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B. Te9rln t•a7 

YIL: ao-• 
Sayı: 7oee-117 iifrANBUt; - Ankara Caddeel 

Posta kutusu: 46 (latfl1t'bul) • • • l~ı ••• 
Telgraf adresi: K'anm • tsfantiul 
Telef. 21413 (Yaa), ın10 (/dan) 

Bugün, 12 Sagf a 

Sayısı heryerde 
100 para 

Kabinede de işiklik meselesi 
Ecnebi matbuatta nasıl akse ıyor~ y A R 1 N • 

Hariciye ltekô.leti makamında deği- senenin en güze~ 
şiklik l/apılacaf ı şagıası asılsızdır Edebi romamna başhyoruz 
Havas ajansının kabine değişik- Sevg-' i uyanınca 

liği hakkındaki neşriyatı 
nı Pris 4 (A. A .. ~ v - !:~~as ajansı\ Ü7erine. kabine buhra~ .a~tır. Ye N • ı ı • 
B n ta~ruldc: n ~g~e~~ıgıne göre, ni kabine, iktisat vekilı Celal Baya a z 1 1 

m t l.1 nunun çekilmesi rın riyasetinde kurulacak v~ t_ebed 
dtilat arasında hariciye vekaletı ma K b • 

Bir karardan kamında c:1a ~cği,iklik oıa~ktır. om ınaSI 
An:ıdolu Aıansmm notu· 

l'lk k k Cumhur başkanlığı genel sekreter B ı. •ı V h//i 
l' an ararslzLı 1 liğinin Anadolu Ajansı vasıtasiyle aşoenl e. . .ve 

c neşredilen 2a. 9. 937 tarihli tebliğin iktisat Vek~lımız 
.. enevreo. Milietler Cemiyeti iki ı d_e bildirildiği veçhile ik.tisat. veki~i lara/ından pazar günü 

k!undevvel ispanya meselesi hak· C ı~ı B kab t k 1 
rn a Verd" v • b" k J e a ayarın yeni . ıneyı e§ l arılıgor 

b·· ·· ıgı ır arar a, yahut en eylemesi tekarrür etmiş bulunmakta Y 

r:!uk ekseriyeti haiz olmasına dır. Yukardaki telgrafta mevzuu ba 
ı;a~?1eb. bir kuar alamamcıkla ço~ his tebeddülat hakkındaki fayialar 

ıp ır vaziyete düştü. ise, tahkikatmııza go··re dogvru driil 
Mrz .. k-- d'I ıı tud '"· -re e ı en meselenin esa- dir. 

ıınd ur: Milletler Cemiyeti aza -;--;;;::-:::;::;;;===;;;;;;;;;;;--_~I 
huıc:-n o~an İspanyada Valanıi)•a -Ataıu·· rk .ı..aır\l;>··ıJt illeti bir müddet evvel bir 
~ı~,~ l>u1unmustu. Bu mü 

iı 

e 
il 

i. 
r 

JY~lıı.,.._ ... •• rine Milletler Cemiyeti Ankara'da 
tn~.k'l esi İspanya meselesi 
·~~ karar formulü hazu• 

d!h; i et Cemiyeti asamble• "tı * 
ol~rı\~1u ~~e ve kabul edilecek Ankara 4 ( Telefonla) - Cum 
ı;, \lılo'1tııd Rom!lda f nıiltcre hurreisi Atatürk, maiyetinde mutad 
n~~ ~ \1 İtalya arasında ba,ıa' zevat bulunduğu ha1de, bugün 
hafı f:;n ıiyasi müzakereelrden (dün) 14, 1 O ela Ankar.ıyı §ereflen 
~~ e~~Jc bu ~ ta~aflı kQJlUJ· dirn:\itlerdirı ., a v lliüM.t IMr ···•••llele'WJee -ftl'llll .... --&ıbittlh:ytft"'tmWtt trenleri Sincan 

ıgı: Yan·i f~panyada bulunan ec- köyüne gelen Büyu'"k Önder oracla 
nebı 1- "JI·· k • onu u ıtalarrnın geri alın- bir müddet iıtirahat buyurmuılar Na+illi lw'biıuuını açaçak Olan Bar 
;ası ımkinı temin olunmadığı tak dır. ' vekil Vekili 1:e lktısaı Vekilimi~ B. 
~;de. L_ondra ademi müdahale ko- Başvekil ismet lnönü tarafından . Celôl Bayar 

1 eıımn kararı dairesinde devam Etimesut istasyonunda, l..--vekil ve l N il d uat zmir 4 (Hususi) - azi i 
a emi müdahale siyaseti nİ· kili B. CelAl Bayar tarafından da kom9inası başvekil vekili ve iktisat 
bulacaktı; bundan sonra Sincanköyü istasyonunda kar§ılan vekili B. Celal Bayar tarafından önü 

ılleıler Cemiyeti ve azalan da mıtlardır. müzdeki pazar açılacaktır. 
~ndilerini bu siyasetle bağlı say- Atatürk Kamutay başkanı B. Ab B. Celal Bayann bu :münasebetle 
lnıya mecbur olmıyacaklardı. Bu dülhalik Renda. ve diğer vekiller ve büyük ve mühim bir nutuk söyleme 
&rada tabii olarak Fransa hüku- mebuslar, askeri erkan ve büyük bir si bekleniyor. 
hıeti Pirene yolunu Valansiya hü~ halk ku'"tlesı' tarafından Ankara ga K b" h 1 ki L'\_ om ınanın en son azır ı arı 
•\lllletine yardım için açık bulun~ rmda hararetle karşılanmışlardır. dün tamamlanmış, en son tecrübe 
durmakta serbest olacaktı. Büyük Onder trenden indikten dün yapılmıttır· 
L __ Siyaat komitenin hazırladığı sonra doğruca kötklerine gitmitler Fabrkia için piyasadan 730 ~)ya 
~r formülü asamble içtimama dir. pamuk almmqtır. 
hh~e~ddetlimünku~e~m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~aıalar oldu. Neticede Cemiyet o r d 
~lan üçe ayrıldı. Büyük ekse· u m u z u n 
~Yeti teıkil edP.n 34 devlet karar 

.:.r;:~~i:.~:::.e;:.~~':"~:~: Eg~ e manevraları )~, lsveç, Holanda, Belçika, Bere. 
:ılya devletleri bulunuyordu. 14 
devlet müstenkif kaldı. Bunlar A d b 1 

Avustnralyanın en modem muhanfrlerlnden Maks El'in 
yeni romanıdir 

iyi bl.- teknik, temiz bir Osltl.p, 
canlı, hareketli ruh tabllİI .,....,.~""~.._, 

• 
DDnyanın en blytlk polls hafi-
yelerinin en seçllmlş maceraları 

Bu seçilmiş maceralar serilerinin birincisinde dllnyanın en 
bilyilk polis hafiyelerinden birincisi olan 

Dinkerton'un havatı 
Bilyftk elıp ~d'gar ATı:n Pon\in romanlartKdakl JıaAtt µp; 
Allen Pinkertonun şahsında bahikat sabasına ayQ.itutı 

"TIJkl nehri Ozerlndekl adada 
para basan kalpazanlor çetesi" 
onun ilk macerasıdır ! 

Okumaya başlayınız: 
Amerika Birlctik Hükumetleri iki yorlar . 

ye ayrıbnıt bulunuyorlar. Şimallilcr, Dahili harp! 
cenuplularla harp halindeler. iki ta Nevyorktan askeri kuvvetler çeki 
raf da tiddetle çarpı§ıyor. Biribirleri liyor. Bunu fırsat bilen haydutlar, a 
nin kanlanna susamışcasına dövüşü (Devamı 9 uncuda) 

r:. ~~!';~as:ı';::ı:,nş~:ji~: y 1 n onu n a aş 1 yor 
anda, Kanada, Peru', İsviçre, U- k k t I • d 
tııauvay, Venezüela idi. Müzake· il 1 a ar lzmır en muhakemesı•nde 
re eınuında dört devlet muhalif • t tt . 
~ziyettegöriilüyordu. Bunlarda dün gece hareke e 1 
A::.':7ı:ic ~d~~r~!8dö:0~:~::1 B.. ..k a·· nd At t•• k v davanın sukutuna karar verildi 
:elegelerinin müzakere haricinde uyu er a ur ve e-

alan İtalya devletinin siyasi tesi• k. ]} h d • • I"! altında hareket etfkleri ,üohe- 1 er manevra sa asına ye ıncı 

~;hd~eı!:~;~~~~,'::~'~:;.:;~~~: veya sekizinci gün gidecekler 
1 ayet on bir sa2\t uvraşmadan 

•onra Avusturya ile Macaristan lzmir, 4 (Husuıi) - Eıe mt• çamlığındaki otel vekiller için ha-
d~~egelerini. hııı.:ıı:ırlanan karar for- nevralarının hazırlıklan ıon aafhal zırlandı. Manevra ayın onunda 
hlulüne mt h:ılif rev vermekten ıındadır. Manevralara lzmirden ba,byacak ve on dördünde bitc
Yazgecirdiler. Bu iki devlet mfü• iıtirak edecek kıtaat ıece saat bir- cektir. Bundan sonra ziyafet veri
tenkifler araaına 17irdi. Yalnız de mı•htelif iıtikametlere hareket l~cek. Geçitreımi ayın on betir
Portekiz ile Arnavutluk muhatif etti. DiJer mıntakalardan gelen de Germencik ovasında yapıla. 
rey vermekte iırar etti ve bu ik; motörlü Mavi Kırmızı kuvvetler caktır. 
küçük dt>\·letin rtnhalif rev ver· de yerlerini alıyorlar. Ankara, 4 (Telefonla) - Q;. 
~e~i :n.z:inden Milletler Cemive· Manevra kumandam Orıeneral dumuzun bu ayın onunda batlıya· 

dti~u1 ~4 ilzoın tarafından kabul e· lzzeddin bugün generallerle te- cak olan büyük Aydın manevra1r· 
ılmi! c !ııı.n karar sureti kanuni mas etti, tetkikler yaptı. nnda bulunmak üzere Büyük Ön-

llıahi1et iktiıap edemedi! Generallert aaylaYlar, guetec'•ı der Atatürk ve vekiller ayın yedi 
ASIM US ler cumarteaiye manevra 111111taka• veya sekizinci gün~ Ankaradan 

"(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) sına hareket edeceklerdir. Aziziye hareket edeceklerdır. 
'Arif Orug -.(Yazısı 10 uncu sapada)) T . 
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Raradeniz mektupları: 19 
Kültür işlerimiz 

Veni tahsil programı Hopa' da fındık fiatı 
Sanat Okullarının kuvvetlendirilmesi 

mükemmel bir düşüncedir 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Gazetelerin günlük yazıları arı.•' 
smda bir kere görünüp, arkası 1 

gelmeyen iyi bir haberle sevinmis
tik. Fıkra yazanlar, hu haber ka;
lısında kendi inanışlarım söyledi
ler. İyidir, dediler; fenadır, dedi. 
ler. Fakat bir fıkralık yere sebeı:· 
ler sığmıyacağı için de hükümleri 
indi olarak kaldı. 

Kültür Bakanlığının tahsil il:;. 

tünde yapmak istediği büyük de
ğişiklikten bahsettiğim elbette an
laşılmıştır. 

mektebinde bilgi ölçüsü b~ka ha~ 
kadrr. Bütün hunlar bir araya gE• 
lince, felaket halini alıyor ve lise
lerdeki bozgunlarr doğuruyor. 

Daha birkaç ay önce, bu bozgu
nun üniver~iteye de bulaştığım 
görmedik mi? .. Mektepler, birle 
şik kap!ar gibidir. Birindeki al
calı~, dalgalanma. ötekilerinde de 
düşmeler, çırpıntılar yapar. Ha· 
dise bu. acı gerçek bu olduktan 
sonra Vekaletin son aldığı t~dbir· 
leri alkı~lamamak. yurdun icinde 
yaşıyan hali bilmemek olur. ~ 

Üç, he~ ı>ene evveline gelinceye 
kadar Karadeniz sahillerinde f m<hk 
malısulü yalnız Giresun ,.e Trabzon 
lıavalisine münhasır idi. Rize, eski 
ismi Atipa olan Pazar Ye Hopa taraf
larında ise fmdık yetişmezdi. So11 
yılar zarfında fındık bahçeleri bura~ 
Iarda da meydana gelmiştir. Bunun 
ıochehi ele evevlce hu taraflardaki hal 
km mühim bir kısmı kazançlarını 
Rmyada temin ederler iken Bolşe' ik 
iılare "isteminin neticesi olarak Rus
ya kapılarmm kapannıasr üzerine 
huralarda da f mdık bahçesi yeti§tir 
ıne~e elıenuniyet verilmesidir. 

üçte bir clercc,.:.inde bir fiyat farkı 
bulunması lıa<l<li zatında ·tetkike cle
ğer bir lıadise olsa gerektir. 

İlıtimnl ki hu fiyat farkı mesele
ı-ıindc IJopırnm Giresun \'e Trahzona 
nisbetle satıs yerlerine clalıa uzak ol-' . 
masmtlan dolayı tahii olan fazla nak 
]iye ücretinin l<>Riri ''ardır. Fakat bu 
nakliye ücreti de fiyat farkını mucip 
olan sebebin tamamı değildir. Öyle 
zannediyonız ki bu lımmsta ya~lık 
'e kuruluk meselesi, fire meı;elesi 
ayrı hir amil bulunmaktadır. 

Eğer mü,, tahsil köylüler f mdığı 
iyi komyorsa f mdığrn yaşlığı gider. 
firesini c;ekcr. fire çekilince iç fm
dıgm randımanı fazlala~rr. 

Onun ic;in Gircımn "ilayf"tİ tara· 

YAZAN: ASIM us 
fmclan alınan teşebbüs üzerine hu e-e· 
ne kiiylerdcn ~elıre artık yaş fındık 
getirilmesi yasak edilmiştir. Köyler" 
den gelen fmdık yaş olursa memur' 
lar 'a,,rLasile kurutuluyor. Mal salıi' 
binden de belediyeye mal edilmek 
iizerc ceza almıyor. Sonra f ındığrn 
satı~ yeri de tahdit edilmiştir. Pazar" 
dan ba~ka yerde alış veriş yasaktır. 

İ~tc hu tiirlü kontrol tedbirleri Gi· 
re:mn f mdığınm kalitesini yükselt· 
mi~tir. Bu itibarla İktısat Vekaleti 
fmclık kontrol memurlarmm mura· 
kabesine tabi olmayan yerlerdeki Ho· 
pa ela bu vaziyette bulunmaktadır. · 
Bu türlü tedbirlerin almamama~mnı 
fiyatlar iizerine tesir ettiğine hi.ik· 
molunmak Hlzım gelmektedir. 

Hadise, daha düne ait yakın bir 
fey. Yalnız, bilmem niçin bu derin 
değişme üstünde çok durulmadı. 
Halbuki, ne kadar değersiz mese-ı 
leler için yine bu gazetelerde an" ı 
ketler yapılmıf, sütunlar dolup bo
talmııtır ! 

Yalnız bu tedbir de ilk tahsilin 
sekiz seneye çıkarılacağına dai\· 
bir haber de vardı. Bunda bir 
yanhthk var, sanıyorum. Çünkü 
ilk tahsil bir kanun mecburiyeti. 
dir. Bütün memlekete şamildir. 
Köy yavrusunu da bu kadar uzun 
okuma çağiyle topraktan, tarla
dan ayırmak, bana, hakiki ihtiyca 
uymaz gibi geliyor. 

