat 
biraz sonra biletçiye bilet vermek Ü 

zere Azmi cebine elini atınca cüzda 
mnm yerinde yeller esdiğini görmüş 
tür. Polise yapılan şikayet üzerine 
biraz sonra hrrsı:z yakalanarak kara 
kola sevkedilmiş, cüzdan sahibine i 
ade edilmiştir. 

GUmrUk bayrağı 
Yeni neşredilen" Türk bayrağı ni 

zamnarnesi gümrük bayrağının öme 
ğini değiştirmiştir. 

Yeni örneğe göre yaptırılan güm 
rük bayrağı, gümrük baş müdürlük 
binasına asılmıştır. 

Sarhoşluiiun sonu 
Üsküdarda Mektep sokağında 12 

numarada oturan Cemal admda biri 
dün sarhoş dolaşırken Selimiye kışla 
st caddesinde Şakir oğlu Hamdiye 
rastlamış, eski bir meseleden dolayı 
aralarında çıkan kavğa neticesinde 
Cemal arkadaşını fena halde döv 
müştür. Yapılan şikayet üzerine Ce 
mal ciinnümeşhud mahkemesine ve 
rilmiştir. 

Ankara Mttzik Öğ
retmen Okulu 
DirektörlUğlloden: 

An~ara Ti} alro rn Opera 0ku1una imtihanla parasız ve 
yatılı talebe alınacaktır. 

Kabul şartları Ulus, Tan, Cümlıuriyct \•e Akşam gazeteleri· 
nin pazar, c.,:arşamba ve cuma nüslıalarmda intişar etmektedir. 

İsteklilerin İstanbulda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne ve 
Ankarada Müzik öğretmen Okulu Direktörlüğüne müracaatları. 

"3618" (6612) 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------
Donna Glovanna &r. 

adaşı lren'e, a!aylı 

bir gülümseme ile, -
Sana tekrar edJyorum: 
diyor, vaziyet cidden 
)<omlk. DUşUn bir kr_ 
re Kontes Franchi elll
yl geçen ya~iyle ytrn '
sinde bir gence A!]ık o. 
1tıyor. 

tren Mari omuzlart
nı kaldırıyor: 

- Sen delisin! 1 1 . 
A 1 Sen delisin. şm daha gU 

- Ben mi? sr 
IUnç tarafı da. var. BU evliya gibi görünen 
kadmın fatal pasıyonunun kim olduğunu ta. 

savvur bile edemezsin· 
- Tabi! edemem. 

b kavım' - Hele bir keşfet, a J ' 

- Edemem. 
- Robcrt Tayıor. .. 
t 1 h 

~eue açılan gozlertni dostu. 
ren Mar 8)'• 

nun vüzUne kaldırıyor: akl 
• . m yıı. ben ımr kaçınyo. 

- Dinle a.zıze • 
be

-•mlc a.ıay ediyorsun. Kontes 
rum ya sen ,,,, b k 
F ' akl' ba.Şında lr adın olarak 

ranchi daima • 
t k do.r l<i muhitimizde kimse 
anmmıştır. o a 

ııyıeınez .. Bu, gerçekten hlr 
onun aleyhinde s 

d. ıse sen onun bilmem \d. 
mucizedir!. şınm 1 dişlerini .. t 

İki ıra beyaz gos eren 
rne Aşık.. - s öteki başını sal. 
bir gUIUşle J~mı }<esti. 

layor: Fakat istersen hakikati 
- GUI, gUl!.. in elinde 

m d ı arınak sen · 
ey ana çıt 

1 
ba•ta.drr Triyanon sinema. 

Güzel yıldız b r • ilk :ınatinadan sonun<ı 
smda görlllell Kontes 
kadar salondan çıJ<ınaz oldu. Bunu herkeş 

biliyor. ı olacak' 
- Fl'm hoşuna git.In ş · 

gtd n Taylordur. O görününcP. 
- Hoşuna e 

kadın clcktri~Jeniyor. 
H 1 tahayyül! . 

- eps ki J<adınların lptllAsı yeni bir 
- Yaşı geç n , 

1 ·bı konuşuvorsun. 
şeym. ş gı illl< deltil: takat burad:ı. bir 

- Evet bir yen • 
· bahl~ Nasıl kabll olur'. 

fotoğraf mevzuu · · • 
(ı el bir genç .. Et ve kemf.< 

Tavlor gayet g z 
• Haydi haydi, bana hakikat. 

olsa anlarım .... 
ten uzak şeyler söyletme .. 

AŞIK KONTES 
_ Pek alA! Bir şeye ınanmaz kadm! Hıı.. 

Jdkatl m'!ydana vurmak ister mJsin? Bir 
tecrübe kli..fl.. Bugün serbest m1s1n ?. 

- Ev•:t. 
_ Ben de... Yalnız, yUzUme öyle acalp 

aca.ip bakıp durma! yanılmıyorsam bir zaman 
lar, süvari zabitleri de senin hoşuna gider. 
!erdi Şimdi tayyarecilere vurdun işi. 

_ Açık gökler, temiZ hava! 
_ AlA. Bugün saat tam on beşte Trfya. 

non'da buluşalım. sana alay etmediğime, 
hakikati anlattığıma kani olacaksın. 

Tam on beş dekika geı:;e Donna Giovanna 
lle a.rkadaşt sınamanın beşinci ma koltuğıl
da yer alıyorlardı. Kapıdan girdlklerl sırada. 
tren, kulağma, kurnazca şu ıı!Szlerln !ısıldatı 

dığını duydu: 
- Ben sana demedim mi?.. İşte yerinde. 

Ar kasma oturalım; göreceluln .• 
Gerçek !inlerinde, çok şık, koyu renk el_ 

tlseli, hafit beyaz saçla.mı çerçeveledil!i 
henUz genç yüzlU Kontes oturuyordu. Bu 
yUzdeld iri kahverengi gözlerde ateş ve sr. 
caklık parlıyordu. 

o şehirde iki ııenedenberi oturuyordu. GU. 
zel bir evi güzel bir otomobili vard:r. Fa.. 
kat ona ald pek az veya hiç bir ı.ıey bilin. 
mezdl: Onu biraz eksantrik buluyorlardı. 
Bu yllzden çok tecessüs uyandırıyordu. O. 
nun eskiden hemen hiç gitmedlğ-1 bir ıılnemt\. 
ya böyle sık sık devamı görtı!Unce bu te. 
cesslls artmıştı; sonra da onun bu a,,k ve 
lptilft. fllmlne lsrırlı bir şeklide devamı gö_ 
rtllilnce artık tecessüslerln önüne geçilemez 

oldu. 
şimdi tren Marl inanmak istemediği hal. 

de dl\siz bırakan bir hayretle müşahede 

edi)'ordu. Emindi ki arkad~ı her zamanki 
hayan oyunlarmdıuı birini yapıyordu. Fakat 
sahnede :rırargarlt Gotye He genç ft.şıkrnın yU. 
zU görUIUr görUlmez Kontes Franchl'nln ha. 
kikten sıçradığı ve beyaz perdeye doğru dik. 
katle l~llin kaçan hayali kucaklamak 1ater 

gibi bir hal aldığı .tren'nln gözünden kaç_ dlr. Ne halde olduğunu görmek beni çok al~ 
ma.dı. kadar edJyor ..• 

Kontes'ln hayranlıktan diklenmiş vUcudU, !ren Mari onu bu fikrinden vazgeçirmeye 
ııalonun yarı karanlığında farkediliyordu.. çalıştı ise de bir iç çekiş fırtana.sı arasmdıı. 

Hd.lA. şUphe etmek im.kM.srzdL Delikanlı Kontes Franchl'ye birkaç hayır cem1yetJ 
görünmediği zaman kendini koltuğa bırakı.. namına yapılan bir konferans için bilmem 
yor, sabırsızlıkla onun tekrar dönllşUnU bek_ hangi hastahane namın& bilet takdim etmek 
Uyorduu. veslleslyle Donna G1ovannanm otomobiline 

Donna Gfovanna Kontes'ln bütün hareket bindi .• 
lertn!, her seferinde dJrseğlyle arkadaşmın Yarı karanlık ve çiçek kokulan içindeki 
böğrüne dürterek not ediyor, alçak sesle: salona girdikleri zaman uşak misafirleri! 

- Gördün mu, gördün mU? .. diyordu. Şlm.. Bayanmm meşgul olduğunu ve biraz bekle~ 
d1 Jnanıyor musun? Kendin! tutmaya b1lc HL melerlnl rica etti. 
zum görmüyor ....• Deli ben miyim?. Tabiatı tashih edilemez Donna Glovanno. nh 

Arkadaşı, içinden: "Evet hakikaten deU_ babmm kulağına: 
ilk" der gibi omuzlarmr kısıyor, KonteEln -· Taylora bırakacağı malların vaslyet!nt 
hareketlerini hiç değilse tavzih edilemez bu_ yo.ptırıyordur,_ diye fısıldadı. Acatp bir te_ 
luyordu! • cessüsle etrafına baknıan öteki ise g!Szlerin\ 

Donna Glovanna "göreceksin" diye mmlda salonun bir noktasına dJkerek ansızın dona.. 
nıyordu. O bugün değilse yarm Holivuta gi_ kaldı. 

der. Perde Uzerlndekl hayal ona kl! .. fl gelml. - Bak, bak! 
yecek. İnsanın parası oldu mu ve bir kap. Parmağlyle, önünde bir demet gül bulu. 
rlsc tutuldu mu onu yerine getirmek kolaydır. nan bU}11k bir fotoğrafı g!Ssteriyordu. 

Margarlt Gotyenin asabi Baron du Var. - Bak, Rober Taylor! •.• 
vllleden dört bin liralık banknotlarla bir de Evet gerçek o! Parlak tebessUmU ve sa. 
o enfes tokatı 4-!dığı bu sırada Donna Glo. kin gllzleriyle gümüş çerçeveye bakıyordu. 
vannada tıintazi de eksik değildi.. Donna Giovanna, muzaffer. 

Bu sırada ıl<Jtk Kontes hareketsiz ve sap_ 
san, hararetli gözlerle Annand du varvıı_ 
le'ln yetişmesine bakıyordu. Belki ona bu 
taze dudaklar, senelerin soldurduğu kendi 
dudaklarmı emiyorlar gibi geliyordu. 

- Taylor! • diye tekrarladı _ Ta kendisi' 
hakkım var mı imiş?. 

Tabloya biraz daha yakla§ıyorlar. .tren 
Marl: 

- Acalp !_ dJye söylendJ_ Nasil oluyor da 
İtalyan tayyare zabiti formasını giymiş bu_ 

Her zamanki glbl İren Marl arkada§ınm lunuyor. Belki.. ... -Don.na Glovannanm ko. 
ısrarına mağlup oldu. Bir hayır c~m1yctı b!_ lunu mkarak, sap.san, ıa.tmı kesiyor - Tan • 
leU reddedilmez. Bugün öğleden sonra Kon_ nm! 

tese gidelim. Muvaklmt evdedir. ÇUnl{ü - Aman Allahun! Oku, bak, ne ynzılı!?~ 
Robert Taylorun sahnede kaybolduğu glln_ Şaşılacak şey! .. Bu kadar benzeyiş! .. 
denberl qkmm üzerine ağlamak için eve Buu çok güzel delikanlı resmlnlıı altında 
kapandı. Ya Hollvuda gitmek lçtn valizleri bir ithaf: 
bazırlıı.yor, veya kolmlu bir kart üzerine sev_ "BenJm sevgili anneciğime! Enrlco". Ya.. 
gislnl yazmakta, ihtimal ki fena tesir yap. nmda bir gUmUş madalya ve bir yazı daha: 
mamak ve cevap alabilmek için de yirmi 11e. YUzbnşı Endlco Francbinln hatırasına!" 
ne evvelki bir gençlik resmini ilAve etmekte- R. s. . . 



4-KURUN 4 MR!NCtTEŞRtN 193?' 

Hitler geni bir 
nutkunda diyor ki: 

Almanya müstem
leke istiyor! 

Çünkü ihtiyacı olan şeyleri 
almağa parası yoktur 

Bück.ebcrg 3 ( A. A. )- Milli ha 
sad bayrarm tezahürleri esnasmda zi 
raat nazırı bir nutuk söyliyerek Al 
rnan ziraatinin mücadele etmekte ol 
duğu gi.içlükleri hatırlatmış ve bunla 
nn arazinin çok dar olması ve iş-:i 
lerin az bulunması o1duğunu tasrih 
eylemiştir. Bir, " istihsal muharebe 
si., neticesinde alınan bugünkü neti 
celer, ancak mütekasif kültür saye 
sinde alınmıştır ve 1932 de yiyece 
~ın;, YÜ7de 2) ir.i ı :ıriçlen alan r\l 
manya, 1936 ancakyüzde r 7 sini 

hariçten tedarik etmeğe ~lamıştrr., 
Bundan sonra B, Hitler bir nutuk 

söyliyerek demiştir ki: 

Liberalizm bugün mümkün de 
ğildir. Bugün, herkes umuma yaraya 
cak çeyleri yapmaya mecburdur. Mo 
dem devlette bundan başka bir pro 
gram tatbikinin imlcanı yoktur. 

B. Hitler bundan sonra, Marksiz 
rnin aleyhinde bulunarak demiştir 
ki: 

Marksist programın bize verdiği 
neticeleri unutmadık: Y cdi milyon 
işsiz ve iflas halinde bir ekonomi ve 
bir ziraat. 

B. Hitler, anlamamazlıkta devam 
eden dünya aleyhinde de bulunmuş 
tur. 

··Elimizde bulunan arazi bizim i 
çin çok dardır.,, demiştir. Bizim müs 
temleke1ere ihtiyacımız vardrr. Ha 
kim olduğunu sanan birisi bize derse 
ki "Müstemlekeye ne ihtiyacınız var 
para ile her şeyi satın alabilirsiniz,, 
Ona şu cevabı verebiliriz: .. Eğer pa 
ramrz olsaydı, tabii satın alacaktık 
ve eğer Almanyayı on b~ sene müd 
detle yağma etmeselerdi bugün para 
mız olurdu.,, 

B. 1-litler, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

··Alman milleti kendi güzel hah 
çcsini, her türlü Yahudi - Bol§evik 
tecavüzüne karşı müdafaeya azmet 
miş bulunacaktır.,. 

Alman hududlarına hücuma kalkı 
1ırsa, bu hücum enerjik bir surette 
durdurulacak trr. 

Dahilt vaziyete dönen 8. Hitler , 
sözlerin şöyle bitirmiştir: 

Eğer herkes vazifesini yaparsa, ö 
nümüzdeki sene ve bunu takip ede 
:c:k seneler zarfında dayanabilece 
gız,, 

Hitler f tal yaya ne zaman gidecek 

Roma 3 (A. A.) - İyi malfunat 
almakta olan mahafil, Führer'in 1ta1 
~~yı. ilkt~rin veya ikinciteşrinde de 
gıl, ılkbaharda ziyaret edeceğini ih 
sas etmektedirler. 

Filistin in 
Parçalanması Planı 
s.on karışıklıklardan üzerine 

tehire oğrayor 
Kudüs, 2 (Hususi) - Her ta- tadır. Yollarda bütün arabalar 

~f~ sükunet hüküm sürüyor. T ev- tevkif edilmekte ve yolcularrn 
~fı kararlaftırılmış olan beJlibaşh isimleri birer birer kaydolunmak
Ar:ap eırafı Sussex ismindeki in· tadır. 
ailiz zırhlısı üzerinde bulunmaktzı.-ı ŞtDDEnl B1R ÇARPIŞMA 
d.ı~. Bu?I~rdan .Ylf:lnız bir tanesi Tunus 3 (A .. A.) - Şeyh Taal-
e ... geçırılememıştlr. Bu hacfü:eye bi, bu gece Bejada siyasi bir kon
l;a11ı protesto makamında olmakf feran.s verecekti. Siyui düınw.nla· 
üzere Hayfa, Kudüs ve Nablusta- rından taln·iben 500 kişi, şehTe 
ki dükkanlar kapablmııtır. dört kilometre mesafede pusu ku" 

Hayfa 2 (Hususi) - Yübek muıJardır. 
Arap komitesini hamil olan vapur Keyfiyetten habertlar edilen b~r 
bugün öğleyin Hayfadan Seychel- jandarma devriyeıi uümayis-çileri 
les adalarına mütevecihen harekP.t dağıtmak üzere vaka mahalline 
etmi!tir. gelmiıtir. Nümayişçiler, jandar 

Dün ve bueün tevkif edilen ta.h- maları taşa tutmuşlar, sopalarla 
rikçiler hükumet tarafından Bara· hücum etmi§lerdir. Bunun üzerine 
fanoda kurulacak olan bir kampt:ı jandarma devriyesi bir ih!arı mü
muhafaza altına alınacaklardır. teaip ateş açmıştır. 

Londra 3 (Hususi) - "Daily Nümayi~.ilerden bir ki!İ ölmüş. 
Mail,, gazetesinin tahminine göre 12 kişi yaralanmıttır. Jandarm~a:
~rt,am~. g~n~ toplana~ . l~giliz dan dört ki,;i yaralanmısbr. Biri· 
kabınesının :ıçtımaında Fılıstın vA· · ·v d ~ 
)isine örfi idare ilin etmek salahl- _n_ı_n_y_a_r_a_sı_a=.g_ır __ ı_r. ______ _ 

ye~: ~erirmiştir. . . . . Japonlar taarru-
Tımes,, gazetesının tahmınıne j 

r~~e _İngiliz h~ku~eti tarafından za hazırlanıyor 
Fılııtinde tatbık edılcn zabıta ted· 
birlerinden sonra bu memleketin Tokyo 3 ( A. A.) - Tebliğ: 
Arap ve Yahudi mıntakalarmı Şimali Çinde Tiyençin ile Ts!nan 
ayırmak hususun&~ hazırlanmış arasındaki demiryolu Üzerinde Ja 
olan planın icrası bir müddet te· pon kıtaatı, Tiyençindeki Çinlilerin 
ehhür edecektir. müdafaa mev.zilerine karşı 2 illete§ 

KURUN -Anlqıldığma göre rinde taarruz hazırltklımna başlamış 
Filistinde Arap rüesasının tevkifi fo.rıdrr. 
ile Hind denizindeki adalara r.efy- Şanghay cephesinde Japon krtaa 
edilmeleri valiye verilen bu sala· tı, ileri harekatına devam ederek 2 
hiyet neticesi vuku bulmuatur. ilktcşrinde Liyuçaçeni işgal etmi~1er 

Kudüs 3 (A.A.) - Polis, ATap dir. 
muhitlerinde yapılan seyrüseferi~ Şanghay 3 (A. A.) - Beş büyük 
şiddeli bir kontrol altında tutmak-1 bombardıman tayyares~ Çapey üze 

Paristeki sui
kastin faili 
Bir ltalgan mı? 

Paris 3 (A. A.) - Bir taksi tofö 
ri.i geçenlerde tevkif edilen ltaı 
Fiambertinin Etoile 8uikasti günü 
saat 13,30 a doğru iki küçük 8andrk 
la beraber otomobiline binen dört 
kişiden biri olduğunu katiyetle be 
yan etmiştir. Şoför Fiambertinin tak 
sinin ön tarafındaki kanepeye otur 
duğunu tasrih etmiştir. Yapılan du 
ruşamadan sonra soruya çekilen Fi 
amberti, avukatı yanında olmadan ce 
vap vermiyeceğini söylemiştir. Maz 
nun Etoile suikasti hadisesini tah 
kik eden sorgu hakiminin emrine a. 
made bulundurulmaktadır. 

Fiamberti lspanyada beynelmilel 
livada sarpışırken 3<r ağus';.osta F ran 
saya gelerek Pcrpignanda kısa bir i 
k~~tten sonra 9 eylülde Parise gel 
mıştır. Hüviyet tahkik dairesinin 
yaptığı araştrrmalar neticesinde Fi 
amhertinin tehlikeli bir anarşist ol 
duğu meydana çıkmı§tır. 

Ankara Atyarışları 
DUn bafladı 

Ankara, 3 (Telefonla) Bugün 
An.karada son bahar at yarışlarına 
başlamııtır. 

Havanın kapalı olmasına rağ
men üç binden fazla bir aeyirci 
kütl&i önünde müsabakalar de
vam etmiş ve saat 17,5 da nihayet 
bulmuştur. 

Seyirciler arasında. BaşvekU 
İsmet İnönü, Başvekil vekili B. 
Celal Bayar, Adliye Vekili B. Şük
Numan Menemenci oğlu, Ankara 
rü Saraçoğlu ve Hariciye Vekil 
vekili B. Numan Menemencioğlu 
Ankarn vali ve belediye reisi B. 
Nevzat Tandoğan bulunmakta idi· 
ler. 

Su işleri ,. 
'(Üstyanı: 1 incide) 

bulunmasıdır ki ~imdiki lıalde bu kol
lar yoktur. 

Bunun sebebi ise şudur: Küçük 
Mendires'in etrafında bugün mevcud 
olan kaaahalar Tire, Ödemi§, Bayın· 
dır, Torbalı, Selçuk'tur ve hu kasaba· 
Jarda bulunan halkın esasen kendile
rine kifayet edecek derecede arazileri 
vardır. 

Şu halde Kiiçiik :\fcndirE>s batakhk· 
1armı kumtmok suretiyle meydana 
çıkarılmr~ nlan topraklnrdan menıJe
ket~e istifade olunahilmek için mut· 
laka hu lıavaliye muhacir yer1E'ştir
mek ican edivor. Daha do!!rusu mem· . ,., 
lekette başlanmı~ olan su1ama '\"C ku· 
nıtma iş!er.i i]c heraher hir T!iifo!'i fr 
ya~ctinin mm·aıi olarak yürüm~i Ja
zın sreHvor. 

Kü .. ü1t l\Tt>nclirestc knrntulan arazi 
salıasınm iki yÜ7. 'hin d i5niim miktn· 
rrnda olcluhrıınn biraz en•el kaydet· 
J11i~tik: hur"l b:-cla heş nüfo~lu hir aile 
için elli, nilıavet yetnıi'4 ılönüm top
rak kafi ~elece~ine ıı;<ire bJmtn1an ve 
ısl:ıh f'<lilen il: i viiz hin clönürn arazi 
i< .. erir.ile otuz hin nüfus ya;;ay;ıbilir .. 
Mendir<'!I ha,,z.,srnt İ<ıkan için hu nü· 
fuı: nereden gctirileN•ktir?. 

Gönüllülerin çe
kilmesi meselesi 

Mareşal 
Fevzi Çakma 

(Ü styanı: 1 incide) et 
İ§te §imdi İngiltere ile Fransa tara '(Üstyanı: 1 inciJt 

fmdan Roma hükumetine verilen nota .. Türıi ordusunun Genel Kufll 
diğer hususlarda hazulanan a.nlapıa e- yüksek ~elini Yunaniııtanda ee1'1 
aaslarınm tatbik aahasına konulabilnı.e makla bahtiyarım. Türk dost ve • 
•i için İspanyadaki gönüllülerin geri a- tefiklerimizin büyük askeri kJY1"' 
lmma9t ifinde daha evvel anla~ ll- tine derin surette hayranız. 'frt 
.mngeleceğini ifadeye matuf bulunmak- manevraları, Türkiyenin askeri lf 
tadır. Bu .itibarla mevzuu bahs notanın Jatmdaki mükemmelliği teyid ' 
verilmesi beynelmilel ıiyast vaziyetin ve hu manevralara iştirak eden El' 
bundan aonraki inkişafı bakıınmdan haylan, §anlı Türk ordusunun d 
çıok milhim bir h!disedir. lı ça\r~asmm kuvvetli intib 

Bu mesele hakkın.da dün alman tel- getirmişlerdir. 
ğraI haberleri şunlardır: Kardeş dostluğunun k'ırılmaı - ı• 
FRANSIZ VE 1NGİLİZ ELÇİLERİ lariyJe tıulhun idameııi mü;;;terek ;·.,, 

NiN ROMADAKİ TEMASLARI zumnda 'hiribirlerine hağh > hnl 
Roma, 3 (Hususi) - Fraıısanrn Ro Yunanistan Ye Türkiye, km·-vetli 

ma işgüderi olan Jules Blondel ile İn nun hu yoldaki. siyaget için na! 
giliz büyük elçisi Lord Perth dün aaat zem hir unsur oldu~una kani b 
on yedide kont Ciano ile mülakatta bu maktaclrrlar. Bunun içindir ki. 
lunmuşlar, İı.panya meselesi hakkmda kan müttefilderimizio a.skerHk v 
ki müzakere meselesine ai.d İngiliz-Fran daki ~ayretleri ve hizim aoıkerlik 
sız notasıru vermişlerdir. hındaki gayretlerimiz, bize en 

Bu miilakat yarrm saat sürmüştür. hir iftihar hiııcıi i1e ka1h1erimizi 
İtalya hariciye nazırı kont Ciano ha hartmaktadır. Zira. bu ~avretler,) 

li hazırda Rocca della Carminatada bu- ~aten sulhnerver bir idealin tRzab J 
lunan Mussolininin fikrini sorduktan Jeri"i te11ki1 evlemektedir. " Tü 
sonra cevap vereceğini bildirmiştir. MAREŞAL FEVZİ CAKMAK'J1 ıar. 

Malfim olduğu •Üzere İtalya Alman CEVABI ma 
ya ile beraber olmadıkça İspanya mese J\far&ıal Fe,•zi Çakmak, verdiği }fü 

lesinin müzakeresine razı olmamaktadır vanta hilhasoıa demi~tir ki: yo. 
Fakat şu nokta ilive edilebilir ki bugün ''General Papagos ile beralier 1 ~e 
kil mülakat İngiltere ile İtalya arasında goslnvy~da müttefik Yugoslav o; ,.i

11 

iki taraflı müzakerelerin başlamak üze ııunnn giizel manevralannı ha,11 ~I 
re bulunduğunu gösterir bir mana ifade htda tern:uıa etmek fırsatnu ver;ıı · 
ettiği cihetle çok mühim telakki olun· yaretin akabinde, Tilrk' ordusunu# t~ 
maktadır. Tfö·k ,.....illetinin asil F:len mmetirı• Js 

Lo d 1 E 
(3 

n ra, 3 (husust) - Bura.da bulu- şan r 'len orduı:una karde~ eelarf 0 
nan siyasi İtalyan mehafili İtalyanın Al getirmek üzere dost ve müttefik "f:ı u 
manya i1e beraber olmakSizm İspanya nanİRtanm ~Uzel payitahtrnda bulJ d 
meselesini tnilzakere edcmiyeceğini id makla hüyük bir memnunivet hief k e 
dia etmekte bulunmasına rağmen Lon- mekteyim. Bu ~1kı temaı:lardan ııl e 
dradaki siyast mehafil nikbinlı1derini memnun olmrvıılrm ki, bunlar. erı m 
muhafaza etrnekte ve Nyon 1ron!eranaı if ades1ni Balkan Antantr pakttf . 
nm bu hususta bir misal te§kil ettiğini hulan TC en ivi mrette kendMni 1'f lrn 
ilt>1iye ~:irmektedir. c;nJarımT7. ve doı;tlanımzla nıünaselı' ka 

SOVYETLER KOMİTEYE BİR le" . d .. " • .ı z 
l :1n:1'~ e go~te.rehn muşterelC su Ilı.' k. 