Fındık bahçelerinin Hopa taraf· 
larıncla mazhar olclu~n inki§af <lere
ccı>i hakkmda bir fikir vermek için 
bu seneki mal1sulün ı;"çen senekine 
ni~hctle iki miFıli fazla olduğunu, ya
ni '1 .• 000,000 kiloyu hulclugıınu söy
lemek kafidir: bunclan başka hura· 
larcla ycti~cn f mclığm kalitesi de iyi
<lir. 

Gün Un A~i.slerı 
Halbuki Kültür Bakanlığının 

ü&tünde durduğu nokta, gerçekten 
çok önemli bir davadır. Ve budu
ru§, asıl derdin, tethis edildiğini 
ııösteren bir müjde de aayılabilir. 

Memlekette tahsil hayatına ye
ni bir yol çizilirken, o memleket
te yaııyan hakikati sezmek, ihti .. 
yacı karıılıyacak programlar ve 
planlar kurmak en birinci vazife. 
dir. 

Kültür Bakanlığının bu aon te
ıebbüsü, şimdiye kadar bizde hiç 
kavranmamıf bir ittir. Tanzimat
tanberi değişen programlarda hep 

Fakat liseler hakkındaki karar, 
enfestir. San'at okullarının kuvvet 
lendirilmesi dütünceıi mükemmel 
dir. Ve ba§ladığı günden itibaren 
faydasını verecek olgun bir prog~ 
ram dır. 

Eski Kral mem
leketine döneu 

cek mi? ayni ruhun, hep ayni taklitçi zih
niyetin yaşadığı görülür. 

F Eski İngiliz kralı VEII inci, Edvar 
ransada böyle olduğu için, Al• dm memleketine dönüp dönmiyece 

manyada böyle yapıldığı için, ln-
ği meselesi tekrar ortaya çıkmıştır. 

gilterede bu yol tutulduğu için be- Bu rivayetin çıkmasına belki Vind 
ğenilmİf, sevilmiş, alkışlanarak sör dukasının bugün Pariste bulun 
kabul edilmi! sistemler arkasında masr yani memleketine biraz daha 
yrlJarca koştuk. Hatta mekteoe yaklaşması sebeb olmuştur. 
başlama başında bile iklim icapla- Evvelce de haber verildiği gibi, 
rını, ırk kabiliyt!tlerini hiç düşün- Dukanın Parise gel.mesi ~~11 vazi~eti 
ınedik. Sonunda hepsinde hakkında adamlarıyle goruşmek ıste 

n ayrı '.l~"'· • • d' " b k k l L dr dan ayrı zararlar görerek dön"ş I· wgı ıçm ır ..... a ı ra ın, on a 
ları aramağa batladık. u yo gelen arkadaşları ile görüşeceği sıra 

Son te bb" k d .. , da memleketine dönmek için göste 
şe use ço eger verı· v · k h fT 

tim, onda bütün hu eski mirastan r~cegı al~~yah arşhı saray ma ~ ı ı 
kurtulu t d' h. h nın nası 'oır attı areket tutacagmı 
lıcr .• 1d'.. ~~~e ~e. dıı;ıç ıBr nık al tkı- öğrenmek isteyeceği tabiidir . 

'S' gor ugum ıçın ır. a anı , o·v f L d d b·ıd· ·1 
:lerdı' .. ru· v•ı • b ,_ ıger tara tan on ra an ı ırı 

n us ne egı mış, aK.ması- div• ·· K l VI · · C 
ıır, görmesini biİmiş ve davanın k g~ne. g~reL :ı:. d .~ncı . eorg.~ 
:andamarrnı eline geçirmiştir. ar d eşını? .... odn abyak onmb esme ~u 

"L • 1 • l "k saa e ettlgın en aş a, unu ıste 
• ıse,, verı, ya ?I~ yu sek tah. mektedir bile. 

Bununla beraber tüccar tarafın
dan Hopa fmdıklnrma Tnıhzon Ye 
Giresun f mclıkları derecesinde fiyat 
nrilmiyor. 1\f c;;ela eylul iptidaların
da Giresun un kabuklu f mclıklarma 
19, 20 kuruş, Trabzon f mdıklarrna 
17. 18 kuruş \'Crilcliği giinlerdc IIo
pa f mdıklarınm fiyatı 12 kunı§tan 
yukarıya çrkmryordu. 

Bunun için Çoruh vi18.yeti iktısat 
vekaletine müracaatlarda bulunu
yor. Ege mıntakasında üzüm ve incir 
gihi nıalisuller hakkında yapıldığı 
gihi Hopa taraflarında da Ziraat han 
kası ~ihi mali müeRseselerin müdaha
lesi ile f mel ık satın almmasrru isti
yordu. Abi halde f mdık. müstalısil· 
lcrinin yabanrılar e1inde soyulacağı. 
Iıalkm hn seneki feyizli mahsulden 
istif adc edemciyeceği bildiriliyordu. 

Hi~ şüpliesiz Ege mrntaliasıncla 
üzüm Ye incir gibi mahsuller üzerin· 
de yapılan teşkilatlanma hareketi 
Karacleniz salı illerindeki f mdtli is
tilı.sal mıntakal arma ayrıca tatbik 
olunmakta hiiyük faydalar varclır. 
Bu tr.~kiHitlar savesinde fındık müs
tahsilleri ele yah~ncr alıcılara kar§ı 
dalia mukavemetli hir vaziyet alrr. 

Fakat hn türlü yardnnlar ve tcş· 
kilatlar bir tarafa hrrakıldıgı takdir 
de Hopa f mchğr ile Trabzon ve Gire· 
sun fmdrklarr arasıncla kilo başına 

ramaları ihtimali vardır. Fakat, Vind 
sör dukası karısına karşı saray maha 
filinin gösterece~i soğuk karşılama 
dan çekinmektedir . nl yap.maga elverıtlı .. 2ekalar yur• Yalnız, düşes saray ınahafilinde, 

~? halh11!': koymhak
1
, .. bdoyle sağlam bilhassa prensesler ve düsesler tara 

cJJr teş ısın ma su u ür f d I · · · ~ ALMANYA VE AMERlKAYA S • • • ın an ge mesı ıstenmıyor. 
b. ~vınılecek noktalardan biri de, Fakat, herhalde Vindsör dukasr GiDİYORLAR 
b'!' . at~ınl gelitigüze1, ınücerred kendisi için tahtını terkettiği kadını Paris, 4 (Hususi) _ Vindsor 
dır ıs e 0 mayı.sı, mektepler İçin- bırakarak memleketine dönmek iste Dukasının katibi, matbuata, Du-

e yaşıyan hakıkatlerden çıkarıl- miyecektir. kanın Düıesle birlikte, yakında 
mış bulunmasıdır B ı b b d k ·1 d.. · ''R l' v · . ununa era er u a ı e uşesın Almanyaya ve Amerikaya seya-

h .~a ıte,, ege.r hır kıymetse, O· lngiltereye bir seyahat eder gibi, uğ hat edeceklerini bildinni .. tir. 
na unnet edelım. Liselerin bu- ----------------------------ı ___ . 
günkü hali, üniversitedeki hoşnut• 
suz~uk, • hocaların akıntıya kürek 
çekı_slerı, en genit hoş görmeler- • G~rip bir intikam 
le bıle örtülemiyecek bir haldedir. On beş yirmi gündenberi İstanbul sokaklarının yeni manzarası 

Sınıfları dolduran çocukların na bilmem dikkat ediycır musunuz? El araba1arının sokaklarımızla be 
yüzde sekseni, lise talebesi için ral-er gözlerimize de getirdiği bu yenilik kısa bir zaman claha geçecek 
gereken bilgi derecesine varma· o1ursa itiyadlanmızm hududu içerisine girmiş olacaktır ki, oturduğu 
ınıştrr. Her imtih<\n, yeni bir boz· m;.ız bir pencere karşısında görmeğe alıştığımız ayni manzaralar gibi, 
gunla bitiyor. Fikir sevivesi, her artık. hayalimizi harekete getirmekten çok uzak kalmış demektir. 
yıl biraz daha düaüvor. Liselerin Bu arada, üç ayaklı ince sehpası üzerine müstatil camekanını 
ilk sınıffarındaki ~ dönme sayısı yerleştiren koz helvacının, şöyle bir işaretle, bu derece modem olabi 
korlrnfa.cak bir haldedir. ' eceğini kendi hesabıma hiç te ümit etmediğimi söyliyeceğim. Yal 

Halbuki dar olan tahsil sartla- nı7., ~ıda meddclf'rine tatbik edilen yasaktan sonra yerini bisiklet teker 
rına bakılarak hüküm veril~ek c• ~ ... ğine bırakan bu üç ayaklı sehpanın koz helvacıdan aldığı intikama 
lursft, iyiliğe doğru yükselme bek- n~ ~iye~eksin~z? Daha düne kadar elindeki bir bıçakla helvasmr istediği 
lenir. Çünkü hoca iyi, laboratuar g•oı kesıp dograyan bu adamın şimdi her vurduğu bıçak iki bisiklet te 
mükemmel. tedris vasıtaları bol- kerlrğinin üstiindeki mustatil camekanı harekete getirip alabildiğine 
dur. Bütün bu imkanlardan, höy. ko~t!.lrmak için kafi b:r oyun geliyor. 

le bozuk bir neticenin doğmasına Meğ~rse bisiklet tekerleklerinin ne garip bir itiyadı var 
ille bakıtta §a1mamak kabil ol- mrş .. - (K. H.) 
maz. F~ataBy~di~m gilii ço• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

cuklar bu savdığım nimetler kar- Belediyenin Daveti: 
ı111nda da derslerini ba§arama !st.anbulun Kurtuluş yıldönümünü kutlulama merasim.ne iştirak edecek 0 _ 

yorlar. Çünkü mektebe girerken, lan alay birinci teşrinin 6 ncı günü saat 10 da Sultanahmet meydanında topl:ı.~ 
lisenin kendilerinden beklediği nacak, .saat 10,30 da hareket ederek Taksim meydanına gidecektir. Bu törende 
ıleferlere aahip değillerdir. Kimi bulunma~_lizcre İstanbulda bulunan saylavlar, şehir meclisi üyeleri, süel gene-
ana, baba zoruyla, kimi .şaııkınlık- raller ve ustbaylar, Adliye ve Mülkiye rüesası, Belediye erkanı, matbuat mü
Pa, !dml de yapacak ba,ka bir tey messilleri, Siyasal Parti başkanları, bayır ve meslek cemiyetleri başkanlart, 
bulamadrfı için sınıflara doluyor- bankalar direktörleri ve imtiyazlı şirketler ve esnaf cemiyetleri reislerinin ,Tak-
lar. simde hazırlanmış olan tribüne teşrifleri rica olunur. 

Süzgeç yoktur. Memleketin her Elbise: Jaket Atay, Silindir şapka. {6739) 

Dayan Belediye 

"Son Telgraf,, gazetesi, ge 
çenlerde yazdığım bir fıkradan 
bahsebnek suretile bana iltifat et 
miş. Fakat ka§ yapayını derken 
göz çıkanmş: 
Adıma Hikmet KIR diyor. 

Acaba kırdığımız potlar büyük 
müdür; yoksa, ortada kırılan dökü 
len bir başka şey mi var; diye dü 
şündüm ... 

Yazdığım şu idi: 
"- Ey belediye! Senin sokaklara 

çivi çakmana itiraz edenler bulunsa 
da, o çiviler arasından yürümeyenle 
re, ceza kesmene kızıyorlar. H3lbu 
ki, bunun başka tatbi:~ yolu yoktur. 
Aldığın tedbirleri doğrusu çok beğe 
niyoruz. Halkla belediyenin en gü 
zel teşrikimesai tarzı budur. Yılma .. 
Arkandayız r 

.. Son Telgraf,, muharriri Ercü 
mend Süha - Bizde Süha yerine 
"Sema,. desek dahc-. mı doğru hare 
ket etmiş oluruz acaba-: 

.._ Lafla peynir gemisi yuru 
mez; her fey para ile yapılır,, di 
yor. 

Ve Napolyanun meşhur sozunu 
tekrar ederek: 
"- Varsa yoksa para, yine para, 

yine para!...,, mütaleasında bulunu 
yor. 

A iki gözüm Bay Ercümed Se 
ma ! Burada paranın ne lüzumu var? 
Y apı1acak iş, şu çakılmış çivilerin a 
rasından geçmekten ibarettir. Ayak 
larına kira mı istiyorsun? 

Sonra paraya gelince ... p,..r~ 
herkes iş yapmasını bilir. Marifet 
cı. işi parasız, yahut az para ile yapa 
bılmektir ... İşte bu ustalığı da muh 
terem belediyemiz başannağa calışı 
yor. - HiKMET MONIR ~ 

Kolakrt neşa 

~ollektif emniyet, Kollektif 
tehlıke olabildiği gibi, inaanlann bir 
araya gelerek teşkilatlı bir surette ne 
şelerini de tanzim edebileceğini 
z~ettin Nazif "Haber,, de izah e 
dıyor: 

.. ~~çen ay için Taksim stadyomu 
buyuk bir "güzel sanat,, nümayişine 
sahne odlu. 200 den fazla musiki a 
matörü Yanyana ge1diler ve bizim 
memlekette ilk defa olarak böyle bir 
k~lab~lığın ağzından garp musikisi 
nın bır çok güç parçaları dinlendi. 

_Bu mühim işi başaran müessese 
mız Beyoğlundaki Halkeviydi. Üc 
gün evvel de Kadıköy Halkevi 40 ~ 

da kendi enerjilerini tecrübeye girişe 
ceklerini tahmin etmek isteriz, hem 
şerileri arasında sesleri tasnif edilmiş 
olanlar arttıkça İstanbul neşesi artan 
ve "kollektif neşesi,, olan bir şehir 
haline yükselecektir. 

Kollektif neşe kadar insan yığınla 
nnı birbirine bağlayan ne vardır? 

Çocuğu mu Uyatro 
mek:e~lne vereceğim 

____ "!""'" __________________ __ 

Şimdi şu aşağıya koyduğumuz ne 
viden yazıyı bundan on on be§ sene 
evvel asla göremezdiniz... Göremez 
diniz, zira, bazı meslekler, hallan gö 
zünde kafi derecede itibar kazanama 
mışb. Bunların ba§mda temsil sana 
tı gelirdi. 

Temsil sanatı yüksek himaye gör 
mediği için yüksek ehemmiyetini te 
barüz ettirememiftİ. Halbuki bugün 
böyle miya ... Bakınız, genç muhar 
rir Yaşar Nabi "Ulus,, gazetesinde 
ne diyor: 

On altı !aşında kızrm ve on sekiz 
yaşında oğlum bulunmadığın~ esef 
ediyorum: Kızım ve oğlum bu yaş 

larda olsalardı, zerre kadar tereddüt 
etmeden, onları tiyatro ve opera 
mektebine verirdim; ve, istikballeri 
ni hakkiyle temin etmiş olduğuma 
inanarak, hayatımın geri kalan gün 
lerini - onlar için - tatsız geçir 
meğe ç;alışırdmı. Tiyatr~. opera ve 
alelumum modem musiki ve güzel 
ses, yakın yıllar Türkiyesinde, tiyat 
ro, opera, musiki ve ses artistlerine 
umduklarından çok kazanç ve şe 
ref temin edecektir . 