NOTA VERDİLER a •mızın zemını ulunan müttefik . 
Lon.dra, 3 (hususi) - Evening Stan dulanmızm me~•n<t ve sıla iRbirli.ı ht 

dard gazetesine göre Sovyet bükOmetl ~östermektr:ilir. Ufukların bıızr d' z~ı 
bugün Londradaki ademi müdahale ko a~ı~ hu1nt1ar1a kararmakta oldu~ı) ~ı 
mitesi r~isi Lord ?lymouth,a bir nota devırde~ memleketimizin samİmiJ~ le 
vernuştır. Bu nota ıle Ak.denızdeki Fran uı ul!ı ı..cae mısat oıaraıc ~osteremle& 
s.rz ve İngiliz gemilerinin kontrolü kal ~imiz işbirliği siyaı:etimfa sayesirıl ~ 
dtrıldıktan sonra (Kaldırılan kontrol diinvaya kat]r irae ettim mbta "°eJ i 
İspanyaya sevk edilen ticaret etyasında süklhıet manrarası i1e iftiliar edelı i: 
harp kaçağı bulunup bulunmamasma riz. Şura'lmı ela tebarüz ettirmekl y 
aiddir. Çünkü hali hazırda mevcud olan me mü11aade ediniz ki. Yunan1sttı 
kontrol korsan deniz gemilerine mahsus f eh.ametli\ hiikümdannm aaadetb · 
tur. - Kurun) vaziyet İspanyadaki ge idaresi altında her saha~ elde ~ 11 

neral Franko kuvvetleri lehine dönmü~ giizf'1 ha~anlarr mü~abede evJerneli ç 
ve vbir müvazenesizlik husule gelmi1 ol cid.:fen bahtivar hulunuyoru;,, ,. 
dugundan Sovyet hükumeti Fransa ile YUNAN MANEVRALARI BAŞL~ g 
Ka:aı.onya arasındaki hududun açılmasr · .ı a 
nx ıstemektedir. Atina, 3 ·(Hususi) - Ordunun" ~· 

p · 3 yük manevra1arma dün. ,Şarki M•• ,1 arıs ( A. A.) - Ecxcelsior ga d d h · -• 
zetesinden: onya a aşlanmr~ır. Bu manevrv k 

B M on hir ~n ıiirecelrtir. l ı 
. . . usolininin Berlinde söylediği Kral. hngiin öğleden ıonra M~ <l 

g~bı R?ma, sulhu istiyorsa İtalya hü k~. metınin F r'1Ilsa ile İngilterenı·n u" donva manevralarmda hanr buld u 
b 

mak üzere Atinadan hareket etmidf 
ç.uncü ir devlet tarafından sistema 
tı~. bir surette ihlal edii~ bir ademi Bu'gar m~:ıev.raJaıl'91 bl~ 
mudahale siyasetine ilelebed bağlı Sofya 3 (A.A.) - ManevrJ e 
k~~nuyacaklanm ve bu devletin ideo Tın sona ermesi ınüna.sebetile dl 
~~Jık. gayeler tatbiki bahanesiyle ken Popovo tehrinde 1600 ki,ilik 111 i·· 
l ılerınin imparatorluk münakalat yol yük bir ziyafet verilmiş ve ziyJ 
arını kesecek surette sevkulc~ tin sonlarına doğru, kral, bir :# § 

n~ktalara yerleşmesine müsaade ed; tuk söyliy.erek manevralar es# 
mıyeceklerinLanlamak lazımdır. sında ıayret sa.rfeden kıtal.ara f 0 

I talyanm mnfi cevabına karşı veri tekkürden sonra denıittir ki: " 
lecek cevap ergeç Pirene hududları Ordu, Bulgar milletinin .~ 1 

nın açılması olacaktrr. içinde çalışarak kendi umumi ~ 
Populaire diyor kı' ·. f h · tm • k f · J d\ a ını teman e esı ey iyetılP. 
Almanya ile ltalya her ne bahası kıymetli meınedini teskil eyleıtl 'T 

na olursa olsun, Cumhı:.riyetçi lspan tedir. Milli Bulgar ordutu aynı; S 
yanm nıuzafferiyetinc m.:-ıni olmak manda Bulgar milletinin bu o.f. i, 
ve Berlin - Roma mihverinin Is ce samimi surette arzu ettiği ,J 
pı:myaya kadar uzanmasına medar o sulh davasının hizmetinde de 11' a 
lacak surette faşist rejimin lberik ya lunacaktır. z 

d d b ı -~~~~--~~~__,..~-~ ~ rnna asın ıı ir ~mesine her ne ba =- .c 
hasma olursa olsun, muvaffak ol Cezı:iye~i asamblesi tarafından I~ 
maktadır. ya ışlerı hakındaki karar suretJP' 

F:ansa ile İngilterenin siyasetinde ıredcli, Valancia hükumeti tarafındİ 
ASIM US aynı karar zihniyetinin mülhem ol asamblede yapılan teşebbüs üz~ ı 

masının ve ispanyadaki her türlü ec takibe ba~lanılmış bulunan usule 111 rı 
rinclen uçmuştur. Çapeyde bulunun nebi müde.h~lesini takip etmek· ve nihayet vermiştir. Bu noktadaki~ " 
Çin bataryaları, sabahtanberi fasıla b'lhassa gönüllü İtalyan fırkalarını talealarda ittifok vardır. .j f 
s:z surette K.iyonguankda Japon uzakla§tırmak suretiyle 1talyan - Asamblenin verdiği karar, teJ" 

1 

mevzilerini bombardıman etmişler A iman !"aarruz planını ilk merhalesin edilen karar suretini hu kukan ~ 
1 

İlk habra.ıre'm t::h'i oforak Balkan 
mulıacirlcr'dir: hunrlan ha~ka mem· 
le';;etimizh hızı verleri vardır ki nü· 
fuı-tma ni~hetlf' a;azi~i M'k dardır; i~te 
h11 gibi l·erlerden rre1in "'.\Jend"res mm
taknsmd·ı h!rfo·m<''t isteyenler o]ur"a 
hunlnr.-ı rhı. hiikfimetçe kolayhk1ar gn~ 
terilebil ir. 

dir. de kumanın tam zamanıdır. L:ümden düşürmüştür. Maamafilı 
Tiençin 3 (A.A.) - Japon e

1

r- B. Musolini, Frankistlerin yeni bir '\1<>ıı\ medliilüne dokunmamak.~1 
kanıharbiyesinin bildirdiğine gö- taarruzuna yeni bir muvaffakıyetle Bu meselenin bu içtima devr~I 
re, Ja;ıon kıtaları, bugün öğlcd~n rine intizaren ne Londra ile ne de nasında yeniden ele alınması ihtı ~ 
sonra Tehçcoyu zaptetmişlerdir. Berlin ile arasını bozmağa çalışacak li yok gibidir. Maamafih konse1~.J 

Çinliler Japonların ihata hare· tır. kararın hususi cephesi Akel~ 
ketleri içinde kalmamak için geri MiHetler Cemiyetinde konuşulanlar emniyet cePhesi bildirilmiş buluoıt"' 
çekilmeye mecbur kalmışlardır. Cenevre 3 (A. A.) - Milletler tadır. 



OIJfJ zagtat lfenllttnı 
·--- · 1ııımandan: 

k olmak ümidi 
ı .. Dedi 

lngl n çak korkut 
~·~Y ned r? •• 



ô-KURUN 4 BtRtNCtTEŞRtN 193'1 

Polist:e 

Kurtuluş yolunda bir kaza 
Dün gece Kurtuluş - Beyazıd 

hattına işliyen 383 numaralı vatman 
Yaşarın idaresindeki tramvay araba 
sı, Sipahi ocağı istasyonunda Fatih 
Harbiye tramvayına arkadan çarp 
mı~trr. 

Müsademe esnasında tran:vay 
arabalarına hiç bir şey olmamış, Kur 
tuluş arabasındaki yolculardan şoför 
Ah bacağından, Leyla ıle Nafiz adın 
da iki kişi de dizlerinden yaralanmış 
Iarclrr. 

l 1adise etrafında tahkikata devam 
olunmaktadrr. 

Odun kes.erken - Üsküdarda 
Mumcular caddesinde oturan Hüse 
yin adında biri dün odun keserken, 
bir kaza neticesi olarak kaldrrdığ! bal 
tayı sol elinin baş parmağına indire 
rek, parmağını kopartmıştır. Yaralı 
derhal hastahaneye kaldmlarak teda 
vi altına alınmıştır. 

Tahkir edilmit-Kad.ıköyde kuş 
dili caddesinde 46 Sflyılı evde oturan 
Nadide dün polise müracaat ederek 
ayni caddede oturan Nesibe adında 
bir kadın tarafından tahkir edildiğini 
iddia etmiş, şikayetçi olduğunu bil 
dirmiştir. 

Polis suçluyu cürmü meşhud 
mahkemesine sevketmiştir. 

Ölümle tehdid - Üsküdarda ta 
hakçılar maha1lesinde Şair Zati soka 
ğmda 55 numaralr evde oturan Şük 
rü oğlu Mehmed ve kansı Seher 
dün polise müracaat ederek İbrahim 
oğlu Şefik adında birinin sarhoş ol 
duğu halde çakı ile kendilerini ölüm 
le tehdid ettiğini iddia etmişlerdir. 

Suçlu İbrahim yakalanarak adli 
yeye teslim edilmiştir. 

Beşizler 

\ 

! 

1 Bir hikAVe değil, hakiki bir vaka 

ARAPS~ÇI , 
Başlangıcına hiç ehemmiyet vermediğimiz küçük bir hadise nasıl hiç umul· 
mayan neticeler meydana getirebilir; bu yazıda bunu okuyacaksınız. Çünkü 
bir çoklarımız ehemmiyet vermediğimiz hadiselerin garip şekillerle etrafa 

J 

dal budak saldığını görmekle beraber, yine bundan ders almamış ve haya
trnın her vakasını tesadüflerin eline terketmiştir. Arap saçı da bu cins 

vakalardan biri, fakat hakikat olanıdır. --------Londrada iken bir genç arkada. 
şım vardı. Frank ismindeki bu İn
giliz delikanhsı benimle herkesten 
fazla dost olmuştu, bana bütün 
sırlarım dökerdi. Yabancılara 
karşı insan öyledir: Asıl onlara 
karşı sırrımızı saklamak lazımge
lirken, kendilerini bizim dünyamı
za yaba::ıcı ~5rdilt;i.:ınüz için, her 
bildiğimizi, her maceramızı söy
lemekten çekinmeyiz. Bundan 
hem onlara bir şey öğretmiş ol
mak zevkini duyarrz, hem de sırn
mızı dökecek birini bulduğumuz 
için memnun oluruz.) 

Frank'ın bana anlattığı mace
ralar arasında bir tanesi var ki ha
li unutmam. Unutmamın da im
kanı yok zaten: Çünkü bu mace· 
raya sonradan hen de karıştım ve 
ancak ondan sonradır ki mesele· 
nin içyüzünü öğrenebildim. 

Frank bana, bir kadına her haf
ta bir İngiliz lirası gönderdiğini 
söylemişti. Bunu evvela pek garip 
bulmadım. Her halde, hu kadın o· 
nun metresi idi ve tuvaletine, şu· 
suna, busuna haftada bir lngiliz 
lirası gönderiyordu. 

Sordum: 
•. 

büyüyOr 

- Metresin güzel mi? 
- Metresim değil, dedi. 
- Ya, nen? 
- Sevdiğim bir kadın. 
Bunun üzerine meseleyi merak 

ettim. Sordum. O da anlattı: 
- Kadın evli. Kendi.sini çok se. 

viyorum. Fakat o bana bir arka
daşlıktan başka bir his beslemi
yor. Ben onun arkadaşlığını da se
viyorum. Ara sıra geliyor, konu
şuyoruz. 

- Ara srra mı? Her halde haf
tada bir ... ? 

- Hayır. Ben ona haftada bir 
lngiliz lirası gönderiyorum ama, 
o bana ayda bir, iki ayda bir geli
yor. Esasen gönderdiğim paranın 
onunla olan dostluğumuzla alaka
sı yok. Bu, bambaşka bir mesele: 

"Kadmrn, benimle olduğu gibi, 
yine pek samimi ve arkadaşça. ko
nuştuğu bir adam var. Bu adam 
eskiden nişanlısı imiş. Herhangi 
bir sebepten evlenememişler. Şiın 
diki kocası gayet kıskanç bir a -
dam. Fakat, buna rağmen, kadın 
eski arkadaşı ile muntazaman gö
rj.İtüyor. 

"Bununla beraber, meseleyi ko
casının du~asmdan da korku • 
yor. Bir gün bana dert yandı: Es
ki nişanlısının apartımanındaki 
aşansör memuru olan bir çocuk 
kadını tehdit etmiş: 

"- Bana haftada bir isterling 
vermezseniz sizi kocanıza haber 
veririm, demiş. 
"Kadın tabii, eski nişanlııHa ara 

larmda hiçbir fena munascbat oı-
madığmı, sadece arkadaş gibi gö
rüştüklerini söylemiş ama, çapkın 
çocuk dinler mi! lsrar etmiş, ka
dın da çarnaçar "peki,, demiş. 

"Fakat parayı nereden bula -
cak? İşte, dostumun derdi buydu. 
Onun üzerine ben dedim ki: 

"- Düşünme, dedim, kolay ... 
Haftada bir isterlingi ben sana ve~ 
ririm... istersen doğrudan doğru
ya kapıcıya ben göndereyim ... 

"- Yok! Olmaz! dedi. Benim 
seninle de görüştüğümü J:ıaber a
lırsa beni tekrar tehdit eder, yine 
para .sızdırmaya çalışır ... iyisi mi, 
madem ki bu iyiliği yapacaksın, 
sen parayı benim namıma, falan
ca. po.stahanedeki postarestanına 
gönder ... Ben kendim veririm ka-
pıcıya .. . 

"işte o gündenberi, her hafta 
bir İngiliz lirası gnderiyorum ... ,, 

Frank anlattıklarını bitirdikten 
sonra elindeki sigarasını tablaya 
bastırdı ve arkasına doğrularak~ 
ağzındaki sigara dumanlarını ta· 
vana doğru savurdu. 

Halinde öyle saf ve gülünç bir 
vaziyet vardı ki gülmemek için 
başımı öbür tarafa çevirdim ve i
çimden: 

"Zavallı çocuk!,. dedim. 
Hakikaten Frank'a acıyordım1 ~ 

Zavallı saf delikanlı bir kadına 
tutulmuş, kadın da yolunacak ka
zı bulunca ondan para çekmeğe 
başlamış, hem de arada, metresi 
olduğu p:!k aşikar anlaşılan adam 
la olan münasebatmı vasıta kulJa, 
narak: 

Frank hlç bir şeyden şüphe et· 
miyordu. Fakat ben çok şüphelen
dim ve bu yaman kadını tanımak 
sevdasına düştüm. 

Frank bana kadının nerede O· 

turduğ-.mu söylememişti ama, es
ki nişanlısının apartımanım tarif 
etmişti. Apartımanın o çapkın a
sansör memurundan kadının evini 
öğrenebilirdim. 

denberi çalışıyormuı. Mahut "es
ki ni§anb,, yı sordum. (Frank ba
na bu adamın da ismini ~öylemİ§· 
ti). 

Asansör memuru: 
- Bu isimde kimse yok bura

da, dedi. 
- Çıkmıı olmasın? 
- Hayır .. Burada bu isimde ne 

evvelden vardı, ne şimdi var ... 
Hayret ettim. Fakat olanlardan 

Frank'a hiç bir şey bahsetmedim. 
Yalnız. bir münasebetini getirip Kaybolan 
kendisinden, kadının oturduğu ye 

ri öğrendim. k • • • • k b • k 
Kadın beni gayet teklifsiz ola- UÇ U 1 r Ç 0 C U 

rak karııladı. Kocası da evde yok-
muş. içeri aldı. Bir kadın tarafından 
_Hakikaten güzel bir kadındı mı çalındı ? 

bu. 
Kendisinden gördüğüm teklif- Çocuk kaçırma hadiseleri Aıiıe"" 

sizlik üzerine hen de hiç çekinme· rikadan sonra bugün Avrupa.da. 
den hemen "sebebi ziyareti,, söyle da çoğalmağa başladı. 
dim: Frangın samimi bir arkadaşı Bilhassa, .son zamanlardaki ka" 
olduğumu, kendisine gönderdiği rışık ve esrarengiz bomba, suikast 
lngiliz liralarının macerasını öğ- tahtelbahir, hatta general kaçırma. 
renmek istediğimi söyledim. hadiseleri ile Amerikadan aşağı 

Kadm birdenbire değişti. Yü- kalmayan, hatta onu geçen Fran'" 
zünde korkınut gibi bir hal var- sada çocuk kaçırma hadiseleri de 
dı. sık sık görülüyor. 

- Siz de mi benden para ko- Bunlardan biri son günlerde ol" 
parmak İstiyorsunuz? dedi. du. Fakat, kaçırılan küçük kn. r.o" 

Bir §ey anlamamııtım. Fakat, cuğunun zengin bir aileye mensup 
kadın yüzümdeki samimi şaşkın- olınaması ve çocuğu kaçırdığı zan· 
lıktan olacak, benim korkulacak nedilen şahsın bir kadın olmaıı 
bir insan olmadığımı anladı ve: itibarile bu hadise diğerlerinden 

- Affedersiniz, dedi, size her çok fazla alaka uyandırdı ve ga• 
§eyi olduğu' gibi anlatmazsam bir rip görüldü. 
şey anhyamazsuuz... Hatırlardadıl" ki Yue:'bslalVva.CI~ 

·~ogrusunu ıatersenı%, onacıa da geçenlerde boyle ·· bır vi.ka oı-
ne eski nİ§anhm var, ne asantör muş, bir adam kendisine ait olan 
memuru çocuk. Ben bu parayı fakat başkasının yanında büyüye
Frank'tan bir defa olınak üzere ve yerek onu anne bilen bir çocuğu 
bir oyun olarak istem.iştim. Ertesi kaçırmıştı. 
hafta hakikati söyliyecek ve ken- Paristeki bu son hadisede ka
disine yaptığım bu şaka bizi hayli çırılan 7 yaşmdaki küçük Marie
güldürecekti. Çocuğun o saflığı nin de, böyle bir şekilde kaçırılmış 
öyle hoşuma gidiyordu ki! olacağı düşünülüyor. Bilhassa, 

"Fakat hadise, hiç aklımdan kendisini kaçırdığı zannedilenin 
geçmeyen bir şekil aldı: Ben uy- bir kadın olması bu şüpheye ma
durduğum bu asansör memuru me hal vermektedir. 
selesini Frank'a bir gazinoda an- Polis hadisenin tahkikatma bu 
latnuştım. O sırada yanımızda bu- cihetten de girişmiş, fakat Ma::-ie4 

lunan gazinonun garsonlannclan nin anasının babasının hakiki ana· 
küçük bir çırak bunu duymuş. Be·· sı babası olduğunu katiyetle öğ· 
nim o uydurma hikayemde anlat- renmiştir. 
tığını asansör memuru çocuk, ken· Bununla beraber, küçük Marie· 
disine öyle akıllı bir kahraman nin haydutlara ortak olan bir ka· 
görünmüş olacak ki kendisi de bu dın tarafmdan kaçırılmış olmak 
meselede öyle bir rol oynamak is- ihtimali de vardır. . 
tedi. Frank yanımdan uzaklaştı- Şimdiye kadar küçük çocuktan 
ğı bir sırada bana yaklaştı ve bu ve haydutlardan bir iz bulunama· 
anlattıklarımı kocama söyliyeceği mıştır. 
ni, söylememesi icin kendisine her -------------
hAafta yarım isterling göndermem Enis Behiç teftişten döndU 
lazım geldiğini -ve tıpkı hika- . . . 
yemdeki yalancı kahraman gibi Bir hafta evvel lzını~e gıtmış olan 
tehdit ederek- söyledi. ls Dairesi müdürü Enıs Behiç şehri 

"Kendi kurduğum kapana lcen- ~ize dönmüştür. 
dim düşmüştüm. Fakat bana böy. Enis Behic lzmirde kaldxğı bir haf 
le bir Yardımda bulunmağı seve ta zarfında birinci ve ikinci genel e 
seve kabul eden Franktan her haf- mirlerin tesrinden sora lzmir iş daire 
ta bir isterling almakta ben karlı sinin yapm.ış olduğu işleri tetkik et 
çıkacaktım. Çünkü gazinodaki çc· miştir. 
rak, insaflı davranmış, benden yal Enis Behiç bir kaç güne kadar Ka 
nız Yarım f ngiliz lirası istemişt!. radenize ikinci bir tetkik seyahatine 
Demek ki haftada yarım lira da çıkacak, Trabzon, Samsun ve Ereğli 
bana kalıyordu ... ,, lş Dairelerinin vaziyetlerini inceleye 

Gülüştük. Fakat ben bu kome· cektir. 
dinin arkasında her hafta cebin· ------- ----- -
den bir isterling çıkan zavalh 
Frank'ın içinde bulunduğu facia · 
yı görüyordum. 

- Kimbilir Fi'ank meseleyi öğ· 
renince ne kadar şaşıracak t de· 
dim. 
Kadın atıldı: 
- Aman, sakın ha! dedi. Sakın 

Frank'a meselenin içyüzünü an -
latmarın! 

kesilince ;azinodaki çırak kalkar 
kocama işittiklerini anlatır. Ko • 
ca:n de. zal en kıskanç ve vesveseli 
bir a~am: O uydurma masalı sa
h ih sanır ... 

Hakikaten mesele içinden çıkıl· 
maz bir Arapsaçı halini almı§tı. 
En iyisi, hunu hiç el sürmeden ol
duğu gibi brrakmak lazımdı. 

Yukarda gördiiğiinüz sevimli yavrular, tarn be§ karde§tirler. 'Amerika
nın "Beşizler·• diye §Öhret almı§ küçükleri! 

Apartnnana gittim. Fakat asan
sör memuru olan bir çocuk değil, 
altmış yaşında bir ihtiyar buldum. 
"Belki değişmiş,, diye düşündüm. 
Hayır, adam orada yirmi sene-

- Niçin? 
- Niçin olur mu? Evvela ço-

cukcağız bana bir yardımda bu-

Vaziyetteki imkansızlığı anla· 
dım ve acı acı güldüm. 
Kadın: 

Amerikada bu çocul.:lann oynadıkları bahçe.re ~imdi hergiin yiiz l.e rce l>i§i 
geliyor. Gördiikleri manzaradan birini işte yu.lı:arda ciz de görii.yorsunuz. Beş 
yaşıt karde§, bir tek insan gibi tam bir ahenl~ üzere yaşıyor, set•i§iyorlar. 

lunmak zevkini kaybettiği için - Ne o; dedi, yoksa siz de .mi 
mütee:ssir olur. ikincisi, paralar sükUt payı istiyeceksiniz, 

.lıııı 



• 1 
Şarl Boyer nasıl 

yaşar? 
Yıldızlarla konuşan bir Fransız 

muharririnin anlattıkları 
Yıldızların ya~ayış tarzları lıRkkm· 

da şimdiye k:ular neler işitnl<'dik ? .. 
Hele Holi, ud rılclızlarınm para ı;ef a· 
lıati hakkında duymadıi;ımız kaldı mı? 
Bun1arm zirnf etlerde harcadığı ~er
'eti hir tar:tf a bırakalım, kat kat elhi· 
eler. n~aklar. otomohiller lıakkmda 
İ;;itt:klerhıiz en huynli ma~allarda. i
iı•iklerimizılen yine kat kat daha faz· 

larlır. 

Bnnunla hcraber mfürif sayılabile
rek derecP.ıle her lıucusta aŞm para 
ı:arfr.rlen hn yıldızların yanında eko
nomik hareket eden yıldızfor yok 
ınndıır?. Şiiphe,iz buna hayır denile· 
nıe7. E~ h. ··b l "' d "'"I ~.. <..µ:er ır mu a aga egı e me· 
ce} .. ~ 
h 

8 ·.ar] Royer Ye karı ı Pat Pater~on 
u . d cınıı yıldızların en belli ha~lılarm· 
an hiri sayılmaktachr. 

l Yalnız para i~raf eden diğer yıl· 
el rzlar 'la hu i raflarını ha kahir §ekil· i e nıiihal1 göstcrmeğe çalı~maktadn-
ar. Orılar (ivle di\·orlar: 

l - Eğer hiz kazamhğımız kaclar 
..1~rcarnazsak hiç hir Yakit elde etti
gııni:.? hir siiksevi devam ettirt>rneviz. 
d V"' onun için" de hakikatf'n kn:ı:.an-
ıklarını aynen harcamakla lrnlmr 

Yorlar ! Hatta iderindC'n bazıları hor 
ca. hile girerek kıu~antlıklarmm iki Uç 
rnıslini \'erivorl n .. 

ŞUphec:iz. fazln ''r. ,_.,;ı yıl<lızla· 
~n hu miitalcala ·? do.,:.,,,-· de~ildir .. 
?l~n hu cihet çok İYİ hiliniW'i irin-

dır k. l "" ') 
ı, )f'<ı altr ay kadar en·el maar 

Ja~clan ta"arnıf yapılmak i~tenmi~. 
j .... ~ .. •azı •et fenn propaganda edil· 

' ıgı ıçın muvafık hir netire verme-m· . ,. 
ı:tı. ı alnr7., vılclızlarm kazandıkla-

rı ni•hette fo7.la verrri w~rcliklerini de 
gözönüncle hnlımclıı;nıak Ifizım. . "' . 

Geçenlerde en az parn 11ar~avan 
yıldızlann hirinci'i telakki edilen 
~arl Royerle hir miiliikat yaprlclr. l\fii· 
lakatı yapan Fran ız muharriri hu ko· 
nmı'.l:ıvı ş(iy]e lıikiiye ediyor: 

Şarl Royer'e kencli<ıi lıakkmda or 
taya atılan bu kahil iclclialarm ne de
rec~,·e kaclar dpğru olup olmadı~rnr 
orclu~urn 7an1an Yanmrla karr 1 Pat 

Pntcrson da vardı. Bir ı;aniye ikisinin 
gözlf'ri mit§fik hir lıarckctle knr§ı knr
ıy~ seleli; Ye Şarl Boyer cigarasmm 

dumanlarını tavana doğru zengin bir 
g();;üs hareketiyle üflerken: 

" . b . k - Biliyorum; dedı: enı.m e ono· 
mik ya~ayışım hakkmda~ hılenler ve 
bi1miyenler birçok tef sırlerde bulu
nuyor1ar. Bunlardan hangi~i ~oğru 
ve hanrri~i vanlı§tır? Bunu luç hır va· 
kit mü~ak~•a edecek değilim; sadece 
bu tefsirlerin içinde hakikat olan bir 
taraf varsa 0 da }ıakikaten müsrif 
değil, karı ~·e koca ikimizin de tartılı 
bir §ekilde yaşamış olduğudur. * 

- Fakat niçin bu kadar tartılı 

Ya•adr"ınızı ö;;renmek istersem! •• 
:.: .., c k .k 
- Kolay! .. Benim gibi e onomı 

ya~ayanlar niçin böyle ya~ayorlar? ... 
Onlara böyle bir suali sorm~ h~tı1: 
nızdan geçiyor mu? .. Hayır··· Çunku 
ekonomik ya•arnanm kim olursanız o· 
lunuz, i~tikh~limiz hakkında birçok 
fnydaları ol<lnifonu bileceksiniz. 

Bu arada siize Pat Paterson karıştı: 
- Fakat. bu dedikoduları ortaya 

çıkaran]arın ne i!tediklerini ümid e
diyorsunuz?. 

- Sadece sizinle bir alika !. 
- EYet bir alaka, fakat bizim ya-

~ayış ~eklimizi değiştirecek olmadık
tan onra! .• 

Şarl Bover n Pat Paterson ller ne
dense. a~a~r yukarı herke i alakadar 
eden hu ını-:;o]eye kar~ı !lükfıtu tercih 
ediyorlardı. Fakat Şnr1 Boyer'in eko
nomik hir va ... ama taraftarı olduğunu 
da kendi~iı;e söyletmiştim ~ sadt"ce öğ
rı-.nem~dif;im e • hu ekonomik ya:.a· 
ıttaum d rece,..iydi ! Fakat. meşhur ar 
ti t, peresti~kiirlarına benim nıntam· 
la artık im kadar d:ı nçrlamazdı ya! .. 

Bununla hcraher, kıc:a hir müddet 

Kalifom'iy(l, daima gii::el kadın· 
lariylc şöhret almutır. Bir zaman· 
Tar orada yerle§miş olan l~panvolla
rın lwnr, kadınlara harikulfide bir 
ta'1iat zenginliği ı:ermi~tir. Bu, Amc
rihan nl'.(<'si ile karı(ınca, tasaııt•urun 
f eı·ldnd; bir gii::c>llih meydana çrlw 
yor .. 

Bundan ba~kn !ıinema şehri Holi
uudun da o ~irarda bulunm.tm do
la .,,.,;y[e. Amerikanın hemen biitiin 
giizd kızlan Kali/omiya eJalctinc 
akın akın gel meli:tedirlcr. 

Her sene Kali/omiyada giizellik 
kraliçesi intihabı yapılır. Ru sırada, 
lloliııud' da nasibi olan kızlar da, 
sinema rejisörleri tara/ından intilıap 
edilir. 

1lele son s<'neler içinde beyaz pcr
tlenin kazandığı en biiyiik rıldı::lar
dan bir kısmı. Kali/orniyanın giizel· 
lih mii<ıabakaları esnasında scçilmi~ 
kı::l.ardır. 