Bundan şüphe etmek için sinema 
ların nasıl dolup boşalmakta olduğu 
na; alaturka musikiye genelerin 
nasıl tahammül edemediğine dikkat 
tiyatroya, ondan mahrum yerlerde 
etmemiş ve diğer taraftan iyice bir 
nasıl itibar oluduğuna; modem mu 
sikiden ve güzel sesten yeni neslin 
ne kadar :zevk aldığına da dikkat et 
miş olmak lazımdır. ~ 

Türk tiyatrosu, Türk operası, mo 
dern Türk musikisi artistlerini bekli 
yorlar: Onları tiyatro v~ opera mek 
tebimiz yetiştirecektir. 

On altı yaşındaki genç kızlar, on 
sekiz yaşındaki delikanlılar! Ankara 
daki tiyatro ve opera mektebinin ga 
zetelerde devam eden ilanlarının ı:ıö· 
le intişarı sizin ona ;östereceğiniz 
rağbete bağlıdır: "Tiyatro ve opera 
mektebi talebe kadrosu dolduğun 
dan artık müracaat edilmemesi ilan 
olunur.,, 

Halbuki mektep sizleri bekliyor. 

alet ve 40 1 da ses kullanan sek;en a 
matör sanatkardan mürekkep bir ka 
labalıkla ayni mühim ·ve güç işi ba 
şardı .... 

Bu iki hadise giizel sanat alemimi 
zin Üzerinde sevinçle durulacak bir 
muvaffakıyetidir. 

Geçmiş kurunlar : 
1tıı11111ı111ıı1111uımııuuı1111ııı111111ınıı111 111 rruııı 111111ııı 

Tasnif edilmiş 200 ses ve bu 200 
sesin akordu mükemmel bir hale ge 
tirilmesi beheri ellişer kişilik dört 
fantar takımı yapmaktan daha güç 
tür. Ve mutalka çok daha büyük bir 
sam1t hamlesidir . 

Bütün Halkevlerinin Beyoğlu hal 
kevi tarafından a,çdan müzik volun 

Dev etin ismi TUrh iye 
Cumhuriyeti 

Ankara - Fırkaya mensup vekiller ile u,. 
mumt heyet idare ve !ırka grubu heyeti tdn
resi A.ıa.wıclan terekküp eden Büyük Frrkıı 
Divanı dtin içtima ederek, Teşkilatı Esasi!'C 
Kanununda yapılacak tadilatı müzakere et
miştir .. 

Neticede devletin ismi Türkiye Cuınhuri. 
yett, merkezi hUkflmetin -ie Ankara olması.. 

n& karar verilmiştir. 



Tiyatro 
.... .._..._._.. ......... r ,. .. .. 

KURU GURULTU 
Şehir tiyatrosunda mevsimin 

ilk temsili 
:···············................. YAZAN . ································: . : 

J ~<eiFDk ~IM1met se~elfi)~n u j 
l : ....................................... -.................... , ································ 

Şekspir o bahtiyarladandır ki eser 
!erile kurduğu "zeka ve sanat abidesi 
nin eteklerinde insanlık, dört asırdan 
beri, derin bir hayranlık ve heyecan 
l~. çarpınıp çırpınmaktadır. Şöhretini 
Y~.ız yılların üstüne işleyen bütün bü 
şuk a?~mların etrafında olduğu gibi 1 
b ~ks~ırın çevresinde de göğüsünde 
I ki din coşkunlu~ unu ta:jıyan kalaba 
1
• ~nn takdirkar uğultusu duyulup 

gıdıyor: bu şohret bir kuru 
gürültüden ibaret değildir ve 
Şekspir, bu ibadetkarane merbuti 
~et manzarasına elbette layıktır; fa 
at olmasaydı da iş bir kere bu dere 

ceye geldikten, yani kütleler kendisi 
~e tapınırcasına bağlandıktan sonra 
~lerniden çıkan her eser mutlaka 

guzel, muhayyilesinden yaratıp sah 
~=Ye .~a~.ıverdiği her tip fevkalade ve 
~ozu bir cevher sayılacaktı. 

h un içindir ki her memlekette 
er Yıl Şekspirden bir le.aç eser oyna 

tnak mod dı b · d.. ·· .. a r ve enım uşunceme 

&or~~e güz~} bir ı:ıoda~ı:. • 
b· unya tıyatro alemının an anesi 

~~ ır zamandır bizim memleketimiz 
~ e ayak uyduruluyor ve bize her se 
e sah<\ . d Ş k . . 1 . b· k • emız e e spınn c~er erınden 
ır açı .. k f ,, b nı gorrne ırsatı kazandırılı 

ıOt· 
_ •. 1; .• u suretle halkımızın tiyatro 
' '

1 
tıtüne hizmet edilmjş oluyor. 

temst.llnb~I Şehir tiyatrosu bu seneki 
I 81 erıne de isabetli bir hareket o 
arak b· "Ş k . ır e spır eseri,, ile başladı. 

Sahnem· · kl" Ş k · ·· . ızm eme ı e spır muter 
:trni Mehmet Şükrü Erdenin .. Kuru 
~Ürültü · . l .. ·-· .,... " ısmıy e tercume ettıgı eser, 
1 e~ebaşı tiyatrosunda ay başından 
:>erı her gece temsil ediliyor. 

Şekspirin eserlerini iki kısma ayır 
nak lazımdır: 
! ) Büyük edibin ciha.nşümül şöh 

rettne sebeb olan eserler, 2) Böyle 
~.dı sanı dünyayı tutmuş bir muhar 
[ırc ait oldukları için beğenilen eser 
er. 

"K k uru gürültü,. yü galiba bu iki 
ısım arasında d~ sayamayacağız. E 

~er1~n ınevzu, vaka ve tertibindeki sa 
. e ık birinci kısımdan sayılmasına 
tı:nk~ 

tüne yapılmış resimlerle temin edil 
:11ek istenilme:si bq tarz bir düşünce 
ye yol aı_:ıyor, sanırım. Bununla be 
raber; 

- Piyes Şekspir zamclnında oyna 
nırken bu kadar dekor da konulmaz 
dı; sahnenin bir kenarma "burası 
filanca yerdir!,. şeklinde bir levha 
konulup geçilirdi ... 

Gibi bir mazeret de ileri siirülebi 
lir ama klasik eserlerin debdebe ve 
haşmet içinde arzedilm~sinin temin 
edeceği tesir ve faydayı da gözönün 
den uzak tutmamak gerektir. 

"Kuru gürültü,. tem~ilincle rol 
alan sanatkarlar arasrnda Emin Be 
liğ, Talat, Hiiseyin Kemal, Mahmut, 
Muammer, Neyyire, Şaziye Cahi 
de, Necla kabiliyet ve muvaffakıyet 
lerini teslim ettirmiş isimlerdir. 

Bu eeerde de eski r )!terinden da 
ha az muvaffak olmuş sayılamazlar; 
esasen piyes münferit olarak hir 
kimsenin omuzlarına yüklenmiş ol 
madığı için hemen hemen müsavi 
olarak dağılmış olan muvaffakıyet 
ve Il'lesu!iv-.t J-;.., .. ~~indc hic biri Öte 
kinden aş~ğr değildi. ~ 

Baş rollerden birinde görülen Ka 
ni Servet, sahnede pek eski bir mazi 
si olmamakla beraber itimad ile kar 
şılanması lazım gelen bir genç oldu 
ğunu gösterdi. Necdet Mahfi, Neşet, 
Sait, Reşit Baran, Zihni, Suavi, Ya 
şar, Nuri, Mehdi, llharı, Bozkurt 
Feridun da, küçük büyük, kendileri 
ne verilen işleri iyi yaptılar. 

Tercüme güzeldir; Mehmet Şük 
rü Erdl"nin dilimizde ml.ikemmel bir 
Sekspir külliyatı vücuda getirmek 
?ususundaki büyük hizmetini saygı 
ıle anmak lazımdır; ancak, galiba 
öz tiirkce ynzmak gayretinin tesirile 
olacak, bu eserde kullanılan "inan 
olsun., ları sıra ile kaydetmeğe kalk 
sam gali:.:.a bu makalenin uzımlugu 
na müsavi yer tutacak... Muhteteın 
muharrir darılmasın am t, İ"lan ı,l 
sun, bu kadar fazla tekrar insanı ra 
hatsız ediyor. 

'°'a · ı,evi11de yap il acak 
Tören an vermemektedir; fakat baştan 

j0 na kadar insanı asla sıkmayan tat BEYOCLU HALKEVlNDEN : 

• .. tuhaflıklar piyese o kadar güzel ve 
e~Jendirici bir hal vermektedir ki bu 
~u~en onu ikinci kısımdan saymak 

İstanbulun kurtuluşu milnasebeliyJe 6 _ 10 
- 937 çarşamba bÜJlÜ akşamı saat ::ıı de E
vimizde tören ynptlacal<tır. 

il aksızlık olur. 
n· Güzel bir kızı seven bir asilzade 

t ın kızın namusuna yaoılan bir ifti ay . 
g a ınanarak bu evlenmeden vaz 

l - lstiklA.l marşı. 

2 - Töreni açış söylevi: Ev ba~lcanı Ev. 
rem Tur. 

3 - Konferans: cumhuriyet gazetesi ynıı 
işleri mUdUrü Abidin Dıı:·er Dav'cr. 

4 - Törene herkes gelebilir. 
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ŞEHiR HABERLERi _, 
c -~ » www ıs 

!ürk. ~av~nı~rı 1 lstanbulun kurtuluşu 
Ecnebı pıyas .ı du ~ok Y iz • • J b .. ..k . 

ragbet görüyor arin şe rımızue uyu merasım 

ve bayram yapılacak Ağustosun başm.danberi Uzunköp 
rüden İstanbula gelen kavunların ar 
kası hala kesilmemiştir. Bu vaziyet bu 
yıl Uzunköprü kavunlarmrn hem kali 
tc hem de miktar iti'.:ıarile diğer yıllar 
dan üst:.in olduğuna delalet etmekte 
dir. 

Aldığımız malumata göre, Uzunköp 
ıı:idcn İstanbula bu güne kadar karpuz 
dahil olmak üzere, 700 vagon bostan 
gclmişt:r. Bunun 600 vagonu kavun 
dur. Bunun haricinde nümune olmak 
üzere Uzunköprüden Almanyaya bir 
vagon kavun gönderilmiştir. Almanya 
dan alakadarlara gelen malUmata göre, 
kavunlar Almanya.da alaka ile karşılan 

mrş, nümuneler, vapurdan dışarı çık 

tığı zaman derhal kapışa kapışa alın 
mıştır. Bu giizel netice şundan ileri 
gelmektedir. 

Uzunköprü kavunları, bu yıl yaz 

mevsiminde yağmur yağmadığından 

çabuk olgunlaşmış ve geçen yıllara na 

zaran kabili kıyas olmıyacak kadar tat 

h olmuştur. 

Kavunlarmızm bu kadar güzel bir 
netice elde etmc~i doğruclan doğruya 
İktısat vek~letinin teşebbüsli ile kurul 

mu~ ol;ı n, Uı unl<öl'rü , kavun ~atış kco 

pe~·atifinin verdiği bir netice telakki 
cdılme kte.::li ... 

Diğer taraftan Alm:-:ıradan 1.ıaşka, 
Fransa, İngiltere, ve Mrsıra kavun gön 

derilmek için icap eden aJakadarlarla 

müzakereler yapılacaktır. 

Bu yıl kavunların vagonu boylarına 

göre: 150 - 350 lira aıasmda satılmak 

tadır ki bu fiat köy1ünüıı yüzünü gül 

.C:ıJ.rmeğe kafi gelmektedir. 

Irak Hariciye Nazırı 
Ankaraya gitti 

Şdıriınizd<' misafir olarak lmlııııan 
dost \'C nıiillcfik Irak111 mulıterem 
Haric-iyc N:ızırr H. Tc•\ fik El~mf'nli. 
diin ak\anıki ek:-prc:.lc ı\nkaraya .git-
111 i~tir. 

K<'ruli-.İn<'• lr;.ıkm ı\nkard orta cl
~i~i H. Naci Şe' ket refakat elıni~tir. 

l\Tıılıtc,.cııı misafir. i:-.tasyonda 'ali 
emniyet ti 'r<'kti;rii YC Irak konsolos 
erkanı Ye di~er zatlar taı·af mdan uğur 
lanm•l'ittr. Kencliı,.İ. ı\nkarada iki gün 
kadaı: kaldıktan , e hükfımct erkanr 
nmda ~alıseıı tanı~tıktan sonra Toros 
ekspr<'ı-İle do~rm·a memleketine gi
decektir. 

Doğum 

Ornıan okulu prof csiirlerinclen \'e 
belcdh·e lıarita snhesi yar<lirtktiirü 
ıııiiheı;clis hay Y~lı~'a Ta!füın ev, clki 
giin bir C'rkck çocuğu dünyaya ~el
nı iştir. Ya' rnya uzun ömürler dile
rız. 

Yarın, istanbulun kurtuluş hayra 
mıdır. Bu münasebetle Taksim mey Daimi sergi 

bina Nasıl kurulmalı, na
lar, ticarctgahlar, vapurlar, tramvay sıl idare edilmeli ! 
lar gündüz bayraklarla donanacak, 

danmtla bir tören yapılacaktır. 
Yarın bütün resmi ve hususi 

gece fenerlerle, elektriklerle ay.dmla 
tılacaktır. 

Mektep ve birliklerle kıtalar saat 
dokuzda Sultanahmet meydanında ı 
toplanmı§ bulunacaklardır. Saat onda 
birinci topçu alayı tarafından Sulta 
nahmct meydanında atılacak yirmi bir 

İstanbul vilayeti tarafından yapılan 
teklif üzerine teşekkül etmiş olan ser 
gi komitesi dün sabah Ticaret Odası 

meclis salonunda toplannuştır. 
Bir saatten ziyade devam eden top 

lantıda sergi işleri etrafında esaslı gö 
rüşmeler yapılmış, Vilclyet tarafından 

pare topla törene başlanacaktır. 
O esnada mektep ve birlikler bir 

dakika ihtiram vaziyetini alarak dura 
caklardır ve top sesiyle beraber liman 
da bulunan büyük ve küçük vapurlar 
<:0:.idüklerile kurtuluş !Jayramını kutlu 
lıyacaklardır. Kara ve denizdeki bü 
tün nakil vasıtaları bir dakika da ol 
duklan yerde durarak İstanbulu bü 
yük sevince kavuşturan şehitleri ana 
caklardır. 

Saat on buçukta Sultanahmette top 
lanmış mektep ve b;rlikler haraket 
edecek, tramvay caddesini takiben 
Taksime gidecektir. 

Taksimde bayrak çekme mcrasımı 
yapılacıı.ktrr. Bu esnada htiklal marşı 
çalınacak, bunu gençlik ve şehir namı 
na birer hatibin söyle\Ti takip edecek 
tir. 

Nutuklardan sonra hazırlanmış olan 
tribünün önünden geçiş resmi başlıya 
caktır. Evvela askeri muzika geçecek, 
bunu ihtiyat subaylar, askeri tıbbıye 
talebesi ve deniz mizikası takıp edecek, 
sırasile deniz harp okulu ve lisesi tale 
heleri, Kuleli, l\falt epe liseleri talebe 
leri askeri kıtalar, poiis ve itfaiye müf 
rezeleri, sivil mektepleı, esnaf cemi 
yetl:ri geç::ccklcrdir. 

Öğle.den sonra saat 16 da bcledive 
reisi ve şehir meclisi azalarından, .ce 
miyet m:imessillerindcn, Parti başkan 
larmdan seçilecek birer heyet İstan 
bul Komutanlığı merkezine giderek 
halkın ordumuza armağanı olan şük 
ranmı arzedecektir. 

Gece Taksim meydanında şehir ban 
dosu tarafın.dan milli parçalar çalına 
caktır. 

Saat 20,30 da kahraman ordumuz 
şerefine Perapalasta vali ve belediye 
reisi tarafından bir ziycıfet verilecektir. 

Bundan başka halkevlerinde temsil 
ve müsamereler tertip olunmuştur. 
Bayram münasebetile bütün okullar 
tatildir. 

Feci bir kaza 
işletme müdürü Ze
kerlyaoın idare et

tiği otomobil 

gönderilen tezkere okunmuş sorulan 
üç suale her aza tarafından ayrı ayn 
cevap verilmiştir. 

Sorulan sualler sergi nasıl teşekkül 
etmeli? Nasıl idare edilmeli? Üçüncü 
sü .de sergiden nasıl para kazanılabilir 

yolunda idi. • 
Öğrenildiğine göre, komisyon aza 

larx bu üç sualden ilk ikisine cevap ver 
dikleri halde üçüncüsüne cevap verme 
mişler.dir. 

7 e/tiş heyeti reisinin 
dünkü tetkikleri 

Bir kaç gün evvel Ankaradan şch 
rimize gelen iktisat vekaleti heyeti 
teftişiye reisi Hüsnü Yaman dün 
tetkiklerine devam etmiş. öğleden 
sonra sanayi birliğine gelerek sana 
yi birliği umumi katibi Halit Güler 
yüz ve iktisat vekaleti teftiş heyetin 
den Mammut ile bir müddet görüş 
müştür. 

iktisat vekaleti heyeti teftişiye re 
isi şehrimizde daha bir hafta kalarak 
muhtelif iktisadi meseleler etrafında 
tetkikler yapacaktır. 

Hububat taleplerl devam 
odlyor 

Bu yıl ihracabmız arasında hubu 
bat da iyi bir mevki almağa başla 
mıştır. 

Hububat istihsal eden bölgeleri 
mizde bu yıl hububata icabettiği şe 
kilde ehemmiyet verildiğinden mah 
sul de bereketli olmuştur. Bunun ne 
ticesi hariçten bütün taleplere ce 
vap ermek imkanı hasıl olacaktır. 

Son defa olarak dün Türkofis fs 
~nbu] şubesine bir mektup gelmiş, 
Italyadan mühim bir firmanın mem 
leketimizden kuşyemi, arpa e ke 
pek almak isteğinde olduğu bildiri! 
miştir. Keyfiyetten alakadarlar ha 
berdar edilmişlerdir. 

GUmrUk memurları için 
kurs 

Gümri.ik muayene memurlannın 
bilgilerini arttırmak maksadiyle ls 
tanbul gümrük baş müdürli.iğünde 
yeni bir kurs açılmıştır. 

şık}~esi bu yüzden ortaya çıkan kan 
ği 1 lar, kızın ahlakındaki temizli 
ni b anlaşılması üzerine her şeyin ye 
'-'ilk aştan düzelmesi .... Piyes bu basit 
:I anın etrafında kurulmuştur; bir 
d~ ~~lenme düşmanı bir erkekle ~yni 

Kocafaş Sarıgerde bedava Diin ö~Icden sonra Haydarpa~ada 
Nümune hastahane;;i önünde feci bir 
ka:r.a olmu~tur. 

Bu kursa yolcu salonunda çalışan 
bütün muayene memurları devam et 
rnek mecburiyetine tabi tutulmuştur. 
Yolcu salonunda çalışan 1 5 kadar 
muayene memuru kursa bir ay müd 
detle devam edecekler, ay nihayetin 
de yapılacak imtihanda muvaffak ol 
mayanlar muayene memurluğundan 
çıkarılarak başka vazifelere verilecek 
!erdir. 

an Şbı.nc~de ~ir kızın dostları tarafın 
teri! ırbırlerıne karşı aşıkmış gibi gös 
lij . :rek uyandırılan bir kuru gürül 
bi lçı?de ne olduğunu anlamadan biı 
tui eflle evlenmeleri, eseri süsleyen 

"la ~la_rın mühimleri arasındadır. 
latl.. kın bütün bu hoş şeylerden, 
Ön 1 şakalardan ve güzel buluşlardan k;e ker ~eyin üsti.inde en büyük .. iili 
lan met~ olarak eserin bir şaheser o --J.l.:1 
İn tıslup güzelliğini kaydetmeliyim f~, 
::h.ıce düşü~~e. fevkalade gi.izel buluş: 1 

Ygulu ı ı· .. 1·· b" f .. 1 rile .f • Ç ı, oz u ır zara et soz c 
"Şekı a?c edilmesi lazım gelen ı 
~sere s~ı; ~ük~esi,, baştan sona kadar 1 
~İ:Yeti ::ıkımdır ve başka hiç bir me r~·,w, 
~er· . ?lmasa bu piyesi yalnız bu de 

ı ıcın gidi .. k d" 1 k )ecl ~ P gorme ·, ın eme ica 
er. 

''Kuru g .... 1 .. .. T·· k ı -
sind k" u~u tu,, nun ur sahne 

e. 1 temsıl şekli güzeldir; ancak 1 

lllevsım b 'Ik l ·a.. a,ı ve ı csei' o masma 
ll gmen biraz iktisada riayet edildiği 
'1"1:krtta~ kaçmıldığt hissini alm~ 

1 
<;:or} abıl değil. Bir kısım de 

arın muşamba perdeler ;: -

s ... Jıir frinılc·n uzukla~lrrılmı~ olan 

şu 
0

hayvan'ın iı;tiğ~ ~nyun c:usini 1.ı.r.r 
halde merak clnll§ olaı·akıoınrz ! Uı..· 
tündeki ağrr )iike rağmen arka ayak· 
larmr ~rrcrek kann kann İrti;";j ~ ıı ....... .... .. . . 

-~..._. ._ 

i ~•nnlınltla hir ~i~cs.ini beş kuruşa 
içti~;ıniı hu myu, sahihi Sarıyerde 
tesiı< cttiµi bir <:eşme ile herkese, hat 
ta hayvanlara hile beclnYa içirnıekte 
hn şnrrtle hayir dua almaktadır. 

Deniz yolları j,.letleme ıni.iılii!'İ.İ 
lıay Zrkerivamıı iclıırc f'tlİ~İ lın,..usi 
otoınolıil diin f ski.iıhnlan r: Hayıhır
pa~ava ıriılı·r~ en ~ofiir Snıııl•·Lliııin 
fliirdi.i~ii 331-:) nınn.arnlı k:mıyon nı
Jr a~r·ıhn , ·c· i~•·rck ç·ıı·rmıı:;t;r. Şitl
clı>tle iJ ... riye clo~ru ııtılan otomobil 
ele keneli iirıiinılt• giclcn 9fı0 ıımııarah 
yiik arah:ı~ma çarpıııı~tır. NC't iccdc 
araha narçalanıııh ı-iiri.icii Tahir dC' 
)"C'r~ clfü;<>rı•k iil nıiistiir. 

R IS/VA TU(;f, 1 DOST( - Rn
o~lımıla Knrnanı1 a so1,·ı'.!r•ılan ~e.~~u 
ı.ı ~ a;ımb ani İ$minılc hir çoruµun 
ba~ma iir ldlo a~ırlığrncfo hir tuğla 
parça~ r dii ~rnii~tiir. 

, , ani a~ır sn re He y:ır·1l nn mı~. Hey· 
oğlu l11stalıanf'::-İııc k:ılılmlııu~Lrr. · l 

K tÇ tUKBV l' fl\Af, lı'\'J)/ -
Sahıka lılar<lan 50 Yn§mda ,\ nclavall ı 
Mehmet. enclki ıı:iin carşıda kilit ha

nmm 16 numaralı orla.-ma anahtar ·ı 
nyclıırarak girınİ!'I. ı-ekiz çant:ı. clört 
harnl ~ahnı~lJr. l 

'frlımct ocl a<lı.ın çıkarken polisleri 
taraf mdan vakalanmı;;tır . - ~ 

Gümrük baş mi.idürlük binasında 
a.~ılmış olan kurstaki dersleri güm 
ruk baş müdürü Mustafa Nuri vere 
cektir. 

* Slhhat Vekt\.leti belediyeden 1stanbuJ su
lan haklundl\ bir rapor istemişti. Bu rapoı 
hazırlanmıştır. Birkaç gUne kadar Ankaraya 
göndcr11eecktir. 

• Trabzon Hmanınm 1stanbul Liman İşlet. 
mcsl DirektörlUğünc devri için Trabzona gtt. 
nıiş olan l~tanbul Liman İşletme direktörü 
Raun Manyas ile ikinci dircktörU Hlmid sa . 
raeoğlu bugUn limanımıza gelecek olan An. 
kara vapuriyle şehrimize dönccelderdlr. 

• İı;tanbul taka.s tetkik heyeti dün öğlede~ 
sonra TUrkoofis şubesinde toplanmış, bir haf. 
talık işleri tetkik etmiştir. 

• l.ondraya ısmarlanmış olan Türk kA.ğıt 
paralarm ilk partisi dün İstanbul gUmrUğUnc 
gelmiş. ve Anka,.aya gönderilmiştir . 



~ - KURUN 5 BIRlNCITEŞRlN 1937 
1Son yap1lan tetkik ve araştırmalar<lil 

Meçhul bir tahtelbahir bir 
Çok zengin demir ve 

petrol bulunuyor 
Ankara 4 (Telefonla) - Çetiı:• 

fngiliz muhribine torpil attı ~?h.iı~~Z0bulu:a:n~!i.~~;h~~ 
ri medeninin kemiyet itibariyle 

Londra 4 (A. A.) - Röyter bil en aşağı on he§ milyon tona baliğ •· · ç • ı • ı • 1 d f d olduğu tahmin ediliyor. aır;r;re:abah garbi Akdeoizde devri , 1 n 1 er m U a a a Keyfiyet itibariyle de şimd~ki 
ye gezerken Basil'.sk lngiliz torpito isletilen cevhetleı·in fe,•kinde o\-
muhribi, meçhul bir denizaltı gemi H ~va hu·. c u m I ar 1 na k arş 1 mu·._ duğu, silis ve bakrrının da az o·. 
si tarafından hücuma maruz kalmış ... duliu söylenmektedir. ı 
tır. Bu meçhul denizaltı gemisi, Ba k 1 t 1 1 •• hh d• 1 Ilımdan ba~];:a, G~rçı..:~'ün Errni! 
siliske bir torpil atmışsa da torpil 1n emme 0 p 8 f 8 m U Ce e Z 1 r er köyü civarında yapılan sond ,,j 

elde edilen havaga.zi emareleri 
ne ilaveten son zamanlarda asfol! 
ta görülmüştür. Bu mmtakaı:b 
sonda.' ameliyesi devar.ı ebne.kt · 
dir. 

Van'm Korzat mevkiinde gal' 
riler açılmış, Ruslardan ka!a:ı ,.. 
lerilere tesadü~ edilmiştir. Eu esk 
~alerilc:- yıkılmış olduğ-J::ıdan c5' 
küntüler tamir edilmektedir. Bu' 
radn 8 ton k:ıdar petrol bulucmuf 
tur. 

Tı 

giliz torpito muhribine isabet etme 650 metreye varmı§hr. Evvebe 
miştir. Lon<lra. 4 (Hususi) - Japonları cek askeri te~kilat yapma~a ihtiyaç- __,_______________ ı 

Basilisk denizeıltmda patlayan toplar, tanklar \'e tayyareler ile yap- ları Yardır. Bunun için yenitlf'n şi- FU stı• n de ki kar ısık h k la r ~~ 
bombalarla mukabelede bulunmu~ tıkları bir hücum neticesinde Şang- mal cephesine 50,000 kişilik hir tak- 1 ,. ~ 
tur. Bu mukabelenin ne netice ver haym §İmali garhisinde Çinlilerin viye kuvveti ~önderilecek, hundan • 

1 
• 0 0 d d t e (f ~ 

diği Jaha malum değildir. ha§l~ca müdaf' aa mevkilerine girmiş- h~ş_k~ olara~ l\1anı;ukoya da 120.000 I D g 1 1 zl e rı n şı e l n J ~ 
Tecavüz nasıl oldu? lerdır. kışılik se,kıyat yapılacaktır. Japon llfj ,.~ 

Londra 4 (A. A.) - Valanciya Daily Telgraf gazetesinin Şanghay kuvYetlcr şimali Çinde Tesiyeni iş- t • 
dan spanyol matbuat ajansına ge ~~ki ·~~uhab~ri. tarafından bilJirildi- gal için hazırlık ~apmaktadular. Araplar pro·t est 0 et 1 len bir telgrafta, bgiliz torpito mı.ıh gıne gore Çın1ıler çok kahramanca Şanglıay cPplıesmde: 
ribine yapılan taarruz hakkında şu müdafaalarda bulunmuşlar Ye kendi Japonlar Şanıı:hay cephesinde ele 
tafsilatı vermektedir; • lerinclen çok iyi silahlı olan tlüşman •;ıarruz hareketlerine de,·am etınek-

Tecavüz, sabah saat ~elcizdc San Iara ağır zayiat verdirmişlerdir. tedir. H:ı1i hazırda Japon ku\'vetlcri 
Antonio burnununun yirmi beş mil Çinliler gerilediklerini kabul et- Lotiyenin 7 kilometre cenubu şarki
actl<larmda vukua gelmiştir. Şimali mcktedirler. Fakat zayiatlarının çok sinde Liyusavçen de bulunmaktadır. 
g~biyt> doğru yol almakta olan ln ehemmiyet@iz olduğunu ve umumi Japonların hu cephede de yeni yar 
giliz torpito muhribi. bridenbire yü vaziyetlerinin bu gerilemeden clolayı dım kuvvetlerine ihtiyaçlnrı olclu
rüyüşlerini hızlandırmrşlardrr. San lıiç bir şey kaybetmiyeceğini t~min ğundan Şanghaya yeniden 70,000 
Antonio burnunun yi~mi beş mil ediyorlar. İlave olarak verilen malu- takviye kuvYeti j?Önderileceği lıildiri
ı·a iic .. :-ldetli infilak eadası duymuş mata göre Çinli1erin elinde §imdi liyor. 

· lk 1 l · hri·b. k hava taarruzlarına karşı kullanılacak ÇANG - l{AY - S, EKİN BEY AN ATI lar<lır. i ngi iz torpıto mu ı a 
si istikamette yürümeğe başlamışlar mükemmel toplar vardn. Bunlar sa
ve denize bombalar bırakmağa de yesinde Japon tayyareleri Şanglıaym 
vam etmişlerdir. Saat 14.30 da iki üstünde çok yüksekten uçmağa mec-

h b d h I · bur kalmaktadır. 

Şanghav 4 ( A.A.) - Mareşal Şan 
Kay - Şek, Havas muhabirine hulun
du~u beyanatta demiştir ki: 

lngiliz torpito mu ri i a a ge mış JAPONLARIN BiR ÇEViRME 
ve bir kaç dakika sonra vaka ma 

Heyeti umumiyesi itibariJe. hadi- · 
sat, tahminlere tevafuk etmekte ve 
Çinin harpten tevakki etmesini rn
zumlu kılan sebepleri sarih surette 
göstermektedir. 

hallin-:!~ toplanan İngiliz muhripleri lfAREKETI 
nin adedi yediyi bulmuştur. Bu ge Londra 4 (Hususi) - Japonlar 
miler iki guruba aynlmışlar ve üç dört kolu Pekinin cenuhu, iki kolu 
motörlü iki lngiliz tayyaresinin yar ~imali garbi istikametinde olmak üze 
dmıileı ŞŞrtklCvezdıu alvkçmel ğ m re ilerlemektedir. Japonla:r hu suret
dımı i1.e denizi araştırmağa devam ey le 60,000 Çinliyi ihata etmekte olduk 
lemişierdir. Saat 15,35 te ikinci gu larmı iddia ediyorlar. 