Razı kr::Tar, giizcllih kraliçe.<ıi ola
ma.:M da harikulade tipJJ.: :yaratılrr 
lan dolayrsiylc sinema krrnr pan ·ala
rmın tarn aradığı tipleri tc>~Tdl erli· 
yor ı·e senctfo binlerce dolara mul.·a· 
t•cle ile tutulu ·orlar. 

onra aakti1o knllnnclı~ını ii~rcncliğim 
zaman hircok meraklrlarm hir tarafr
nı tatmin c.tti~imi anlaclım. Hakikaten 
Şarl Tio ·er hirçok vıldızlar gihi dak-
tilo kullanma ·or. Runa mechnr mu ___ _:_ __________ I 
dur? .. ~üphe;;iz !.. Çünkü bir yıldıza - Hem bu suretle birçok eğlen-
o kada; ~ok ınektnp gelir ki. D<'zake· nıi~ te oluyonız ... 
ten hep~ine de ce,·ap ,·ermek mechn· Fakat, hu ekonomik yaşayı~ta Şarl 
rh·etinde olclnğu irin hu ~ok iiziicii bir Boyer'e karısının da lıü) ii~ y~rdnm 
i~tir. Fakat Şarl ... Ro ·er kolnymı bul· dokundu;;u muhakkak... Çunku, Pat 

11111"· Karıc:ı. aldıp;ı mektuplara c;eYaJl Paterırnn °cfo kendi elhi clerini iitiile· 
vennek için güniin muhtelif zaman- mek için hir hizm_e!ç.i _kulla~ım~o~ .. 
larrfüla kendisine vardım eclivor. karı Ve o da hunu kcndısı ıçın ev ı~lermın 
koca bunu anlatırken §Öyle. dediler: en zevklil)i telfıkki etmektedir. 
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Giizellik kraliçeliğini f;azanı,, ~ılfi.ııs Cali/ornin• ,... tılaıı 21 ra~mclal'i 
' talihli giizel kız ve kendi.~inc ııerilcn miil..tıf aı 

Fazzal - Mülayim 
Maçı dün yağan yağmur güzünden 

yapılamadı 

Daııiel D.11 r;;,.-r "8/ıl bir /ilminde 

Geçen hafta yapılacak iken Balkan 
güreş takıll}larmm müsabakalan yü 
zünden dft.nk üpazar gününe tehir e 

dilen F azzal Mohammed ile Müla 
yim maçı dün de şiddetli yağan yağ 
mur yüzünden yapılamamıştır. 

Güreşler gelecek pazara yapıla 
caktır. 

Şişli - Süleymaniye 

Taksim stndyomunda dün sab~h 
leyin Şişli - Sülcymaniye bir maç 
yapmışlardır. 

Şişli çok gayretli bir oyundan son 
ra kuvvetli rakibi Süleymaniyeyi üç 
bir yenmiştir. 

Amavudköy - Pera 

Bundan sonra Arnavudköy ile Pe 

ra karşılaşmış, 1 - 1 berabere kal 
mışlardır. 

Rakırköydeki maçlar 
Dün Bakırköyünde Barut Gücü 

sahasında 2 bine yakın bir seyirci ö 
nünde Davutpaşa ve Barutgücü ku 

lübünün A. B. ve genç takımları kar 
şılao:ımışlardır. 

Genç takım maçı 4 - 1 Barutgü 
ciinün galebesile, B takımları maçı 

3 - O Barutgücünün üstünlüğü ile, 
A. takımları maçı ise 9 - 1 Barut 
gücüni.in galebesile neticelenmiştir , 

Oyun çok zevkli ve güzel olmuş, 

seyirciler iki tatlı saat geçirmi.slez 
dir, 
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Tefrika numara•• e •• Yazan : Fellk• Savman 

Peru'daki vak'anın 
Vaşlngtondaki davası: 

'' 7 '/\l•l_ Ah ? ' LOY 1 VlKll l,,. • 1 
Mahkeme; Peru devlet reisinin ölümle tehdit ederek Mersedeı 1 

de la Kuvintana isimli gebe bir kadınla evlendirdiği Ameri· 
kalıyı dinledi, nikahı bozdu! 

• 
Amerikada büyük bir alaka uyanı de kaldım ve bu tebliğle beraber s8' 

dıran bir boşanma davası görülmüş 1 verildim 1 

tür. Bir kaç gün sonra, gizli polis t 

Lester Gillisin çıplak cesedi, 
Boşanmayı temin için Vaşington kilatına mensup tepeden tırnağa 

mahkemesinde ileriye &Ürülen. iddia dar ağır silahb dört memur. beni 
gözönünde tutularak, bu dava, bo lıp Limada bir kiliseye götürdüleı 
şanma davalan tarihinde en kayde de .. Gelin,. , beyazlar giyinmiı olara 
ğer bir dava telakki olunmaktadır. bekliyordu. O sırada devlet reisi sı 

kuqudan çıkarıldı?/ 
Davada, Amerika vatandaşların tını taşımayan Leguya da, tatlı b. 

dan Lcvis M. Klarkson, vak tile tica 1 tebessümle, gelinin arkasında du 
ret dolayisile Peruda bulunduğu sı 1 yordu. Ölümle tehdit karıısmda, i 
rada kendisile evlendiği Perulu Mer ter istemez .. güvey,. rolü oynayara 

OtomobU ıolör ve yolcula· •ı 
randan bazdannın ağzından, 
ıo•etle müthif bir 11akamn ce
reyan ettiğini öğrenen moto· 
.ikletli polisler, çılgınccuına 
bir tempoyla o tarafa doğra 
yol almıflar,.. Fakat, oraya 
oannca g~ kaldıklarım gör 
miiflerdi! 

.,J yerde, ağır yaralı iki ciymen· 
tlen, Hollisle Kavliden bafka kim
~ yoktu; bir de pngaterlerin bı
ftlshklan ite yaramaz halde oto
mo'bıl ! Gelen polisler, alır ya
ralı aıbdqlarım derhal Barinı· 
ton liutalıanesine götürmek için 
faaliyet göstermiJlerdi. Likin, bun 
lamı ııbht vaziyetleri, ümitsizdi. 
Lerika Birletik Hükametleri hu
dutlan içerisinde büküm süren 
en pervasız gengsterlerle ve bil • 
liuaa "1 Numaralı Halle Dütma • 
m,, Con Dillinger ve çetesiyle ha • 
yatlarma biç kıymet vermeden ui· 
rqan, en cessur ve en iyi sayılan 
iki ciymen, artık ölmek zonınday
dılar. Hollis, aldığı mühim yara
lar tesiriyle, ertesi ıün can verdi
ii gibi ameliyat yapılmak üzere 
Elgine sötürülen Kavli kle, orada 
aon nefesini verdi. 

Yerlerine batblarmm IEonul
ması imklmız sayılacak derecede 
değerli telakki edilen her iki me
murun ölümü de, V qington ve Şi· 
kaıoda bifyük teea.Ur ve ıanpter 
lere kartı ıayizle kartılandı. Po
lis tefkilitı umumi tefi, "en maha
retli,, diye tanmmq cinai kısım 
müf etti ti Hiyu Kleıi, tayyareyle 
Şikaıoya yolladı. Kaçanları ya
kalamak itini, emri altındaki bu 
tiddetli davranır adama havale et-
ti! \ 

O saatten itibareq, ıerek llli
noysisde, gerek bütüiı kolDfU mem 
leketlerde tekmil yollar, •• ana yol
lar ve yan yollar aranıp tarandı. 
En sapa yerler bile kontrole tibi 
oldu. Bqlıca yollarda otomobil
i•, motosikletler boyuna ıelip Iİ· 
4li1onlu. Bunlara ~binen polisler, 
otomatik tüfeklerle ve makineli 
tbfeklerle her an ate,e hazırdılar! 

"Merhametsizce av,, hareketi
nin bu suretle yeniden organize e
dilerek merkezilettirilmesi, hiç 
değilse çok geçmeden iki neticeyi 
temin etti. Miıigan gölü sahilinde 
Vinnetka yakınında, Holliıle Kav
linin içerisinde son seyahatlerini 
yaptıklan, sonradan da Gillis, ka
nsı ve Çeyain kullandıklan otomo 
bil bulundu. Otomobilin içerisi, 
kanla mülemmaydı. Aradan biraz 
geçince de, Şikago mülhaklann -
dan Nayls Senler denilen mevki • 
de, bir kenara atılmış bir çıkın e • 
le geçti. Bu çıkının içerisinde, 
kanlı erkek elbiseleri vardı! 

Ağır yaralı Les"Ler Gillis nere
deydi? Karısı Helenle Con Çeyt 
neredeydiler? 

Bu cihet, bir muammaydı ve 
muamma, esrarengiz bir tekilde 
halledildi. Şikagoda cenaze kal
dırma işleriyle para kazanan bir 
tacire, meçhul bir kimse tarafın· 
dan telefon edilmiı, Nayla Senter
de eski kilise binası yanındaki ku
yuda bir ceset bulunduğu bildiril
miıti. Amerikada "cenazeci,, de
nilen adamlardan biri olan bu ta
cir, bu ihban polise ihbar etmit, 

Bugünkii. te/rikada bahüleri 1feten 
L&ter Gillu ve karın Helen Gülü ... 

1 

polis te o kuyudan hakikaten bir 
ceset çıkarmıttı• Ceset, çınl çıp· 
lak soyularak, ıonradan bir bat
taniyeye sanlmıt bir erkek cese
diydi. Zabıta doktoru, ölmesinin 
ıebebini, raporla kolayca tesbit et 
etti. Bu adam, 8 kurtunla vurul· 
IDUf lu. 
~hresi çok değitik bir tekil al· 

mıı olmakla beraber, ceaedin Les· 
ter Gillisin cesedi olduiu anlatıla· 
bildi. Ölmüt •angsteri, Şikagoda, 
130 ıün evvel çete reisi Con Dil
lingerin kaldmldığı ayni morga 
kaldırdılar. 

ülltir 1CiUiain cesedi, nnıl ol
mU'Jhı a o kilise yanındaki kayu
ya atılmıtb 7 

Kendisi, karniyle Çeyı tarafın
dan poliı otomobiline nakledildik 
ten bim ıonra, ölmüttü. Gecele
yin Şikagoya ıidit sırasında, Çeys 
önce ne yapacağım bilemez baldo, 
dütüncelere dalmıftr. Otomobili 
Vinnetka civannda sahilde bırak
mıtlar, Helen Gilliı ve o, yayan O· 

larak yakındaki lvenstona gitmit· 
lerdi. Orada Kennedi ile buluıup 
vaziyeti ıörütmüılerdi. Kennedi, 
emin adamlar vuıtasiyle, ceıedi 
kuyuya indirtmitti. Bu suretle iz 
bırakılmaması, gözetilmitti ! 

Helen Gillis, sonradan, "cena
zeci,, ye telefonla esrarengiz ih
ban yapanm kendisi oldujunu r-
tiraf etmittir. Kocaaının cesedi
nin gömülmeyip te kuyuya ablmıı 
olmasını bir türlü hazmedemedi
iini, bu dütünceyle çok üzüldüğü. 
nü ve dolayısiyle de telefon et
mekten kendisini alamadığını, söy 
lemiıtir. kendisi, cok · geçmeden 
Şikagoda tevkif edilmiıtir. 

Fakat, Con Çeys neredeydi aca
ba?! Bunu zaman gösterecekti? ! 

Con Çeys, dövüımeyi zevk edin 
mit fıtratta bir adam değildi. Kur· 
ıun teatisi gibi ahvalde, imkan 
nisbetinde uzak durmağı tercih 
eder, bu gibi gürültii, patırdıya 
girmekte:ı kaçınır, tehlikeli te .. eb 
hüsleri yancizerdi. Cetenin giritli· 
ği hemen bütün İ!lerde, ihtiyatlı 
davranmaktan ıaımazdı. 

"Merhametsizce ıw" kendisin· 
zaten ötedenberi tedirgin ediyor, 
huzursuzlandırıyordu. Git gide 
büsbütün asabile,erek, kanlı işler 
den kati surette el çekmeğe ve sa
.dece karsız plkol kacakrılığilej 
mesgul o!r.:ıaib harar verdi. B·1 s•ı·ı 
retle de eski i~ine döndü. Lster 
Gillisin ölümü, bu kararı vermesh1 
de amil olmuştu. 

Con Ceys, Con Dillinger çetesi 
mensuplarının en mülıim uzuvla· 
rmdan sonuncusuydu ve hayatta 

kalmak iatefindeydi. Yapmak! sedes de la Kuvintanadan boşanma papasın .. Bu kızı kan olarak kah 
Şikaıoda izini kaybettirerek, o isteğindedir. ediyor musunuz?,, sualine karşı .. 

tehirden çarçabuk uzaklqb; alel- .. Boşanma groteski., diye anlatı vet!,, cevabını verdim. Bu nikah tö 
acele, Amerikanın garp cihetlerin· lan bu davanın başlıca tipi, Perunun reni, 9 mayıs 192.S tarihinde yapıl 
deki en uzak taraflara gitti. Bura· ölen devlet reisi Avgusto B. Leguya dı! 
ları .ötedenberi onun kaçakçılık dır. Bu adam, Cenubi Amerika tari Zorla evlendirildiğim gebe kadın 
faalıyeti gösterdiği sahalardı. Fa- hinin phsı etrafında en fazla gürül la beraber ya§amadım. Esasen bu h\J 
~at, acaip bir rastgeliıle - kanlı d k l d b" · susta bir icbar da mevzuu bahaolma 
ıtlerden el çekmesine raX-en •. tü patrr ı oparan tip erin en ırı 
" h 5 "

1 d. K d. · d'· d f d 1 · · I dı. Ancak, üç ay sonra "gürbüz bir mer aınetaizce av,. a çrkanlann ır. en ısı, ort e a ev et reısı o 
kendi pe,inde dolatmalannı mu- muş, devlet reisliğinde bulunduğu oğlanın bahtiyar babası olduğum,, 
cip oldu. Hatırlarda olsa. gerektir 'müddetçe memleket kopan ihtililler müjdesini aldım! Çocuk §İmdi nere 
tir ki, Ceya., bir aralık 22 çapmda le devamlı surette sarsmtılara uğra de, ne alemde? Artık onun orasını 
mükememl bir kolt rovelveri satın mıftır. iki defa yerinden uzaklaştı bilmiyorum! 
alınıştı. Bu, tarzda göze çarpıcı f h kk ela 
derece güzel sayılan silah, Gı"ltı·si... nlmış, men aya yollanmı§, sonra tek Mahkemeye kadm a m gÖS 