Çin sulhperver devletlerden, Mil
Jetler Cemiyeti paktında i]eri siirü
len prensiplerinin müdafaasnu bek
lemekte ve J aponyaya karşı acil bir 
surette iktısadi zecri tedbirlerin alr 
naca~mı ümit eylemektedir. 

SON HARP VAZİYET/ rubun bulunduğu mahalde büyük 
bir duman sütunu gözükmüştür. Şimali Çinde: 

yalanda bombardmıan edildi Çin - Japon harbinde son vaziyet 
BİN JAPON 111UIIASARADA Valancia 4 (A. A.) _Dün gene şudur: Japonlar şimali Çinde büyük 

ral Franco tayyarelerinin Valancia Çin seddini iki koldan gec;mişlerdir. Nankin 4 (A.A.} - Çan~ - Çö -
limanını bombardımanları netice Bir taraftan Hopey, diğer taraftan Su mıntakasında Çinlilerin bin ka
sinde 27 kişi ölmüş ve 60 kişi yara Çangnmga girmişlerdir. Fakat işgal dar Japonu muhasara ettikleri Çin 

ettiklerı· a'"azı" çok genı'ş oldu:;.•ndan makamları tarafından hı'ldı'rı'lmekte-
lanmıştrr. 22 ev, iki sinema, bir • • b"' 

buralarda mevkilerini mürlaf aa ede- dir. 
pazar yeri ve bir hal harap olmuş ----------------------------
tur. 

iT AL YANIN CEV ABJ 
BEKLENiRKEN .. 

lngiltere ile Fransa tarafmdan !tal 
yaya müşterek bir nota verilerek l.s 
panyadaki gönüllülerin geri alınması 
m istenildiğini, aksi takdirde A vnı 
pada tamamile sükUn ve huzurun te 
sisi mümkün olamıyacağnu bildirdik 
lerini dün yazmıştık. Son alman hir 
telgrafa göre Musolini sayfiyesinde 
olduğundan ltalyan hariciye nazın 
bu notaya ancak bugün cevap verebi 
lecektir. 

Bununla bet"Bber bu telgraftan an 
laşıldığma göre lw.lya lngiliz -
Franaız notasına cevap vermezden 
evvel Almanyarun fikrini alacaktır. 
ltalyan gazetelerinin neşriyatı verile 
cek cevabm tamamen menfi olmaya 
cağı gibi açık bir "evet,, 9eklinde de 
olmayacağını göstermektedir. 

Londra 4 ( A. A.) - Almanya 
büyük elçisi Von Ribbentrop bu sa 
hah tayyare ile Berline hareket et 
miştir. 

Musollni ile Fran'ko 
arasında 

Birinden tebrjk, ötekinden 
teşekkür te'grafı 

Salamanka 4 ( A. A.) - Dün ak 
şam radyoda general F rankonun 
devlet reisi oluşunun birinci yıl dö 
nümü münasebetile B. Musolini tara 
fmdan gönderilen telgraf okunmuş 
tur. Di.i~e general F rankayu " Mede 
niyeti tahrip eden kuvvetlere k"~ 
elde etti<ii neticelerden dolayı,, teb 
rik ve F rankist davasının kazanılma 
sı için temenniler izhar t.tmektedir. 

İkinci ilkteşrinde verdiği cevapta 
general F ranko, Di.içeye teşekkür et 
mekte e Berlin seyahati esnasm<la el 
de ettiği büyük muvaffakıyetten do 
!ayr kendisini tebrik etmiştir. 

Yeni k8ğıt paralar 
Eski beş liralıklar yenileri çıkarıl
dıkf an sonra beş .gıl daha geçecek 

Ankara, 4 (A.A.) - Cwnhuri- çıkarılmıştır,, ibarelerini ve ban-
yet Merkez Bankasından: kanın umum müdür ve umum mii-

Türkiye Cumhuriyet Merkez dür mua\'İninin İmzalarını dört 
Bankası hakkındaki 1715 numa · yerinde kırmızı renkte seri' ve sıra 
rah kanunun 17 nci maddesindl.'! numaralarını ihtiva eder. 
yazılı salahiyete müsteniden ban· Dört kö§esindc madalyonlar i
kamız 30 Kanunuevvel 1341 tarih çinde ve ortasındaki rozetin üze· 
ve 701 numaralı kanun mucibinC".e rinde kıymeti ifade eden "5., ra
basılmış olup tedavülde bulunan kamları ve üst köşelerde ve rozet 
kağıt paraları tepdile karar ver• üzerindeki bu rakamların altında 
miştir. da ya::ı:ı ile "Türk lirası,, kelime· 

15 Te,renievvel 1937 tarihinde leri vardır. Orta alt kısmında bi
tedavüle ilk çıkarılacak kupür, rer seri ve sıra numar"Jar1 ile har
bet liralık kupürdür. Yeni beş }i. ka imzalarının bulunduğu mahal
ralık kupürün vasıflarım aşağıda de çek kücük yazılarla yazılmış 
bildiriyoruz. lstiyenler yeni bank- "Türkive Cı.•mhuriyet Merkez Ban 
notun asli nümunelerini bankarnı:r kast 5 Tiirk lirası., ibarelerinde..ı 
ve bütün bankalar giıııeleriyle mal- tertip eclilmi~ bir fon vardır. 
sandıklarında görebilirler. Bu ye• Ver sosu (arka tarafı) : Yeşil 
ni beı lir:ılıklarm tedavüle çıka~·d· renktedir. Üst ortasınrl"' "Türkiye 
masrna başlandığı tarihten itihr.- Cumhuriyet Merkez Bankası,. İ· 
ren beş sene müddetle eski kağıt haresi ve iki üst köşesinde yuvar
paralar da mecburi olarak tedavül lak mad:.ılyoniıır içinde "5,, raka· 
ede~ek ve hundan sonra müruru :rrıiyle altlarınd"- yarı daire ~eklin
zaman müddeti nihayetine kadar de "Türk lira:u,. yazılan vardır. 
yani bes sene dah;:\ merkez ban- Orta~rnda esn:" vinyet "resim,, ola
ka111 ~işelerinde tebdil edileb~: • rak "Ankara Güven Anıtı,, mev· 
cektir. cut olup. Türk stilinde bir kemer• 

Diğer kuplirlerin tebdile ba."'- le Türk tezyini san'at motiflerirı
lama tarihleri ileride ayrıca bildi- den tertip erlilmiş bir çerçeve ile 
rilecektir. · çevrilidir. Sağ tarafında yuvar~ 

Bu veni be!\! liralıkların eb'adı lak beyaz hir madalyon içinde ka-
7 X 15,5 santimetredir. ğıt imalil!'\de filigran olarak tertip 

Rektosu (ön yüzü): Koyu mavi edilmiş Atatürkün efijileri "resim 
sağ tar~fınd::\ Atatürkün resimle- leri .. ,.ardır ki banknot aydınlıXa 
rini. ortasmdı,. renkli b;r t~zyina! tutulduğu zaman her iki tarafında 
rozetini, "Tiirkiye Cumhuriyet bu filigran görülebilmektedir. 
Bankası,, "l 1 Haziran 1930 tarih· Banknotun her iki taralı taydus 
li ve 1715 numaralı kanuna göre (çelik) tab'ıdır. 

Frank yeniden 
düşüyor! , 

Peris Borsası movak..l 
kalen kapanacak 1 

Diin sabah Bertin radrostı tarafın
dan verilen malumata göre İngiliz 
gazeteleri Fransız frangının yeniden 
düşmesine intizar etmektedir. 

Sudnay Times gazetesi Paris bor
!;asmm muYakkat surette kapanacağr 
m haber vermektedir. 

Dün İstanbul horsasrncla hafif bir 
hareket olmıt~h1r. Loudra borsası 
rak franga rayicini bir İngiliz lirası 
151,50 olarak tebliğ etmiştir. Fakat 
sonradan Nevyork borsası hu fiyatı 
150,53 olarak ~östermiştir. 

Antakya konso
losumuz Hata

y'a gitti 
Ankara, 4 (Telefonla) - An· 

takya konsolosumuz Bay Firuz bu 
geceki T oros ekspresiyle Hatay'a 
hareket etmiştir. 

Bay konsolos istasyonda Anka· 
radaki Hataylılar tarafından te~· 
Yİ edilmiş ve buketler takdim olun 
rnu,tur. 

Bir karardan 
çıkan kararsızlık 

(Üsttarafı 1 incide) 

İlave edelim ki müstenkif kalan 
14 devlet ekseriyeti alan 34 de-ı·· 
lete iltihak etseydi, hatta muhalif 
rey veren Portekiz dahi muvafık 
rey verseydi, muhalefette kalan 
yalnız Arnavutluktan ibaret hu· 
lunsaydı yine varılacak netice bun 
dan başka bir şey olmıyacaktı ! 
Küçücük Arnavutluğun bir tek re· 
yi karşısında elli devletin reyi hü
kilinsüz kalacaktı! Zira Milletler 
Cenıiyeti paktı icabınca asambk• 
nin kararları muteber olabilmek 
için reye iştirak eden devletlerin 
ittifakı lazımdır. Fakat her devle
tin istiklalini temin etmek gibi gü
zel bir maksat için kabul edilmit 
olan hu usulün şimdi ispanya me
selesinde olduğu gibi Milletler Cc• 
miyelini hareketten aciz bir kötü1 

rüm haline getirdiği de meydan
dadır. 

Bununla beraber ispanya dele
gesi yine bu neticeden memnun 
görünmüştür. Karardan sonra veT• 
diği beyanatta bu memnuniyetin 
sebebini izah ediyor: "Asambled~ 
müsbet surette karar veren devlet
lerin ayrı ayrı bu karar deiresinde 
hareket etmeğe hakları vardır,. di
yor. 

Fikrimizce lııpanya delegesinin 
bu sözleri ameli bakımdan doğ
ru da olsa, nihayet bir tesellidir., 
Çünkü bu sözlerin doğru olması 

Paris 4 (Hususi) - Filistinde 
yer yer grevler devam ediyor. Canıiı 
Ömerde kendi ihtiyarı ile mahpus 
bir vaziyette buluanan büyük Kudi.iS 
müftüsü müslümanlara hitaben neŞ 
rettiği bir beyannamede ha,lkı iş ve 
güçlerile meşgul olmağa davet et 

miştir. 

Yafada meğazalar knpalıd r ve li 
1 •• andaki faaliyet tanıamiyle durmuŞ 
tur. 

Kudüste Eskişehirde ba§layan ger 
ginlik vaziyeti devam etmektedir. 

Halka ihtar 
Kudüs 4 A. A.) - Her türlü kıı 

r'':'~lrklarm derhal bastırılacağı azmi 
ni teyit eder mahiyette neşrolunaJl 
h;r b"""'3nname ile lngiliz makamları, 
bu gibi hareketlerin de:h~l ve çok a 
ğır bir surette cezalandmlacağmdafl 
halkı haberdar etmektedir. 

Arap aleminin protestosu 

Şam 4 (A. A.) - FiJsitinde~i ten 
J il harek'!tleri, arab aleminde ,·e 
komşu memlek~tlerde bu sabah ilk 
yan resmi aksülamelini doğurmuş 
tu. 

Filistin müdafaası Suriye komite 
,.. ;, ln~ilterenin Filistinde aldığı tedbir 
lerin fevkalade şiJdetini protesto ede 
rek Arap memleketleri hükumdarltt 
rma müracaat eylemiştir. Mrsır, 1 
rak, Yemen, Hicaz karllarına yapr 
lan bu müracaatin birer sureti de 
Filistindeki lngiliz fevkalade komise 
rine, Londrada müstemlekeler nazırı 
na ve Milletler Cemiyeti genel sekre 
terine göndrilmi§tir. 

Bulgaristanda 
iki köyde 

Türklere teca
vüz ettiler 

Sofya (Hususi muhabirimizden) 
- Bulgaristan<la iki kanlı hadi:-e 
daha olmu~ ye zavallı iki TüıkteJl 
birisi öldürülmü~, cliğeri de ağıı ya· 
ralanmı~tır. 

TirnoYo ile Elena kazalarmda11 
BE'hr°'·o köyiiml<.>n Ah<luliah oğht 
Ali Ye Mehmet kardeşler]e Y akup 
oğlu l\fostafaya Pekçina mevkiinde 
hücunı eden mfüellruı Bulgarlar• 
kaçmak istiyen Tiirklerin arkasmc1a11 
silah ntımşl.:ırdrr. Atılan ku~\unlar' 
dan Mehmet arkasından ağır yaraları 
nuştır. 

Yine Tirnovo kazac;mm Net::m kö
yünde::ı Demiroğln J\f elımet de hay· 
dutların lıüruınuna u~ramı~ Ye ölclii' 
rülmüşütr. 50 va~ında olan zaYallJ 
Türkü öldürenler lıiiktnnet ma1·anıa· 
tı tarafından ele ~e~irilememi~tir. 

Bu tecavüzler biitün Türkleri hii' 
yiik korku iı;ine ko)'tnu~tur. Mfüer.a· 
vizlerin Yaka1anamamac;ı do1avısi1e 
Tiirkler bi.ishiitiin acınacak lıal~ gel· 
mi~ler<lir. 

Milletler Cemiyetinin son k=.1 - ' 
vaziyeti ile yükseidiP,ini isbat et
mek mümkün değildir. 

ASIM US 
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__ onunde ..• --

Tefrika Numaraı : as Yazan : Nıyazl Ahmed 
''TercUrne ve lktlbaa hakkı rnah~uadur,. 

Kıbrıslı Mehmet Paşa Rilştü Paşanın gitmek 
istemediğini duyunca kan beynine sıçradı: 

Akdeniz Kontroluna 
ltalyanın girmesi 

"Rüştü Paşa eğer gitmezse 
nefi olunmahdır,, diye bağırdı 

. lngiltere ve Fransada çok iyi karşllandı 
Yapılan görüşmeleri üç devlet arasında daha 

geniş müzakerelere başlangıç sayıyorlar 
Akdenizde korsanlığa karşı alnı 

mış olan müşterek tedbire, ltalya 
nın da dahil olmasını, "Times,, gaze 
tesi, .. İngiltere ile F ransanın yükü 
nü hafifletecek mahiyette,, telakki 
etmektedir. Gazete, korsanlığa kar 
şı zaten müessir olan kontrolün, 
şimdi daha kuvvet kesbedeceğini ya 
zıyor. 

Köy kalkınması 
Çiftçiler yapılan hasbıhalden 

çok memnun oldular 
Karilerimizin malumu olduğu üze 

re, Akdenizde kurulan kontrol teşki 
latrnı yeniden organize etmek için 
Pariste deniz mi.iteha::Jsıslarının ha 
zrrladığı anlaşma, F ran3a bahriye ne 
zaretinde imzalanmıştır. 

t Türk kumandanları isıira lıatta ç11buh it;iyorlar Bu yeni teskilat ltalvayı da içeri 
stanhulda yirmi sarraftan başka! kese, te~rifat mülazimrn<'li Haı·ı alma!..tadır. . . 

Para iııi il 1 l k h ak 1 E . . A l . ın d ~ e meşgu o aca yer rr ı - mın rf endı 1 kese ... , n a~maya, Fransa namına amı 

1 a ~ Hunlar, Fatih civarında Kara- Paradan ha~ka bir ıle tiftik topla· ıal Darlon, lngiltere adına amiral 
~an 1

• Unkapam, Fener. Balık pazarı, ı narak ort1n,·a ;e, keti ·1 iyordn. Bu tlef Si r Viyan Ceyms, ve 1 tal'-'a adına a 
l\.Urnkapı y- "k S Ak d . • ~ .. J '"a'· ' enı apı, amatya, sa- ter en de hirka'' satır: · ~rr ıınıııe<'- · l p • R " 1 mıra ini imza ko}·muştur. 
)(;

1
'. asanpa~a hanı. Şrhzadehaşı, cim hazreti şelıriyari fazil('tlfı ı·fı•m İ 

t f} uıncular içi. Mercan. Koca MU!\- hazretlerinin lıarcnıi nıuhterı:nıele~ i "Times., gazetesi di!'.llomatik nıu 
a a Prı·a E .. K B 'k · habiri s,öyle yazıyor: \, '~· · .,YU!•· asmıpa~a.: cşı ta~. 2 krye. Der~aaılette Çulmrç0~111r cı\'a-

ı navnılk .... T l 1' k ] l 1· . "D . .. h 1 d irJ·ı r oyu, ~Jl ıane ,·c 1...os Ü< an a rında kcseılar nıa1ıa1lcl"inılr •.nıınl" enı;ı: mute assıs arı arasın a ya 
, , 

1 ~r. ) alnrz Usküclaula jki sarraf hatıııı 1 kıvr. Deınirkapuhı Jlııl'ı :\)·- pılan anla~ma, salahiyetli İngiliz ma 
1ı:~fl 1• Bnnlar, kunetli kefaletlere ~c hanını iso dirlıem, Cilıanl!irde ha~ilinde çok iyi karşılanmıştır. 
z ~,anııırştı. Ayakta g<'zerek para ho- Ata bey lıarrmi l kryr... ltal N l f d h"l l ·ctn ar ·1 . v • • Yanın yon iti a ma a ı o 
ııiddf' l 1 llı,;ap ırnzrrlıgı tarafından İ2'fanhııla f ngiltt·r~ , e Fran!"a n~- , - .. 1 için sarfedilen gayretlerin mu 

S t e Cf'zalanchrılıyorlardr. kerleri "elmi::ıti . Birı·ok \:_·erler lıa~ıa- vafak l · İ } 
aı n .... , ~ ıyet e neticelenmesı ta ya, 

ho 1:~ ar yiiz kuruşluk hir kaihclı hane haline 17etirilıni~ti. Rus eı;ir w f l zınai'P · 1 1 ' l'I ~ ransa ve ngiltere arasında daha ge 
kir} ak~a ~ctıren er< en on .ku~\~~ na· ya~~lıları ~eliwır. HeYhf'liaılara ı-rv~ niş mevzular üzerinde yapılacak gö 
inıc :e '.e <lok,.an kuru~ yırmılık ka- eılılıyorlarılr. Bıı hareket ~elırf' ycnı riişmelerin bir başlangıcı dahi olabi 
n k:/'l"rnı kuruşluk gene on kunış lıir ,·cçlıf' vnmi.;; hulunuvordu. r 
,~. 1 

k''C on kuruş kainıe \'erereklercli. Siyası rical ır. 
ltz uru 1 kt f ı kA~ h Bu gibi konuı:ımalarda lngiltere lardr. ~ u an az 8 aı;ıt ozamaz· Siyasi rical arasındaki kin 'e çe- ~ 

Har.ine . • . k" y I · nın ,.a7.ıvetı ro ~ar8ılmışt1. 

rı arı an ilanlarda. ..,;azinei c·elilei 
ıa 'Y<'nin '"""nini ı;alııka <'tnvalinclen 

tai;rarla J 1· l k ,.: . • ıay ı la aya olup hunnn 
, ttratı t ... fı,;;ı'lı' 1 . l'l t·~· 1 ·ı c1. . . .. · · · ·• )'o una ıı;tt ı c ıı=;ı l ı -
ırılıyordn. Fakat suiistimal haşla-

ııırstr vl . 
. • · r, e ~e~en parnlar wnıyor. Ta-

~·h~t ?·apılanuyorclu. Hafhuki para· 
n~- ılıtıya(: lıer zamankinden fozla iıli. 

Utiiıı drvairc ı<İİ\•lc hir tebligat rn-
Pıldı 1' l ı· ' - '•ııt"' / . · P.ı ıı.:atta: ır un mıt olan 
'n" ı · . l <' ı.~t mnlw.~ ı·e umumfrctt~ f!mri 
1.'1rrıı"- b"d<'nen hizm<>t 0İunduğ11 mi-

,cı!//ii l il dh' ·ı h' l >er c t>n rı ı ı nn ı:.met o un· 
1lırıs1111 •· • • • l .1 ' n t•ucu 11 t·c mc.~rlll)'Clı 11 <'mayı l ~ )1 .. 

fUıı ,.,, riimle tom/mdan if adc t'<' 
la~d·l 
l· .'' l.·ılmm1.5 olmfll.:tnn na~i .. Tlrr 
,,.~, ' . 

il umm<>t ı·r /{fll'rctine t•e kudr<'ti 
ttı,,•;,.,, ı· : 1 k b' i . ,.,. ma /\"<'.~ırıe .... c cnı•rc ır 

an<' fl <' flf'ri aı·ı!dığı hlldirilivorcln. 

kememezlik bütün ~idcleti ile cfovam il~ F ransanın gayesi, yeni bir teşriki 
ediyordu. mesai havası içinde lsp3nyaya karşr 

Rıza pa§a ııeraı:;lcı>r. Kıhn~lr 1\Jelı- alman ademi müdahale tedbirini mü 
•met pa~a kaptmı derya olıııu~1ardı. essir bir siyaset haline getirmektir.,, 
Bir miiddct sonra du ~eylıiiı-lam Arif ---------------
Hikmet hey azlrdilere~. Arif r.f encli 
Şeylıiislam. Şekip efenıli riithf·i halii 
ile meclisi Yala reisi olmmılarch. IIa
riciye nazırı Re~id pa~a . .Mehmet Ali 
pa~ayı bir tiirlü c:c·keıniyor, lıir çare
~ını hulnı> m:ııkla~tırnıa yollarını 
arrvorclu. Fakat 'kciılin lıatırmı kır
mak i~t<'mhor. )f<'lııııet Ali paı;a alt>y 
hinde bir hadisenin zıılıunı iı;in r.;.. 
sat kolhn·ordu. 

Rt"'~İt İrn~a, sırrını Kıhrı:-lı :\fı>lı
nıet pa~aıım yt·~erıi Bı>l'İnı lıeyclen 
haşka kimsnc !'iiylcıııezdi. 

Bir gün Kıbrıı;;lı Melınwı pa-;a, Be
sim ll<'y ile komısurken ~iiyle de
miı:ti: 

Kömür sergisi 
madalgeleri 

Ziruaı Vt•hi/i Şaltir Kr•s,•lıir m mmı r;i/ıliğ'11dı• yapılau toplımtula 

Anl.:am, (Hususi mulıtıbirimi::. tiya~larm nel('rden ilıaret olduğunu 
den) - Ziraat Vekaletinin Ankara uzun uzatiı\'a anlattı. Muhterem Vı·
Eskişelıir ve Çankırı 'iHiyctlerine kil hu ilıti~:aı:ları en ııamiıııi bir tlost 
hağlr köy ıııulıtarlarmı Ankaraya ıla olarak dinledi ,.e lıepsinede avrı av
,·et ederek onların <lertleriııi elinle rı ce\·aplar verdi. Hu arada lı~::ıeat;n 
mek ve hu dertlere ı,:areler aramak kiiylerde yol hulunnıaılığı için ıııah
mevzuu etrafında orman ~iftliğincle !<llliin bazı yerlerde çürüyüp nıalnol
hir toplantı yaptı~ını dün bildinni~ tfuğıı. hilgit-iizlik yüzünden tarladan 
tim. layıkile i:-;tif aılt• temin edemedikleri. 

Saat on lıirc doğru Ziraat 'ekili huğdaym ga}et uruz f'atılrlığmı buna 
Ray Şakir Kl"~ehir hususi otonıohili karşılık olarak \'ergilerin ağır oldu
ile orman çiftliğine geldi. Yanlarm ğu. tohum ı~lalıında ne ız;ihi <:arelere 
da siyasi Ye idari 1;1ü~tc~arlar. ımıtm1 ha~ vurulduğu, k~lerde ha~c·ıhk , r 
müdürler ,.e koıuhineler kurwnu da mep eciliğin ne ımretlf"' yer hulara~r 
lıazır hulunnyorlardı. Muhtf'lif §ehir köylere ı"!U temini hak.kında etraflı. 
lerden gelen kiiy muhtarları ilk okul uzun tetkikler yapıldı , .e miitalealar 
binaı;;mm hfr ,.ınıfında toplnndılar almtlı. 

toplantmyı Bay Şakir Kf'sehir çok Bu topJantıya da nihayf"t 'nildik
~üzel bir nutku ile ac,:tı. ~feınleketin ten ı-onra Vekil. müsteşarlar \'e mü· 
en hihük davalarından hiri olan diirli mııuıniler kih·lülerle hir kar 
"kiivlÜniiıı kalkınması .. hakkında ne· deş. hir arkadaş gibi konu~arak \ ' t'-. ) . 
1er c1ii1ünül1Hi~iinü. ne gibi tt>dhirln nıek yedilf'r. ~ft":vzu lıep aynı: "Kii~-
almtlığmr ,.e hütlin hunlara ilawtf'n liinün kalkınması., idi. 
kövlülerin ele vardım etmesinin ne Ru arada Haymana ki>ylerindt-n 
tle;ereye katlar. zaruri olduğmın ayrı hir muhtar şunları ı;öyledi: 
avrı iznlı etti. F.f endim. gübre yakmak e" elleri 
· Ru nutuktan ı-onra ikinci bir top- ı;1adece köylülere ait bir iııti. Simdi 

Jantı yapıldı. Bu toplantı da her köy- arahal"ı heş altı liraya ~;lıirlil~r el" 
lü kendine ait olan ' 'e mü,terek ih- (Sonu 10 uncuda) 

işaretler: i 1 ~aılnJ;ı:aııı :\lıı'=tafa pa~a (ıOO, ŞJ>ylı 
.. •lııı \rif efendi :>OO, HariciyP Na-

- Fırııat hulup r;aclrıiizaın olsam, 
şu Mehnıct Ali pa~ayı ıll'fyı•clı•ı·iıtC 

Bunu duvarı Besim lıcy' si iz arasın 
da Rc~icl p~~aya anlatınra, Ifori<·iye 

............................ 
"'" R . 1 P"İcl na~a 600, ıocra ... ker H1za 
T•a~a 400 'I' ı ·· · · <>Qo k ilk•' · op ı "llH' ınu'lırı .} ese 
lll ~e 'enliler. Mccli~i nıalip·yc nıe
c 11r Rauf pa~a ~O kese Yenni~ti. Ge
P el Yarrı;ı hir ahbabı kendisini ziyaret 
-C erf'k: 

- Pa.-a hazretleri. ıledi. Elli ke-lle . 
C:rık <ız .. Rauf pa~a: 
.- Xc \'arıa\'ını, hütün S('rYetimi il) - r . 1 'ereviın? 

'\ - Ha~a .. (h·le ı!eınek istemedim. 
; n"ak.. , · 

- Anrak ne oluyor? 
. -Zatr ~ .. ·a ıanP ia~e ıl<'ff Prirıin tak

' ı . •nı vekavi ct•ritleı;;indc• ıalıı oluııına-
'llır · <'ntır huyurnıuş da .. 

- Bundan hana ne?. 
rıo - Falı.at ııaclrıazam. k O er keı;;e diğer ze\' at 

Re~id paşa 
he~er yüz 

f'~f' \'erivorlar. 

1. Rnuf ~aşa huna bir ce\'ap v~reme-
f l: • 

. - Peki <>vlc i~e 50 kese daha \ 'e· 
ı·ı Yoruın.. . 

O ·di. İkinci ~nü ı.tazetede Rauf 
l\ı ı: ıııın İıımi altıD<la 50 ke8C• clalıa 
~ Lıııtfa ''Vakai sani\'e,, kanii ile 50 
•(" ... dalıa yazılmıştı. ., 

t IJ. •• 1 
' "' ~u11 ,.r fazlaca ,·erilen iane. 

,,,~,.... 1 
'" k · a~ı ı1z1 ılr. \feseJi dt>fterde şiiy-
1 avn ar ''ar: İstanbul pavelularm
' an S ı Pfe · •11 n zaılc 1\fohmet Rıfat hey 
k· ndı hazretleri 2 kese, miiderri11ini 
ıraından )le hm et Beh~ct efendi 2 

Nazırı. kenıli k('nıline: 
-İşte iE'tediğinı olarak .. tli~e dü· 

şündü. 
Derhal Kıbrıııh Mt•lırnet Pa~an sa

clarel ını-Ykiine geçirtti. Fakat . Kılı
rışfı ..'\lelııııet Ali pa~ayı nef ycıtirc
cek yerele on.a merlisi alidt• lıir ıue
mnri\'et \"enli. 
yoktı;. Bir ew:li !'adar<'l ıne,·kiinc 

· Re~icl paşa ne yapaea;iını ~aşırmış
tı. O l!İinclen itihar<'n ele K ılırrsln·a 
dfüım~n oldu. Fakat 'apa .. ak lıir . is 
ıwl;neııini tı•ıııin ı-tmi~ti. Şiıncli a)('\~ 
hinde huhmmaFı <:0 k <,:irkin ve k~
raktersizlik olurdu. 

Ru lıa,füeden sonra Rrşiıl paı.:r 
Resim he,•e ıle ~ırlıırmı açamama~a 
haşladı. En rok J?ih en · ıerek hir tek 
adanı \'llr'lı: Ce,·ılet ı>a~a .. 

Simdi hiitün dert inini. İııteklnini 
on~ açıyordu. Sa•!.rıazaın Mehmet pa
şa. seraııker Rüştu paşayı çekemiyor· 
du 

İstaTJlmldarı uzakla':!trrnıağa karar 
, ·enni"ti. Arah:stan ordusuna nıiisir 
n11~hrtti. Reşid paşa ela aynı fikinl<> 
idi. Rüstii pa~a~·ı ııe\ f'tne:ıı:di. fakat 
şimdi ~ıhrıslrnm a!erlıincle lıulnıı
du;;u irin onun vapıııflk iııteıli~ine " .,,. ı · 
ıı>w• i f'lnı:•~a karar 'crt ı. 

Re~icl pa~a. f.e\'det paşayı ) anma 
çağırarak vaziyeti :tnlath: 

(Arkası mr.) 

iktisat vekaletince hazırlanmıf o 
lan Enternasyonal kömür sergisine 
ait madalyeler dökülmüş ve Ankara 
ya gelmiştir. Yukarıda bir resmini 
neşrettiğimiz bu madayleyer altın, 
gümüş ve bronzdan dökülmüıtür. 

Vekaletçe sanatkar Münir Hayriye 
yaptırılmış olan bu madalyonlar 
diinyamn muhtelif yerlerinde birçok 
fabrikalara dağılacak ve sergiye İşti 
rak etmiş olan müesseselerin salonla 
rında şark mevkiine ko:-ıacaktır. Ma 
dalyonlarm bir yüzünde Atatürkün 
en muvafakıyetli portrelerinden biri 
si vardır. 