'
1 rar dönmÜ§tÜr. Dördüncü defaki dev terilen vesika, kendisi hakkındaki 

otomobili İçerisinde, bafka silih- let reisliği'müddeti geçince, yeniden tahkikat neticesini ifade ediyor. Bun 
farın yanında bulunmqıtu. Bununla l k · k } 1930 da Mersede3 de la Kuvintananın sui 
Çeysin izi üzerine dü•üldü. Taki· meme etı ter e zor anmı§ ve 
b :ı da memleket haricinde ölmüştür. şöhretinden bu Perulu kadrom muh 

at kolaylaştı. Silahın menıei tes- Mister Klarkson, kansı aleyhinde telif siyasi entrikalarda parmağı b\J 
bit edildi. iz, polisi Renoya kada1" ki davasında, ıunlan anlatmıttır: lunduğundan, memleketin mühim a 
RÖtürdü. Orada, bu rovelverin k Ik dan b 
"M" Fi. · · d b - 192.S te ticari i•lerim dolayisile damlarile düşüp a tığın , \J ıster ın ısmın e irine satıl· :s 
dığı,, öğrenildi. Bu iıimde l:>ir Peıuda bulunuyordum. Mühim siya arada Leguyaya da i§başmda bul\J 
adam, vaktile Gilliıin refakatin· si ihtilaflar ve entrikalar baş göster nurken hizmet ettiğinden, Leguya 
de görülmüştü. Su vaziyete göre di. Bir akşam devlet reisinin yanma menfaya gönderildiği veya hasımla 
de, bu "Mister Flin,, Con Çeys ol- çağırıldım. Zaten sarayda beni tanır nndan saklandığı zamanlarda da o 
mak lazım geliyordu. larch. Devlet reisi l..eguya bana Ma nun menfaatlerini koruyucu faaliyet 

Bu 'fıi.hlhinde Ual>et ediffp edil-- ~m de la . Kuvin~nanm gebe ~~u aöstı;rdiğinden bahaedilmekt~. 
mediği iyice aıtlattlınmC ;ı2e~ ıgunu e mr rezalet~kmamaaı ıçın ~cı Amerikalı, P~ ~ 
Helen Gillis ielCrar sorguya çekil- derhal evlenmesi zaruri bulunduğu nı hiç görrncclen, kendisiyle hiç ko 
di. Misis Gillis, tazyiktan yorgun- nu bildirdi. Bu Perulu kadın da, si nuımadan memleketine döndüğünü, 

1928 de karumm öldügu"·· haberi ve 
du. Bunalmıı bir halde yeniden yasi sahada rol oynuyordu. Ben. rildigı""ni, dolayisile kendisini 8el'best 
ifadesi alınırken, hemen baımı .. Pekala, ama,, dedim .. Bundan ha d la 

hissettiğini ve ondan o yı mahke 
salladı. O isim, Con Çeysin müa· na ne} bir rezalete mani olmak için meye' müracaate lüzum görmccliğini 
tear i•-iydi. Helen, u··atelı"k Co... ben ne yapabilirim?,. Lenguyanın 1 d · 

.au •• sözlerine katmq, §ÖY e evam etmıf 
Çeyıin niıanlısının ismini ve adre- cevabı, apaçıktı. "'Siz çok şey yapa tir: 
sini de kendiliğinden sövledi. Sal· bilirsiniz. Madam de la Kuvintanayı 
li Bekman, Sanaalitoda ! nikahlamak suretile, bizim arzumu - Halbuki, timdi Mersedes de la 

za ·· h k t 1 .. tf da b 1 b. Kuvı·ntanarun ölmev1p ysa•adıgı" nı ög~ Ciymenler, uçarcaıına Kalif o~· gore are e u un u una ı J. '"3' 

11.rs· · ı d di rendı·m. Bu aıkıcı ız· divaç zincır· leri niyaya giderek Sanaalitoda tahki· ınız . ,, e · 
B b k ·dd ti · · nı· mahkeme karan.le koparmak isti kat yaptılar ve Salli Bekmanm en una ar§ı §1 e e 1tıraz ve 

imtina gösterip, hiç tanıtmachğım, yorum. Mahkemeden, ölüm tehdidiy 
Noel gü,Jllerini geçirmek üzere kü· hele üstelik gebe bir kadınla hatır i le kıyılan bu "'zor nikihi., nm hüküm 
çük bir kaplıca yeni olan Şasta çin evlcnemiyeceğimi aöyledim. Bu süz ilan edilmesini istiyorum! 
Springse bir gezinti seyahatine na kartı da "'razı olmadığmı takdir Amerikan mahkemesi, bu isteği 
çıktığı neticesine v8:rdılar. Memur de birdenbire bir kazaya kurban gi yerinde bularak, nikahı derhal feshet 
lar, vakit geçirmeden yollarını decciim,, izah edildi. Dehtet içerisin mittir! 
oraya kadar uzabp, önce oranın ----------=--....:.-----=------------
zabıta amirine bafvurduıar. Dünyanın garip kıyafetleri 

Zabıta imiri, memurları fU .az· 
lerle karııladı: 

- Tam zamanında ve isabet 
gösterip gelmi~ oluyorsunuz. Va· 
ziyet, çor2.p söküğü gibi inkipf 
ediyor! Dün, balık yetittirme ha
vuzlarındaki müstahdeptlerden bi· 
ri bana gelip, methur alkol kaçak· 
çııı Con Çeysi ıördüğünü iddia 
etti. Onun takma iamile Şuta 
Springste yatıp kalktığını bir kır 
la birlikte bulunduiunu da iddia· 
aına kattı. Haydi bakalım, itler 
yoluna ginnit gibi görünüyor. 
Davranalım! 

Çeyıin niıanlısını ,.erlettirditi 
otel, bir tepe üstündeydi. lıtuyon· 
dan otele "kiri kadim, adeta Tu
fanı Nuh zamanından kalma,, bir 
telli tramvayla çıkılıyordu. "Nu· 
hu Nebi yıldan kalma,, bir uma 
trenle .• Veya aıanaörle.. Her tür 
lü tarif ve tavsif olunabilir! Kap
lıca ziyaretçileri, bu nakil vasıta· 
aından iıtif ad eyi ihmal etmezler
di. Bu suretle hem yokut brman· 
maktan kurtulurlar, hem de güze? 
bir manzaraya hakim olarak, or- DiinytDUJI hiç bir tarafında oturan inaanlann 'tiıya/eıkn &lrlbirlne hır 
tadan ta uzakları seyrederlerdi. ııemcdiği Kibi bizda çok mak mınta luı!arda bulunan birçok inıanlar da ,,r
Seyrine doyamndık ! rip bir takım kıya/etlerle göziihmekıedirler. Reaimde bu garip kıyafetli in• 

( Arhası var.) tanlardan bir ~p pülüyor. 
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ilkokullarda dersler 

bugün başhyor 
lstanbulun hangi semtlerinde çifte 

tedrisat yapılacak? 
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Arnavut köyünden küçük bir Röportaj 

Don kazaklarının 
Çifti iği nde .. 

al 

Arnavutköyü'nün en yüksek ye. 
rinde dört tarafı duvarla çevril. 
mit bir çiftliii: 

lstanbula en u· 
zağı bir saat mesa· 
/elerde, ~ehirde o· 
turanlanmızın bil 
mediği güzd bir 
hayat sürenler 
var. Onlar hem 
bir taraf tan ken· 
di maişetll'rini te
min ediyorlar, 
hem de birçokla-

u 
a 
ir 

•• 

- Orada timdi eski Don ka
zaldan oturuyor. Sütçülük yapı
yorlar .. diye tarif ettikleri vakit, 
onlarla konutmaktan kendimi ala
madım. 

"Don Kazakları,, imıi insanın 
diınafmda bir an içinde çok bat
ka tesirler yapıyor ve bu isim ~ ka
dar tarihle,mit gibi geliyor, kı on
lara mensup birinin y&f&lllakta ol
duğuna biraz da inamlmıyor. 

Don ~azaklan bizi büyük bir
nezakctle karııladılar. insan, seı
lerinin yükıek tonlarını, on}ann 
tabii konuıutları olduiunu bılme-

• • likokularda derse ba§layan talebeler. ae garip bir vaziyete düıer. . 
Şehrımızdeki bu··ı.. 'Ik _ı_ • • •tm k m- J A d • ı"le Atanan•· bugünden ·ı·b un 1 U&Ullar selerde erkenden ııe ıı e - van n nyanov 1 

ı aren yeni d ı b · • d 1 babaların leman birkaç sene evv~l ite bat!~· faaliyetine batlam b 1 erı yı ı urıyetın e o an ana ve •re)dö 1·· IDIJlar. 25 cim ineklen var ve gun 
Jardır. ıı u unaca.k· çocuklan için Kültür dı r u· de 200 kilo aüt istihsal ediyorlar. 

On .. iüııün muhtelif okullarda bann-
yıt mugaund,en~eri ~evaın. eden ka- dınna odalan teıis ettiiini yaz- Don kazaklan ile ilk önce mes-

me esı netı d k )eklerine dair konuttum. Gerçi a· nlflar 7 ceıın e ilk ıı· mıth · -•~- f k t 
a 000 de f ı ----1-1--· er- sıl meslekleri kazakluuır, a a zılmı t K n az a talebe ya- Ana ve babalar çoc;uauauaaa 

k d ~dır. ayı~ bu ayın YİnnL ine ken ite giderken bu odalara bı_ra· bunu çoktan unutmutlar .. 
kuUr evam edecektir. Bu yıl "lk kacaklar ve aktam dönilfte yıne - Naııl, dedim, sütçülWL_ ka-

kabularad?J3d?~. Joğunılu Çocuk~r buradan alacaklardır. Odalarda) zançlı mıdır? .• 
ukle ı ıgınden 931 do"'--lu çocuklarla birer öfretmen metıu lvan Andriyanov: 

çoc arın da okula 1 ·~. 1 kt - Kazançlı bir it ama, dedi, talebe n . ku a •nınuı ıçın o aca rr. derdi çok. lerı"ne vev ı ek~~lt~· 1 b.af öiretmen- Kadro lflerl M 1 d d. ., 
• e u ur d k Ik k - ese a ne er ı varı , ırk ıık müracaat( ıre törlüğüne ilk tedrisat kadrolarımn i. dı~- - Saymakla bitmez ki .• 

Kültür direktö~~.~:: b ~:ı~;t)· mı Bakanlık tarafmdan ~d!k e ı- Süt derdinin Jstanbulun ezelt 
üzerinde tetk'k ugu u ı er lerek tehrimize gönden ınıt 1 ve ve ebedi derdi olduiu malUınduT. 
aait olduğu ~k/.a~arak, yer mü· alikadarlara tebliğ edilmi~ bu ~n- Ben, bu derdi aııl itin batmda bu
lulardan ös ·~ ~ 931 doium· maktadır. Sınıf vaziyetlerıne !0~~ lunanla konupnakla çok faydalı 
kalıut edeceft· le<Jtfı • o~nlannı yapılacak olan yeni lraclr_o. onu- malGmat alacajmıa kaniydim. · ı 
birkac .. . . ır. T etkiklenn sonu ınüzdeki cuma ıününden ıtıbaren izah etti: 

D·: ıun ıçınde belli olacaktır.. tanzim edilecektir. _ Süt, dedi, yalnız bir gıda de-
g ıger :iraftan bu yıl ilk okullar AkaPllyet okullarının ilk ğil ayni zamanda bir iliçtır da. h:ik~ YtBara nazaran daha kala· kısım kadroları Küçük yavrulan beslediği gibi 1 

rr.. una sebep de okul olma- . • be 1 F 
Ya elverı~li görülmiyen ve kira ile Ekallıyet okullarının ılk kııım hastaları, ihtiyarları da • er· a 
tutulan binaların t•·f·ıye edı"lme· lradrolan hazn-lanmap batlan- kat lıtanbulda bu iti ıörecek ıüt 

- Yakı d 1 k bulmak mümkün" •• deöil. meaidir. Bu vaziyet kartııında bir mııtr.r. • n 9:. tamam anara •· d 
çok ıemtlerdek" h"'kUmet •t tudık edılmek uzere Bakanlıfa Eaki Don kazalı, yeni man ıra 
bina} · 

1 
u e aı ·· d ·ı ektir sahibi aütçüye: 

ar çıfte tedrisat yaparak b· ıon erı ec · il 1 _ Bunu &ilmiyen latanbullu 
Panan okulları d k d·ı . 1 Himaye heye er bun 
nuı olacaklardır.• en ı enne ... a - Okulların yarmdan itibare1! yok, dedim, asıl mesele un ça· 

K 1 •• h. h etler resı·nı" bulmak. Ü tiir dı"rekt·· l"" .... kull d açılmaM üzerine ımaye ey ı rd f r ua.• o ar ' • ba J k Dü"tündü, yuz·· ünü burut. tu u: azla İzdı'ha- ı" .,.. · · E kolları faaliyetlerıne f ayaca • k 
•u o maması ıçın sını _ Dünyada r•.-iz hır tef 70 • 

Ve talebe n:ik~- b" d k )ardır r---
çok "h . LGrını tea ıt e ere , · I yıldan fazla çocu· dedi. l d 
nid ı hyaç görülen ıemtlerde 3 ~ .. Bu yı geç:ek için esaslı ted· Ve gene düfiinmeie bat a ı. 
bel en .1 ha ... zı okullar açacak ve fU- g~ yardlım et tır Hiçbir okulda Sonra: d d" be 

er ı ave edecektir bırler a ınmıt k.1 kt - Elele vermek llzım, e ı, . Çift · d k a mayaca ır. 8 
tedrl safi hangi ...:g~ı~as~ız~:~ç:oc;~u~~~~:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:_::;--

Fat'h e ledrıaat yapacak ıeıptler 

Don 1ia:.a1clan• 
nın oturduğu ev, 
çiftlik ve çi/ılikten 
manzaralar. 

lediye kantık süt satanlara çok 
ınüthit ceza veriyor. Fakat biz, 
hayret ediyoruz. Bu ağır cezalara 
rağmen karıtık süt satılıyor. Onun 
için ceza da kiretmez oldu. Çün
kü kantık aüt satanı tebsit e~ek 
çok güç. Bu iti yapa.nlar suç ıd~ · 
diklerini biliyor ve bır kaçakçı gı
bi hareket ediyorl•r· 
-O halde .• 
- Ele le vermek demit tim, :ani 

. 
88 

lltlar yapacak "'~ 
YıIB~ij~ Yck,~zluğu yüzünden bu !Avrupa tenis şampigonlug 
da 

1 '.Beyoğlu, Eminönü ve Oskü _ ·W dO "»- {( Ç1 .}azı kısımlan dır. ı::.-
n fi 

1 
te tedrisatı 1, 2 ve 3 üncü sı

d 
1 

.~r Yapacak 4 ve 5 inci smıflar 
ktt ~ k. ~!a:ıl~n ikinci devresini. teı· 
ı 1

1h:.ı ıçın bunlar tam tedrısat-

biz mandıracılar elele vermeli
yiz: Bunun batka hiç çıkar yolu 
yok. 

a ça 1tacaklardır. 
?akanlık yarım tedrisat için ha

~ır aınakta olduğu prograır.ı ya· 
ında alakadarlara bildirecektir. 

Ders Aatlerl 
ilk okullarda derslere sabahları 

::at.8,45 de baılanmaktadır. Çifte 
ıc· drısat yapan ıınıflar derslere se· 
~~de baılayacaklardır. Fakat kıf 

ltünleri çocukların sabahlan 7 de 
•okağa çıkmaları biraz süç olaca
ğı İçin bu talebelerin dene batla· 
ma saatinin biraz uzatılmasına ça· 
lııılınaktadır. 

ı,çı çocukları 

Fabrika veyahut batka müeue

Kaza yapan vatman 
aranıyor 

- Bu nuıl olur? . 
- Perakendecilere süt verme· 

meli. Bu bizim de aleyhimizdedir. 
Bir defa veresiye veriyor ve çok 
defa paramızı alamıyoruz. Sonra 
da, dediiim gibi, onlar hem ~azla 
kazanmak için pahalı verıyor, 
hem de au bnıtmyorlar. 

- Peki, dedim, niçin mandır l· 
cılar elele vermiyorsunuz. 

- itte bu olmıyor, bunun için 
de ıüt iti halledilemiyor. 

Artık süt meselesini öğrenmit
tim. 

- lneklerinizin hepsi cins mi? 
diye sordum. 

Beni inek bahçesine götürdü. Bu 
ruı yalnız inek bahçesi ~. a~i za 
manda bir hayvanlar muzeuydi. 

izahat verdi: 
- Şu gördüğünüz buzağı Kınm 

dır. Daha dört gün önce doğdu. Şu 
ağaan altındaki alb günlüktür. 
Muhatabmım türkçeyi oldukça İyi 

. nmızın iisıe parn 
vererek y~amak 
istediği bir yaz 1-'C 

say/iye havalı sü· 
• rüyorlar. Ru yazı

da okuyacağınız 
" Don Ka:aldan· 
nın t;if tliği" de bu 
cins in!lanlan ya
§Otan rerlrrdrn hi 
midir. 

ra da tavuklar hakkında izahat ver 
di. Çiftliğini istikbalde ne hale getire 

· ceği uzun uzun anlatb. 
Söylerken gözlerini genif arazi ÜI 

tünde gezdiriyor ve sanki kafumın 
içindeki modem çiftliği gözleriyle gö 
rüyordu. 

Ben bu eski Rm kazağına bakar 
ken çok bafka fe}'ler dütünüyor 

· dum. Onun kazak kıyafetini gözle 
rimin önüne getiriyor. 

- Hunra.. 
Diye ileri saldıntlanm taliayyül e 

diyordum. 
Hayatlan at üstünde ve mütema 

diyen mücadele ile geçen bu kazakla 
mı bqka bir mealeie inbbak edebil 
meleri hiç akla gelir teYlerden deiil 
di. 

Sordum: 
- Eski günleri hiç hatırlıyor ma 

aunuz. Meseli son mücadelede geçir 
diğiniz günleri .. 

Dinç Andriyanov bir an içinde 
durgunlafll' gibi oldu. Tannan ve 
gür sesi dindi. Gözlerinin sert balat 
lan müliyimleşti. Cevap vermek ia 
temediği anlqılıyordu. 

- Tabü o günler unutulmaz .. de 
dim ve ilave ettim: 

- Tarih oldu onlar ..• 
- Evet, tarih oldu. Biz Varangel 

ordusu ile kaçtıktan aonra uzun yıl 
lar bu emeli yapttık. Şimdi bu emel 
ler ele kalmadı. Hayal ve tatlı bir rü 
ya. 

- lvan idi suda ..• 
Bu arkadllfmın sesi idi. 
- lvan, buraya gel... diye çağırı 

yo··,·!. 
lvan: 
- Arkadatım atlatla tarla sürü 

yor. Galiba bir kaza oldu... Müau 
denizle .• 

Diyerek ayrıldı. Sert adımlarla ileı 
lerken: 

- Bir gün mandırammn sütün 
den içmeğe geliniz. Gene konutu 
ruz; diyordu. 

• • Dün gece saat 19 da Kadıköyün 
den Bostancıya giden bir tramvay a 
rahası müteltaid binba'tl Ziyaya çar 
J>arak batmdan ağır surette yarala 
llU§tır. 

Kazayı müteakip araba derhal 
hare.ket ~tiğinden vatmanm hüviyeti 

öirenmit olmasına rağmen aylarla 5s-=-=::::::ikl D ı:t••••**•"J ··n1 · kan tınm ki .. ·: u f o oru ::k: en ' ' 
0 

urunu sana !: Necati Pakşi 
-Albaylık değil mi? dedim. P Hastalannı hergiln sabah 10 dan 
_Hayır, hayır .. dedi alb günlük. H akıam 19 n kadar Karak6y Tilncll 
- Nuri olur. Götten:liiiniz buza li mcydaıu Tcnane caddcai bapnda No. tesbıt edılemcmittir. 

Yaralı mütekaid hastahaneye kalı 
dın1arak tedavi altına almmıttrr. Vat 
illan aranmaktnchr 

erıil f6111plyonan devam etmektedir. 
Aıırupa t 'le_.J_ ·•-:~ ·· ül' •• 

• • ,J ıeniıcı ruen ''""'' gor u ror. ıştırak euen 

iı yüz kilodan fazla.. fi 112 de kabul eder. 
_Tabii •• Cins olduğunu söyle H Salı ve cuma gilnlcri saat 14 den ı 

mİftİm ya. ı 18 ze kadar parasızdır. I 
1 An.dri • _1_._...1__ ammnnnmma::mm::::::mm m van yanov, mcaueıueo son 
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-~ • 
lzmitte 

Zirai ve ikıtsadi kalkınma 
yolunda ilerlemeler 

Gaziantepte 
Bağ hastahklarile sıkı bir 

mücadele başladı 
Gaziantep (Hu

au.si) - OteC..:n 
beri bir bt.h-~ 
ıehri olan ve et
rafı milyonlarca 
bağ kütüğü ile 
kaplı Gazi ante,? 
timdi ye kadaı
bağ hastalık!ui -
ri!e mücadele ne
dir görmemiş ~İ 
Bu ite de cumhu. 
riyet idaresind" 
ba~landı. Geçea 
sene üzümlerimi -
zi mahveden Ö -
demiş ve ktilleme 
hastalıkbrile zi · 
raat mücadele 
müdürlüğü bu se· 

Bağ ha!talıkları lta!ıkında köylüye izahat VeTiliyor 

ne mücadeleye giri~ti ve bu hasta-! 
lıkların önünü almağa, üzümleri-

1
1 

mizi kurtarınağa muuvaffak oldt1 

GAZiANTEP AVCILAR BlRLIGt 
Gaziantep avcıları inhisarlar 

baş müdürü Aziz Akmcanm teşeb 
büsile "Gaziantep avcılar ve atıcı 
' L• ,. ... • • } d b" l t"} ıC.. "" u~i., iJ.ITh & tın a ır e~ 1 er. 
AYCdarmıız sık sık av ,... ~z;leri ter 
tip ediyorlar. Geçe,.lerde bir de av 
bayran:.ı tertip ettiler ve şehirde 
tanınmış zevatı bu bayrama ç~ğ!-

rarak av etile kendilerine bir öğle 
ziyafo~i verdiler. 

HALKEV1 KOY GEZ!LER1 
Hnlk~vimizin köycülük şuhe3t 

sılı: sık köy gezileri tertip ederek 
k~yHi ile sıhhi, zirai musahabeler 
yapmakta ve hMtalarım muayeı~e 
ed~rek reçete vermekte, icap eden 
leri hast~haneye yatırm3ktac1rr. 
Köy'ülerimiz bilhassa mesleki mu
tah3.belerle çok alakadar olmak· 
tadırlar. Bu arada bağlara ariz 

olan hastalıklar etrafında lc:-di e
rine verilen izahattan çok istif ede 
etmişlerdir. 

~ 

1 



-ft-DJION ~ 1Hf 
r ==; X 

~--

. Jstanbul B~lediyesi ilanları _ 
Şeref ıtadında gapılan! 

Dünkü yüzme 1 
• 

1 K ifbed u tur teminat Satıllyor satın •llnıyor yarış arı 90eıt7,"8 e 68.10 aı.u '1' - BA'l'lUll. JIAGAZA. ABANI· 

j .__ __ ı+_o_11_a_~_a_n_d_a_s_e_r_v_is __ ı_· __ I 
·~..-.ı tamiri 7 

11 - BUWNJIA.11 'IRBA'r. ~ <T Bl!tiktaı Şeref ıtadmda evvelki gfhı Bakırköy meswua S09C5.90 232.38 De Bomonti arumda çok itinalı yapıl- YOR. - ı.taDbul SuJta.nhamam Taht.o 
bqbyan yüzme yuqlarma dthı de de- BalarkGy tki teDi mektebltamırl lllJI aeldz odalı modern .,. Jdlblk klrslr kale .,. chumda 8lkiz bin Ura arum-
vam edilmiı ve mtbabakalar tamam· Silimye bağh xun.ıu kGy mektebi 6334.03 475.05 flV aatılıkbr. .. da satılık klrgir ..,._., 

lınmqtır. ... nin tamiri • tamiri 1550•48 118.29 71 - BBYOOW CIHilflNDB -
• Geceden bqlayan yagnıur dolayı- tıtanbul 8incı mektebbı 

337148 
253.Sl '11 - ~O•LB BA.'rlUll. BDB - 90. TO'bln Ura arasmda konfOrld satı-

ııyle mfhabakalarm gelecek Jiüta ik- Beykoz fidanblı tapat '" tamiratı . JronulmUf ile Almara7 ü.nga Sepetçi caddeal Ci9 hk apartıman aranıyor. -
mal edilmeaine evvelce kırar veril· Yukarıda ketif bedeli yanlı tamirler ayn ayn apk e&ntmeyl No. lı hane, klrglr bina 6 odalı, sarnıç, ---------

1
----

miııe de ıaat lS·e do~ havınm nis- d beD" ihal gününde Fen buhnmwht mdan puarbfa çemlmlftir· Kqlf eTrür kuyu. bahQe, w tarafı IOkak, elektrik •• arayan!!! 
heten miiıaid bir şekil alman üzerine e 

1 
e. levanın 11Gd0r1Gt0nde c6r01ebilir. tatekliledn llfu1mnda ıltterl vardır. ( v. P. 1641) 70 - TEROUMB VB DBBB - Bir 

yanşlar yapılmqbr. ve prtnam~1ı b .,.,. mektublle beraber 7- ıo - 937 pertembe ıGnil ----------~-::--ı TUrk genci lngilbce ve Franmca terı-
?ldukça kalabaldt bir aeyi~i )dit· len ilk temına~ mak us de bulunmalıdırlar.' (İ) ( 615815) 69 - BATILIK ARSA - Suadlye cUme yapar ve ders verir, evlere gider. 

leaı 8ntınde yapılan yftzme milıabaka- aaat 14 de Daimi Eno3Jnell eaddeel Şqlmıbakkal lstuyonunda beı '1'l _ Tllrkçe, Fransızca ve tnglllsce 

ıannm teknik neticeleri f1ln1arc1ır: Genel Komutanlıtı Ankara Jlzmetre. 11san1arıbnenaynizamandan1~ 
200 Metre ıerbeat .. btıyilkler .. - Jandarma d 

61 
_ BA'l'IUK ABBA -A,....,. elen c1e ıyı anhyan bir genç dam da 

Birinci Galatıuıaraydan Halil, 2.25, Satıoalma Komisyonun anı ela denim halll1z nezaretli analar... kompanlllk arayor. Referau verebilir, 

i~incıü: BGalkatudarayVdedan Mahmud, G- Uç bUçuk kuruş tahmin bedelli otus bin kilodan elll bin tıhktır. 82-ALAFRANGA-ALATURKA 
c;:unc ey oz an !t. 1 - Bir kilosuna bir kilosuna alt ınış para flat tahmin ecJUmlf l&ID8ll ~ ,emekleri çok iyi bilen birlncl IIDlf .... 

. ~oo. metre ıerbeet küçükler" - kiloya kadar kurU otla .. tahvilen 6 B. Teş. 1937 Ç&l18D1ba gUııll aat onda sa- 78 - Balcrköy Omaıdye m•baUe- ÇI mektepler ve sair yerlerde. 
Bır.uı~ Galatuaraydan Vedat Tekke- çık eksiltmeden pazarJ.ığa sinde dördUncll Dkmelrt.ep karpmıda Beyazıtta Eminin kalıveeinde Bo. 
h~ır, 2.51.4. ildnc:i Beykozdan İbra· tın almacaktır. • W'ak K mJa da a1m bllecet olan ba par.ar- 26 numaralı ild oclah hane acele •b. ıuıu AH ruza. 
hım. 8çtlncil Galataıaraydın Khım. 2 _Şartnamesi paruız 0 0 

. yon n a inat makbllla ile bktır. "V. P.1680" -------MP--NYl----
2~ ~~e lrnrbağlama ''büyükler" lığa gı"rmek !*yenlerin yUs tekHn yedı buçuk llraht Un • - DAM DEKO A Tqra-

- Bınncı Beykozdan Kemal 3 10 9 . . tt KoınilJOD& bq vur malan. (3436) (8281) 84: - SATILKI XOIK: G&ıtepe fa. rada mevki sahibi bir genç tercibaıı al· 
cı ey oz an ekin. Uç(incü Ga· ikin . B k d M . . . , bellı giln ve 18& e tasyonuna dört dakika lllM&fede 12 ~ manca bilen bir Dam dekompanyi ara-

latuaraydan Omer. b' . iıine verile- da ve mtlfteı"11ltile çam ft me)'ft ~ _;yor;.__. __ ~< __ v __ ._P_. _17-=4-=-9)===-==--

• ı.oo_metre. ıntfhttl,. ku .. ..::'-ler·' _ Müsabakaların ırınc klübü u N façlarmı muhtevi 4 dönilm bahge c1a- 88 - RADYO - ELEKTRiK " B B ~u~ cek olan kupayı Galatasaray 1 1 K u R --•ı _,_ _____ . • ınn.cı eykozdan Kemal, 1.34.6,ı ·- . . 'k"nci ge en ere .--- hlllnde ve ,. .. .ıc.. havi k~k sabhktJr. Bu GRAMAFON MUt~111 •ı arayor. ki almqtır. Birıncı ,.e ı ı """6.. ..,, 

ncı Calat11araydan Kiznn u ü •. de madalyalar verilmiştir. I ABONB 'l'ABl,BBI k<S§k Aııkarada bir arazi ile tebdil edi- tn - DEMiR yolu yilzbapbpulaa 