Arka cihetinde de serginin adı ile 
kazanan müessesenin adı yazılacak 
tır. Kenarlar• endüstri çarkının dişle 
ridir. 

Unlverslfede bir tayin 

Üniversitenin fon fakültesi profe 
~örlerinden Bay Navrilin ölümü dola 
yisile açık kalan hayvanat dersi pro 
fesörlüğüne Alman profesörlerin 
den Kasvik tayin edilmiştir. 

Yeni profesör yakında şehrimize 
gelerek derse başlayacaktır. 

Artist istiyoruz 
Y aıı henüz elliyi bulmamtt değer 

li bir artist tanırım, bana birgün ıun 
ları anlattı: 

··-Ben mahkemeye gittim de 
hakimler sen oyuncu makuleaiain 
dediler ıehadetimi kabul etmediler. 

Dünyada artiıt heyk~li dikileli bir 
man oftuu ıehadeti kabul edilmiye 
hayli zaman olduğu halde uzun za 
cek bir parya, müziği dinlenmeai ha 
ram bir neane diye kapı dıtarı tutan 
"cami avlusu zihniyeti kafalarımızın 
içindeki beyni bir yağlı takke hali 
ne koydu, bilhassa müzik ve sahne 
kültüründen bahsetmek istemiyo 
rum. 
Çünkü bu yağlı takkenin atlında ka 
panan hayatımızda ıahne ve müzik 
bizim için yeni başlayacak, yeniden 
kurulacak bir alemdir. 

Sahne, müzik yalnız arzunun, yal 
nrz tahminin ifadesi değildir. Kütle 
içinden seçilecek, kütle arasından ay 
rılacak iıtidatlann tasfiyesi ile, on 
larm hakiki sanata en yakın olanını 
bulup çıkarmakla mümkün olabilir. 

Netekim ,etrafımızdaki sahne ve 
müzik alemi ya, tarihi bir derinliğe 

Yazan : SADRI ERTEM 
maliktir; yeni unsurlar bu tarihi de 
cak mtıbak ederler. Yeni nesilleri mü 
rinlikten kuvvet alan kültüre çabu 
zik ve sahne alemine !.>ir eser halin 
de hediye ederler. Yahut bunu üstad 
~rm kqfi ıuretile başarmaktadır. 
Üstadlann kqfi için bol elemana ihti 
yaç vardır. 

Ankaracla açılan tiyatro mektebi 
bu cinsten elemanlan toplamak sa 
nat üstadlarmı kqfetmek için de~let 
tarafından garanti edilmit bir mües 
ıesedir. 

Sesini veyahut jestlerini bir sa 
nat eseri haline koymak isteyen va 
tanda,1ar için en iyi fırsat tiy!tro 
mektebi, yani devletin kanunları ile 
de teyit edilen ferefli bir istikbali ya 
kalamaktır. 

Bu istikbal yalnız bir gencin yarı 
mm, tehlikelerden, ümitsizlikler 
den, karanlıklardan kurtarmış mana 
sını değil, aanatm şerefli, muvaffakı 
yetli ufuklarmı da kavr"lmaktadır. 

Genç adam için imkan her za 
man için ayaktadır. 
Biz sahneyi kurduk, üstadları çc 

lenklemek için hazırlanıyoruz. 
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iki ateş arasında 
Sarışın, güzel Sisi, iki ateş arasm

fayddı. Gerçi bu iki ateşten birinin, he· 
ıüz dumanı bile görünmiyordu ; ne ol
foğu belli değildi. Fakat günün birin
ie onun da, beriki ateş kadar yakıct, 

!ritici, mahvedercesine alevlerine sarıp 
;armalayan bir gönül aft.ti olmayacağı· 
rn kim temin ederdi ! 

Şehrin pınl pırıl sahilinde }•:.ikselen 
büyük "Mavi yıldız,. otelinin en mükel 
lef dairelerini Muranpur mihracesi ve 
onun ince, Amerikalı karısı kiraladığı 

sıralarda otelde sevimli bir genç belir
mişti. 

Her gün yeni bir spor kostümü ve 
akşamları muntazam smokinle gö 
züken bu güzel delikanlının kim oldu 
ğunu Sisi bilmiyordu. Fakat halinden 
bir zengin çocuğu olduğu anlaşıhyordu. 

Bu sevimli delikanlının arkadaştan 

yoktu. Ken.disini ziyaret edenler de 
görülmiyordu. Yalmz, otelde her g:.in 
karşılaştıkları ile göz aşinalığında bu· 
lunmanm neticesi olarak birçok kimse 
terle bir selam arkadaşlığı ediyordu. 
Sair zamanlar yalnızhktan şikayet 

ettiğini gösterir hi~bir hali sezilmiyor
du. 

Bir bakıma esmer gibi görünen, fa. 
kat yakından geçtiğiniz zaman sarışın 
intibaı bırakan bir gençti. Gözleri açık 
renkti.Kumral saçları her zaman geriye 
doğru panl parıl taranmış duruyordu. 
Pembe bir cildi vardı. Fakat bütün bu 
açık taravetine ,rağmen, dıüşünebilen 

bir insanın ağır ve cazip tavırlarım ta
şıyordu. 

Bazı defalar ceketinin cebinden ince 
ve uzun saplı parlak bir pipo çıkararak 
'dişlerinin bir kenarına takıyor, onunla 
balkonda, denizden doğru esen tuzlu 
.rüzgara yüzÜJllii vererek sessiz sessiz 
uzaklara bakıyordu. 

Ne güzel bir delikanlı idi bu! Sisi 
ona, önceleri hayretle bakarken sonra 
hayranlık duymağa başlamıştr. Daha 
sonralan .deli gJJıi.. peşnden koşacak bir 
hale geldi. 

Her görüşünde yüreği hopluyordu. 
Her karşılaşışında boynuna atılmak 

isteği, içerisinde yaramaz bir çocuk 
gibi iradesine takılıyor: "Çek, çek, be· 
ni onun yanına götür .. diye adeta hay· 
kmyordu .. 

Fakat Sisi, Muranpur mihracesinin 
oturduğu bü:p:.ik "Mavi Yıldız,. oteli
nin, sa.dece küçük bir hizmetçisi idi. 
Otel direktörü onu, müşteriler için te
lefon defterinde numara bulup çıkar 
mak, şu vey:ı bu küçük hizmetler için 
icap edenleri derhal çağırmak, yol 

mükemmel günler geçireceğimize emi
nim. Haydi gel, .. 

Y;:zen .• 

Hikmet 
Münir 

Sisi bir 15.hza düşündü. Nimonun de
vamlı ısrarı, hele bu hafta içinde son 
dereceyi bulmuştu. Gerçi haksız da söy 
lemi yordu .. Acaba l ?. Sisi: "Acaba, de
di kendi kendine .. Bir tecrübe etsem 

mi? ... 
Ve birden atıldı: 
- Geleceğim seninle Nimo .. 
Nimo, sanki her şeyi hazırlamıştr. 

göstermek üzere oraya almış ve kısa 
bir eteklik, düğmeli kırmızı bir ceket, 
çeneden bağlı ki.;~Uk, kutu gibi bir şap 
ka ile üniformalıyarak otelin yemek 
salonu ile, sigara ve oyun salonları ara
sındaki hole bakmağa memur etmişti. 

Derhal giyinerek köşe başındaki pas
tacıya koştu. Telefon odasına girerek, 
sevgilisi Emcedin numarasını çevirdi: 

- Allo .. Sen misin Emced? Bu akşam 
Celali de al beraber. Sisi geliyor .. 
Akşam saat altı var yoktu, Nirr.o, 

Emcedle h~r zaman buluştuğu rıhtım 
civarına Sisiyi de beraber alarak indi. 

Sisi gerçi güzeldi. Fakat ne de olsa 
bir hizmetçi idi. Sonra. bu kısa etekli 
ve bir sıra düğme1i üniforması, onu, 
hakiki yaşı olan on sekizinden de daha 
küçük ve derhal ehemmiyetle karşıla 

namayacak bir yavru gibi gösteriyor
du. 

Talihe bakınız ki, otelin o güzel 
müşterisi, o sevimli, cazip delikanlı ona 
bir kere bile bir şey sormamıştı. 

Yalnız bir defa holde, Hind mil:ra
cesi ile ayak üstü konuııuyorlardı. Gü
zel delikanlı mihraceye bir sigara ik
ram etti. Bir de kendi dudaklarına 
taktr. Yakmak için kibrit araştırıyorlar 
dı galiba .. Sisi yerinden yıldırım gibi 
fırlayarak kibrit tedarikine gitti ise de, 
geldiği zaman onları, salonlardan biri
ne girmiş ve püfür püfür sigara du
manları içinde konuşmalarına devam 
ederken gördü. Bu fırsat da kaybolmuş 
tu ... 

Sisi, otelin güzel ve meçhul delikan
lısı için yanıyordu denebilir. Ateşin biri 
ve hakikisi bu .. 

Sisi, haftanın izinli olduğu bir gü
nünde evine döndüğü zaman, kapı kar
şı komşusunun, çocukluktanberi bera
ber b:iyüdüğü km Nimo ile karşılaştı. 
Nimo her zamanki gibi ona: 

- Sisiciğim, dedi. Gel, şu benim 
sevgilimin arkadaşile seni tanıştıra
yım. Hem gönlün eğlenir. Hem bu 

iki ateş arasında 2 ı?eü 
saçma tutkunluktan kurtulursun. "Ma 
vi Yıldız., otelinin koca müşterisi, tu
tup seninle mi evlenecek? 

Neden olmayacak şeyler peşinde ko
şarsın? Gel bizimle beraber .. Benimki
nin, güzel bir otomobili olduğunu da 
biliyorsun .. Hem biz, yalnızlıktan ar
tık sıkılmağa başlat.:lık. Sen de onun 
arkadaşile birlikte yanımr~da olursan 

- Göreceksin Sis:ciğim, diyordu. Ne 
şirin bir çocuktur! Şimdiye kadar onu 
ni~in tanımam!Ş olduğuna üzüleceksin. 
o ka.dar tatlı konuşur. Sana doğrusunu 
söyliyeyim mi? Benim önüme Emced 
çıkmayıp da Celal çıksaydr, onu da 
Emced kadar ölesiye ve ölünceyedek 
severdim. 

Gırrrl 

Bir otomobil sesi .. 
- Aman Emced geliyor! Yanrndaki

ni görüyor musun? 
- Görüyorum ama, pek seçemiyo-

rum tabii.. 
- Geliyorlar, geliyorlar. 
Siside biraz da merak uyanmıştı. 
Otomobil gelip yanaştı. 
Emced, eskiden tanıdığı Sisinin ya

nma atlayarak: 
- Bravo Sisi, dedi. Bizi böyle yal

nrz bırakmak sana yakışır mı idi. Ne 
iyi yaptın .da geldin. AI sana arkada~ı
mr ••• Fakat ne o?. Neye öyle baka 
kaldın? 

Sisi gerçekten olduğu yerde mıhlı 

gibi kalmıştı. Emcedin getirdiği pem
be yüzlü gence doğru bakarak şaşırmış 
duruyordu. Yalnız kendi kendine: 

Ne kadar benziyor, diye mırıldana
bildi. 

Ve gencin eline uzandı. 

Otomobil, sahilin ışd ışrl yolunda 
bir yaprak gibi hxşıldayarak yürürken, 
Celal, henüz bitirmemiş olduğu sözle 
rini Sisiye şöyle hulasa ediyordu: 

- Ya.. İşte böyle minimini sarışın. 
Mavi yıldız otelindeki pipolu delikan
lının ben olduğuma şimdi inandın mi? 
Ben, ora.da, muhabirliğini yaptığım 
"Son Ses,, gazetesi hesabına, zabıta ile 
birlikte o esrarengiz Hindlinin ha.reka· 
tını tetkik ediyordum. Bu yıüzden, ote
lin bir odasını kiralamaktan bile çe
kinmemiştik. Havadis o derece mü
himdi.. Kendini mihrace diye satan ve 
yanmda Amerikalı bir kadın taşıyan 
o kara yüzlü adamın nasıl büyük bir 
serseri olduğunu, ancak, göz altında 
tutarak ve cürmü meşhut halinde ya
kalayarak ortaya vurmak istiyorlardı. 

Sisi, başını Celalin göğsüne daya
mxş, elledni onun avuçları içine bırak
mıştı .. 

Tekrar şehre döndükleri zaman, ay
rılacaklarr sokağın başında Celal: 

- .. Bir da~:ki sefere, sen eve gelme
den oncc, bız, gelip seni otelden alaca· 
ğız. eledi. 

. . 
- Nasıl iı:tersen sevgilim. 

. Emced ~e Celal yeniden caddeye çık
t ~ ·ları vaka, bir sürü müvezzi ortalığa 
~ 1 yavrusu ~ibi clağılmn~. ava: avc:z 
'Son S~s .. ""'ZCtcsiniıı ikinci tabını 
hay:·nrıvor ·iı i · 

- IVfavi yılclız ote'inin esrarını yazı
yor: 

5":, Hnll\ıt7J)~ BEYNELMiLEL BtR 
ER0!N K,\ÇAKCISI YAKALANDI. 

s:ıaı la k:m;ı k:wrr.ak istiven. 
UYDU1.MA l'ı,11HRACE HfNl)LINlN 
AMERİKA'·' '\tJ~ O~TACI DA 

Mı;,:VKUF • 
Bir haft:-dır "Mavi vıldız .. otelinoe· 

ki .... ;zli taki!..:>•a i~ti :-ak cde:ı muharri
rinıi:"h v~r; i;; · 

fı.IÜHH.I TAFSİLAT 

li esrarının meydana çıkarılışında bü
yük bir gazetec~lik muvaffa.kiyeti gös
termiş olan muharrir Celalin bayan Sisi 

Para borsaaında 
dünkü muameleler 
fı;tanbul rana;;mda dün birinci 

tertip Türk borcu talıvi1leri 13.40 
dan ikinci tertip Türk borcu talı\ il
Jeri 13,10 dan ınuamele görm ilştür. 

Bundan ha~ka Ergani talıvilleri 
96 dan muamele görmi.iş, Anadolu 
demiryoln tahvili ile Sivas Erzurum 
talıvileri iizerine lıiçhir muamele ol
ınamıştır. Dün hir İngiliz 1irasma 
Merkez bankası tarafından 628 ku
ruş leshit ediJmistir. 

Tezcanla nişanlandıklarını haber vefr 
yordu. 

HiKMET MONIR 

Okuyucularımızdan: __________ _.. ......... -----
E 1 r cevap 

Şcremini llalkeı'i Dil, Tarilı, ı·e 
Edebiyat kolu reisi bay Baha Göçoğ' 
lıı diin grı:;etcmi;;e ~u ıczh('reyi yol· 
lanıt!lllr: 

'·rnı bayramı günü IIalkevinde \'e' 
rilmesi icap eden ıniionmcrenin geri 
ka1masrndaki zaruri sebepleri Cum' 
Jmriyet gazete;:inc mektup yazan za1 

tın da pekala hilmc~i 1azm1 gelirdi. 
Bu sebepleri bildiği halde hihnez gö· 
riincrek kendi evini yanlış hir şekil• 
de teşhir clıııck istemesinden yine 
kendisinin müteessir ve nadim ola· 
ca~mr umarız.,. 