Beykozdon CGlıeldn. • ç nen Cim l.ondos A111er - • 1 'd ~ 1 lebillr. Servise mtlrıu:a&t. (V. P. 1742) mütekait, kltipllt, tezglhtarlık, --
100 metre '9hiivükler" n· . . O ........ - darlık gibi bir it arayor. (; - ırıncı dtt yor -

G a~ataaaraydan Halil. 22.40. ikinci k adan un A1'* • 111 Jllt. 75 - SATILIK PiYANO - zım. 88 - KAPUOUWK, Odaeılık, her 
a atasaraydan Mahmud, 22.SO, ü ün Atina 3 (huauai) - YUDID .W:~ ı 8"* • • Jllt. merman markalı çift bir Alman plya. ne it oluna yapabilir. Kuzcuncuk Ay 

en Beykozdan Ali. ~ do pariate ıkı • &71111 6U - .... DOSU satılıktır. Taksim Tarlabqı Yat han 80kak No: 18 Huan Halit. 
100 met k b .. 1 şampiyonu Cim Lon sun ı.areJrete rAlr • ._ Jllt. .. __ ... .,.,__,_ "To. Gir (V. P.16M) e· . . re ur ag ama ''kadmlar" maç yapmak bere A'ft'UpaP . . ek- - ..,™ ~,, <i>Uo 89 - ORTA Mektılp -.u 

LSI.;~cı Galıtıuıaraydan Semahat hazırlandığı Amerikadaıı bUdirilm TuU..ınclell a.ıbD lılıtJtl lglD = 81. :.4.KS.41UYD.4 T.P..p IC11J11• Berhangl bir tlrbt 'NJ& mtlıı111mtn 
tcdir .. Cim Londoıun yapacağı bu.maç lmnll dllftDGr. P.ea 1111..,_ ınüu, 

3
oda1 •-1..L )'UI veya buna mttmaaQ lflnde ~ 

., ~~ ~yrak Y•nıı- Birinci Bey- Jann birlnciıi Bulgar Dan Kolof, ~l~ri - ao:=..- la ..ıiali S NOJı alipp -""b' ..:;;:- - ı.ıı,or. (-O-ç..,. 
&oz. ikincı Galatasaray. de Kanadah FraDIU ı>eckJml iledır. 1tofa1 yemeli odMI Jdl,;- ır çe- yokuıunda No: 17. hanede Nurettin A 

Umumi tasnifte Gal t 267 Bunlann her ikisi de hem me.ı~:n ye ftrld,_.. ._ ,.... -• 1 • yi havi hane gtı)ıkbr. '.Aynı adrese p.n) .. 
P11Vanla biri • B a asaray k tli ve JllAl•aret- KlJBU!fa .._. ,...,. mtlraeaat -·uımeei. -------~~-----iki • O neı, eykoz 230 puanla tiıme hem de çok uvve b ew MUl8ferrlk 

ncı, rtaköy 6 .. ua 1 n...n -it s lı' pehlivan alduklan için LondoırUlun ukn AA~ AaAI_..__ ·-u - kw-tur. z B .. "'ILIK YALI u. ıpor 4 1 .. ,. na " .. nl:u, u h r ~ me • __, _ .. _._ - - - 71. - UCU. AA - 80 - Mübadele. :Ankarada gUn geo. 
ani b '?"'! ı dordGnoü, CUnq ı pn· !ara glllp geleceği ıilp e 

1 
kl1dar Pap ilmim nhtmı 1ıoymıda nJı- tikçe kıymetlenen bir arulılm mlltt&. 

- 1 flflDCJ 0lm11tlardtr. tedir. tmıda banyo-"', lJO .. ın .. balı- J9dl 

ı 

l 

3._.. • 3
- ..., n klfl vermek ve mukabilinde ı.tan. 

od& mtlceddet yalı. bulun havadar semUerinde mllnufıı 
83 - SATILIK PiYANO • Almarı bir ev almak 1st11.0rum. Yalı olmu1 

mark& Wns capıuıtelllı-bdnmfc. mtıreceahtlr. 

••• l 

Y·• ld hiemdlr ft itler lcin 79 
lmts 
ı - llobllya. qya nalre •tmak .,... 
11 almak latlyenler, 

7 -Terctlme etdıı di ..,a ferclme
ler 71pmak ıtt1,.ı. 

2 - Kıtip, mubalip, hizmetçi, IKJ, ltçi 
latiyenler ve bu blnaetJere talip olan· 
lar. 

nde bu itlerle JUllUl olmak tlJıere bir 
bOro vtlcud& ptlrmletlr, 

Bir Telefoa. 

Blr mektup 

Blrkan
Birmektup. 

3 - Kirahk, astıhk eot, apartıman, dft
ktn, mafua arayanlar. Klral•m1k. ki· 
rayı vermek. Almak onya •tmak le • 
tlyenler. 

f . Bir adam glSnclenntr. 
+.- veya blnat ıelerek. 

4 - Den venaek nya almak latfyen
Jer, 

Vakit Plopalantla SenW 

5 - Otomobil almak aatmü ve,a .. 
letmek lltiyenler. 

(V Alr12' PROPAGANDA BBRVISI) 
ile temaa edilmektedir. 

a - Radyo almak utmak "11 tamir 
ettirmek lıtiyenler. 

Poeta at.. 7G T.WO. M370 

Istanbul Delterdarlıi' ndan ı 

Cina ve bulundulu yer 
Muban 

men la! 
meti 

. lba Xrı 
Muhtelif fmn dOkkln ve delfrmen lerclen mU11dere olunan ve bo 

zulmalan itibarile ancak keae kipdı imalinde çirit olarak Jrullanılabilece 
ti anlqıJın 75 çuval un bulunduiu yerde teaellilm edilerek nakliye. 
tartma vellir bllcllmle maurif (nrciler hariç) alıcıya ait olarak beher 
ldloau yüz paradan. 

Dolmabahçede mU1p ntabbamirede garajda lakh 2815244 motor 
2281571 pıi No. b 929 model Buik marka otomobil ve teferruatı. 

Gaztepe Asma fidanbp mileHeae.in de mevcut yil% metre mikap 
duvar tası toptan. 

Huköyde Hacı Şaban mahallelinin Kalaycı bahçe mevkünde yılalmq 

Kalaycı bahçe karakolu anaamdaki tahminen 47,5 metre mikap tat top 
tan. 

Defterdarlık clNreainde mncut Pik Boru. Tahtakapı ve hurda de 
mir parçalan toptan. 

Beyuıtta Aakcri Tıp Faldllteai arkumda evvelce ŞWaclebaıı mali 
ye tubem olarak kullanılan binada mm: ut bü>..ak kıtada etki demir ka 

02, 

300 

70 

25 

32 !t 

• f M 
Kuımpapda tenanenb muhtelif mevkilerinde durmakta olaa muh 

telif yirmi iki kalem balar bun, pman dıra. motor vnalr kalıne qya 
nmtamamı. 7150 

Yukarda dna ve bulunduklan mev iriler yudı eıya hbalanndaki muham 
men bedeller üzerinden açık arttırma uıulile ayn .ayn utılacaktır. tıtektile.rin 
ve tediye teraitfni öfrenmelr iıtiyenlerln herbirlnin yllsde 7 ,5 lu ni9betinde pey 
üçelerile 18 - 10 - 937 puarteıi gilnil uat on dörtte Milli Emlik Müdürlü 
IOnde toplanan Jromiıyona gelmeleri. (M.) (8713) 
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HER YAŞTA 

Denizyolları 
lfL•TMB•ı 

Acenteledı ~ - Dprllllıta 
ilk ebiltmeli feihedilen 3"84 Ura niphamrnen bedelli yeni Anbıa pr b! TeL 42382. •Mel Matlrclar Zade 

.. Dfraptınm Jl. 10. 1937 peqembeıtınl mt 15 deAnkarada ldue binumda i .. _. san telefOD: 12740 --
....... ,.,.. ... tu. 

a. ... p.ek llteycn1erflı 2998,80 Urahlı: muvaJtkat teminat De bııuamı ta 
,ta ettlll ftal1ra1erı w Nafia mtlteahhltHk 'fl!likumı hallııllen '*1randa yuıh 
ae. n mtte 1'omlsJoıa ıeilllllne mtlracutlan Jbımdır. 

fatmmeler Aüpda llakeme dairemde, Baydarpapda TaeJllm teflllln 
&ı a&'Qleblllr. (170S) 

Blı1ncl 11mf Operatar 
Or. CAFER TA YY t\ 

UlnumJ cerrahi w lhafr, cUmal 

T k 
oerrahlal mttteb111m1 

ür iye Büyük Millet Meclisi Paa. T• FüGltell s. A••·· 
d 

Erldak kadm ameUJatJan. cllmal 
i are Heyetinden: eltlıtik - -yu., --. bnD 11a-

ruruıuklan.. Nlul19 " dotam 
:'f.-~ ebiltme iJe.mecJll ft ~temDatı bHSriferleri için "iki yb,. tôn mlltebumı' 

lil1r Wfmlbjl --ahMcalmr. 1 'ı:. ~ Keclla Oa1re Mtıdilr Pnclen bedelaiz alınabilir. :u::S-~o 8:: 11CC1111 
S • lttmaitbt teminat miktarı 420 dlrt y8s yirmi liradır. '"teminat bmıb 81Jeden mara lentUcllr 

•ktabu.. olacaktır. ı 
4 A BeJc>llu, Parmakbpa, ltumeU B'u 

- ~ 25 - X 937 puartai gflnl saat on bette Bllyiik Mil . .__ No. 1 Telefon: ~ 
Jet .. , ...... Hey.eai@dMnda icra lrzhnacaktır. •• -vvu 

ıeoazım bnlılllt I 
llblluı .J 

I>lldmeT!erl llitlJ.aa ıpta750 kilo ince 

nwJdna ,alı 800 kilo kaba madeni 7a1ı 
200Jdloan.1llı .s- 10 - 937 SaJı 
aGntl IUt 15 de Tophanede 1AYaam 
lmldlli 11tml!fna~anda puar 
ldda ılmlCllmr. Tllllmln bedeli 1143 u 
rac!ır. 1Dı: Temantı: IS Ura 7 5 Jnınqtar. 

flrtname ft DlmtmeJerl ~da 

~ lat.ekJ&dn beDI mtte 1Co 
.. ..,.. __......"!tin "ead., 

Ankara eaddeldnde 
KlrellK odalar 

Kurun ve Haber gueteJerinfıı bulun 
dulu binanın flatbtlannda ldnhk oda 
ı.r ftl'dır. Tutmak isteyenlerin matbaa 

Wsııesine mUracaatlan. 

AKM 

Anlcerede ldtapevl ve 
lcllttc•k 

IGttln mektep ldtablannm Ankarada 

S - Bblltmeye clrecekler 1H7 tenni Ticaret oda11 tescil cilı:dınım beraber ı---------_,..;.------------
~. (6606) 

-.~~~-....--~~----------------Z l r a at Mekle 1 mezunları aranıyor 
inhisarlar umum müdürlüğünden: 
OrtJ Ziraat mekebi muunlarmdan Atkerlilini yapmq 35 1'lf1DJ ıepnemlı 

o1ialUni tafra teıldlltmmdald Ziraat Tahrir kontrol memurluklanna 50 lira 
6cretle ve ıwmet llfıitiyle tayinleri ambrrer bulundupndan talip olanlarm ıo 

sllD arfmda •Plıda yllllı evrakı mtlabit elerini hamilen bir ciilek~ ile mUracaat 
im ...._ bDdtriHr. (M71) 

l - Orta Ziniat meJrtebl IDelUJ\• ol Wuna dair tabadetname veva tudilma ... 
1 - Nilfu8 btlviytt ffnlrUr 
a - AakerJik vaikuJ. 
4 - HlllDlhal Ulıdı 
5 --l"'hat raporu. 
1 - Uç adet foeotraf. 

Turhal arbaylığından: 
~ kuab11mm hııthmr harita• 25/9/937 gtiııtlnden lttbuen y1rm1 

alıD mtlddetJe b.pa1ı art unllyle elmiltmeye konulmqtur. 
1 - Kt•btam evli lmmı JO hek tar em. lnmm 90 hektar olarak tahmin 

edlJmlftk 
~ - Evli kmmı hektarma 30 Ura evm lamnm hektarma 12 Ura oıaftk 

her w kumam mnhtin'nıift 'bedeli 1380 Jlradır. 
3 -r. Harita Baymdnthk .-ıuın 18/31938 &in ve 29 •Jdi Jranrile ka. 

bul edilen prtname hUktlmJerfne r&-e yapJlacaktır. 
• - Kuhuuıraen bedeli (% fJIO) (100) Ura (C50) kurut temlmt akçe11' 

"m~.tır. 
1- 1bale arttarma n ebiltme bn•mumm h8kllmlerl dairellnde ,.pı1a. 

attır. 

fJ - lll&te 15/10/93'1 cuma dnll uat li de Tmiıal ~ J!ncOmenJ 
~ ,apdM'Ma-. (8) 

• • • 
150 ton •lır eti ,...._ bpa1ı 

....,. pkaııJmlp'. itap.Is Ari 
mnl 5/10/937 ... ıaaa .. 11 
8anJraıifta ukert utınııw 
1111 bimıunda yapı)acaktlr. Tahmin 
deli Jirmi bet biD b'I ,,. .. -
temiaatı da ... dobs ,.. - ... 
50 kanıt- futnuwl .......,... 
ram olarak' abmr ve llnbilr. 
ft prt1aımı ~ ...,.... -
w ihaleye lttlnk edecelder&a 41e 
edilen lbale ll&tfaden bfr 1ut ~ 
ite yeter temlnatıarile birlikte 
mektuplarmı n ticaret ~ 
nbmqta romen ...... - 1ıoa-. .. 
na vermit buJamcalrlın. (437) (6 

••• 

Berilr alı.... tahmin 
tlata l1IS Jmrat .... ~ 
- kaputluk kmu.I ..... ·ıarıııe1 
ıbaıeatbr. fbeJeel 18/10"8'f~--
teal gibıtl aat 1' dedir. !it t.alllil• 
2415 liradır. EVllf ve PIM'Nlll ıa 
kU1'Uf mubblllnde K. JI. •üWt 
tmııma koınl9yonundan abmr. Dlılllıl 
meye gireceklerin 2'90 •Jl)r 
DUD 2 ve. 3 Unctl maddereıinde dit.._ 
rileD ft8&ikle temnt w tekUf ..... 
tuplarile birlikte ihale uatinden 
u bir aut evvel --- Jıf. 
VeWetl 1&tmalma ~ 
melerl <Wl> <ecsoa> 

• • • 