Dün Londra ~ hot-<.ıasmdan !!elen 
telgrafta, hir İngiliz 'iiraı:ımm 151.82 
açıldığı ve 150-40 fraııkta kapan<lı~ı 
~ilclirilmiştir. Cumartesi giinü İf'e bir~----------------
Ingiliz Jirasn1ı 149 frank da kapan- Yeni geçit yerleri 
mrştı. Karaköyde ·eniclcn bir geçit yeri 

Demek oluyor ki dün de hir punın daha yapılacaktır. Bu yer, Karaköy• 
yükı-elmiştir. de börekçinin oldu~rıı yerden karşıya 

Dün horsa haricinde altın 1052 olaı·aktır. 
den açılnır~, 1055 de kapanmıştır. Ilımdan başka Beyazıttan Taksi
Ahında ni:.bi hir i~Likrar rrürülmck- me kadar olan yollarda da ellh_·e '"a-

d
. h , 

le ır. km geçit yeri işaretlenecektir. Bun· 

Güreş b 8 kem ı kursu Irırm çivileri ııazırıanınakta<lrr. 

T. S. K. Giireı: halıem lmrsıı bas-
kanlığmdan: ~ 

1 Güreş hakemi yetiştirmek mak
ı>aclile İstaııhulda 1 ikincitc;;rin 937 
ı . '.S 
<en ıtiharcn bir ay müddetle ımhı-
cak olan hakem kursuna llf'r mllsec

"cel sporcu İ!<lİrak eclehilcce:;inden hu 
~ünılcn itih~rcn kuı-sa dc, .;m edecek 
ler:n f:ağalo~ln C. H. Parti ın<'rkeziu 
deki ~lire~ federasyonuna ıni1racaat 
ederek kaydolunınalrı lehli~ olunur. 

SATILIK K.AGl:Il. HANE 
90 - KUçUk Uftadc sok:1k (eski Afctı No 

11. 6 oda, 2 helit, 2 mutfak. 3 mahrukat ma. 
~azası, terkos, elektrllt, kuyu, bUyUk aydın. 
hl~: Ferikö:-· TürkbeA'i sokak No. 87 haneye 
muracnat. ıv. P. 1822) 

ı= - Günlük,__ 

RADYO 
-- Programı - 1 

Öğle ncşriyatr: Saat 12,30 PlAkta Tür!< 
mus ikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Muhtelif pl&.l< 
neşriyatı. 14 Son. 
Akşam neşriyatı : Saat 1~,30 PIA.kla. dans 

musikiRI. 19 Armonik solo. 19,30 Konferans: 
Eminönü Halkevl namına: Doktor Bakı Pi
regok tarafından (Meslek intihabı). 20 Türk 
musiki heyeti. 20,30 ômcr Rıza tarafmdan 
arapça söylev. 20,4:5 Vedia Rrza ve arkada,. 
ları tara!ınd:ın Türk musikis i ve halk ~arkJ. 
lan. <Saat ayan). 21,15 Orkestra. 22,15 A
jans ve borsa haberleri vc ertesi gUnUn prog 
ramr. 22,::0 Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları. 23 Son. 

Kardeş ıranda 

Birkac ay sonra av 11 ı;azete, "ikirci 
ta!>:., y:- ~ rrp ~1 lüzum görm:m::kle be· 
r?.':ıt-r, cEu:;ç:ı enteresan bir diğer ha
' 'dis n:~rcdiyordu: '"Mavi yıldız,. ote-

KımT~, lr:m. lı:lvi.ik l ii'.i;•ı ı~ :m ~r1ıips ·•lı Pe1ıle\ inin yiiksek idaresi 
altında her g;in h:rı;:ok <la:ı:ı i'.t"r!c·uı<'l lcd.ir. He1:1iırnlc Talıran sokaklarındaki 
llıalkm hrupai kıyafetlerle tlul.ı~tığını giirüyonmnuz. 



d c'l bir yıl kadar önce, yani 926 
t ~: Rudolf Valantino ölmüştü; ve 
-~ ıh .birkaç saatin içinde ka-:lm~ık 
a ~tnıni alstü .. t ctmi;ti. Bu eheın· 
~1

1~7t verilmiyecck bir hadise de-
~1 c 1 G··ı t b" ld k ·ı · · · u,{ en ır yı ız e sı r.ııth. 

1•radan zaman geçli. Sinen•a 
mi e:·a't'ıları birbirlerine . .,. ·l· ·· ~1·-
ardı: ..,. "" 

P ~en - Hürü gördün mü? 
r·ı .arıste, Ben Hür filminin r. · · ~-
ı dıg'"ı· sı· 1 .. .. • ' . b nema arın onu e a ui· 
varı ı · . h ar ay arca dolup boo:andı. N ı-
~Yet Fransızl"'rın milli bayramı 

0 .~n on dört temmuzda parası::: 
aost ·ı H·· ~rı en filmler arasında Ben · 
d ut de Yeraldı. Bütün Parisli ka
g~·n .~tın gözleri, ekran üzerinde 
k?runen Ben - Hüre dikilmişti. Pe· 

1 a?1aı bu Ben - Hür kimdi? 
Kım olacak Rudolf Valanfno! 

I Me!hur artist bugün Pariıte bu-
unuyor. Gençliğini ve mesleğe ilk 
ba.tlayıfmı anlatması için kendisi· 
ne ricada buluunan bir muharrire 
!Unları yazıyor: 

- Hayır, hunlardan bahse· mi· 
~~lirn. Ben mazivi dü,ünmediğinı 
ısın rnesuduum. Nebatlarm büvU· 
:e~.i için onları kesmek lazımdır 
egıl mi? İnsanlar da ağaçlarn 

benzer. Onların da öteberi dalla
~1.nı kesmek icap eder. Fakat cok 

1 •ın~eler vardır ki huna razı değil· 
erdır, bütün dallarını muhafaz~ 
~tın~k isterler. İşte bu benim içm 
ahıl değildir, çünkü ben bu hald~ 

Yltaınak istiyorum. 

iLK AŞK 

) l\1eksikada eski Aztek medeni
oİtinin bulunduiu yerlere tıakinı 
, bil Yayla üzerinde küçük bir k~-
' a vardır: Duransrn k.- '"abası! 
. Burada oturan ailelerden hiri:•n iki çocuğu, kardet ve kız ka:-· 

l et komedi oynamakla eğleniyor 
ar. Büyük babalarının isim hayra· 

lllı Reldi. iki kardeş bir piyes ha
Zırlaınağa batladı!ar.. Rollerinf'!' 
~ bir tuurla çalışıvorlardı. Piyes 
t{~-zabilseydim !,, adını taşıyorrlu. 
le Uçük kızın adı Guadolüptü. Er· 

ek Çocuk altı yasında, Joze - Ra
lllon Sama.niego idi. 

Büyük babanın bayramı bu 
:Yun ile pek ne,eli ge-::ti. Çocukla!' 
ınulınadık bir surette muvaffa~ 

olrnu,lardı. Fakat bu muvaffak:
}'etle beraber evin içine de komedi 
~~Ylanı ayağını soktu. O günden 
1~11har~n Joze Ramon ktz kardesle· 
rı e Piyes ovnamakta devam edi· 
Y~r; buna hiçbir suretle fasıla ver
~~Yordu. Hatta i!Ji daha ileriy~ 
~otürerek ica~ı halinde c1 1"a:-~:m 
la bazı ar'· .. da"hr b• larak· ~cıJ...-0\. 
'-~r sayısını fazlala .. tırıvo:-du. H. ç 
Qtr "'u·· ı··k • M c u ""'"' mnni ol~-ı:-orc. · -. 
na J.. anınafih bu esrareng:z h~vatı 
ku .. aJka tey},.. .. d,.. ka.rı":-1 "tı. !:zr 

ÇUk ~OCUk Sİbi O aa ~C1{~CCC -:l 

mek mecburiyetinde idi. Gitti, 
tahsile başladı. Aradan yıllar geç
ti, bu küçük oyuncu timdi bir de· 
likanlı olmuştu. İşle bu sırada idi 
ki a~k, ilk atk kalbini ziyaret ettL 

Bu aşkı ona veren Mariya adın
da bir kızdı. Tabii güzel ve sevim· 
li idi. Joze onu gördükçe güzelli· 
ğini seyreder, gözleri karıılaftığı 
zaman kalbinin yanıp tuhlftuğunu 
duyardı. Nihayet bir gün büyük 
bir muvaff akiy~te ma..:har oldu. 
Sevgilisinin parmağının ucunu sr 
kabilmek muvaffakiyeti ! 

Fakat bu cesaret onun bütün vü
cudunda titremeler uyandırdı. Ar· 
tık, kızın evi etrafında dolatıyor, 
elinde küçük bir çicek demeti tu
tuyordu. F akal nafile, Mariya ile 
görüımeye muvaffak ol~mıyordu. 
Bir nün cüretini artırdı. Sevgilisi· 
nin ;·vi yanındaki bir eve girdi, ta· 
raçasına tırmandı. Bahçede kı ı 
karde7lerile oynayan güzeli doy~ 
doya seyretti. Heın mesut, hem 
betbahttı. Kendisine yanaıılama
yan, daima uzakta kal~n bu genç 
kızın taze tebessüınlerı arasında 
bütün hayatı geçiyordu. 

Talih imdadına yetidi. Meksi· 
kada büyük bir ihtilal baş göste:-· 
mişti. Memleket ço~. ~.ereketli idi. 
Fakat dahili harp butun servetleri 
silip süpürdü. Jo~~ ~amon'un ba 
bası da sefalete dutlu ve Meksika 
;ehrine gidip yerleşmek kararını 
verdi. 

ilkbahar gelince herıey yoluna 
girdi. Hayatın yüzü yeniden gül 
meye bafladı. Bu gürültülü ve sı 
kıntılı zaman içinde delike"nlının 
hayalinden yava§ yava.ş v~ hiç bir 
üzüntü vermeden Marıya nın hatı 
tırası siliniyordu. Fakat bu hatır!\ 
yine birgün bir perili rüya gibi ye 
ni tebessümlerle canlanacaktı. 
lunu yakaladı ve: 

_ Affedersiniz, dedi, bana bir 
talih sahası vennenizi istiyorum. 

Grifit onu süzdükten sonra ce-

vap verdi: 
_ Gelecek hafta stüdyoya ge-

liniz. 
_Neden yarın olmasın? 
Sıkılgan Ra.?1?n ~u .sözü büyük 

bir cesaretle soy•emıtlı. 
_ Öyle olsun, yarın geliniz. 
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Ram on ovarro nasıl yetişti? 
Herkesin beğendiği bir _film: 

Bena.Hur 
Meksil<a'ı yıldız hayatından sonra yen: çev·re

ceği film hakkında da izahat veryor 
Yarın, ne kadar elestiki bir söz! 

Allahın yarınları o kadar çok ki ... 
Her ne ise Ramon tam on bet gün 
bekleme odasında üzüntüden bo· 

fu)acak hale geliyordu. Nihayet 
16 ncı günü aahne vaziinin kar. 
tısına çıkabildi. Bu adam kendi
sini pek iyi kabul etti ve bir tecrü
be yapmayı teklif etmek lutfunda 
bulundu. 

- Yarın kat'i cevabı alacaksı· 
nız. 

Dedi. Dedi ama, ertesi günü hiç 
bir cevap çıkmadı. Artık böyle bol 
keseden edilen vaatların ne kadrr 
kıymeti olacağını anlamaya başb• 
mıttı. Jyi, güzel ama bu, böyle de. 
vam edemez. Her halde bir çare 
bulmak lazım. Evet, Ramon da 
bunu dütündü ve basit bir çare 
buldu. 

Bir rica mektubu yazacak. Gri
f itin apartımanına giderek ken:li 
eliyle verecek. 

Bunu yaptı ve akş~.m apart~m'l
nın kapısını çaldı. Pııamalı hır a• 
dam, uyku sersemliğiyle kapıda 
~öründü. Ramon hemen say~1lt 
bir tavır alarak iki adım gerıye 
çekildi ve titreyen elleriyle me~
bthl' verdi. Ru r' i.\M sahne v" .. ll· 
nin kendisiydi. Bu da bir tali~ e
seriydi. Grifit ~ekt~bu ~lıp ıcc~ 
riye girdi. Bir ikı ~akık~ sonra ka 
tibi gelip fU haberı verdı: 

- Lüzum göründüğü zaman 
davet edilecektir. 

Hiç olmazsa bu vaat doğru çık
tı. Kendisine gelen bir mektupta, 
büyük bir es•rin ba,hca rolü tek
lif ediliyordu. 

ŞÖHRET YOLU AÇILMIŞTI 

Fakat bu hemen yapılacak bir 
it değildi. Bunun için zavallı genç 
geçinme yolları üzerinde dolaş• 
mak mc~burivctindevdi. Bu yol ü
zerinde kücük olmakla beraber şe
refli bir i~ bt,ldu. Holivut tiyat
r!)s' nda Faııdango Ruayal'i oynr• 
dı. Bir gün bir tesadüf oldu. Va
lantinovu dünyanın dans ..,,Jdızla
rından biri yapnn Reks lngram, 
"Zenda es;ri,, isimli eseri icin ba,. 
lıca bir aktör nrayordu. Ramonu 
gö,.iip rağırdı ve r'\ngaje etti. 

Bı•1dt\n "'"nra Ramon Nov~rrc. 
onun:~ h'rmc~e birçok filmler çr• 
virdi. Nihayet dünya üzerinde yıl
dırım gibi s~ri hir tesir yapan Ben 
• Hür'e sıra geldi. Novarro birde:ı-

bire töhretin en yüksek tepesine 
çıktı. O kadar ki ötekiler yanında 
sönük kalmıtlardı. 

Gariptir ki Nevyorkta pasla sa\· 

tığı gecelerinden birinde çok yor
gun dütmüş, bir kilisenin mer
divenleri üzerine oturmuştu. Öte
de sinemaların ilanları göz kamaş 
tıracak parıltılar saçıyordu. Bir 
an geldi ki bütün bu ıtıklar söndü. 
Hepsinin yerine ateş harflerle ken 
di adı yazılıyordu .•. Bu bir rüya i• 
di, fakat f uurunun ahından do
ğan ve nihayet itte timdi hakika
te çevrilmiş olan bir rüya! 

Bu yüksek şöhret Ramonun 
§en hayatından hiç bir şeyi değiş
tirmedi. O, ötekiler gibi biraz da• 
ha mağrur, biraz daha ağır olabi
lir, kend İne bin bir gece masalla
rında olduğu gibi bir saray yaptı
rırdı. Hayır, böyle olmadı, yalnız 
ötedenberi dütündüğii bir arzusu 
vardı. Los Anceloıda biraz eskili• 
ği andıran büyük bir eve sahip ol· 

Ramon on yedi yaıına girmiş, 
maceralara atılmak hevesine düş
müttü. Babasından, ödünç olarak. 
yüz dolar aldı. Maksadı, Holivuda 
gidip talihini denemekti. Bir si
hirbazın değneği ile canlanmıı bi :
kelebek gibi bu yıldızlar memle
ketine uçtu. Oraya vardığı za
man elinde ancak on dolar kalınır· 
tı ve henüz sefaletten kurtulm~
mıt olan ailesinin bundan batka 
bir yardımda bulunamayacağını 
da biliyordu. Esasen kendisi bü
yük bir izzeti nefis sahibi idi. Dün 
yada yeniden bir müracaatta bıt
lunmıyacaktı. O halde, hayatını 
kazanmak mecburiyetinde idi. 

Çalr,acaktı; fakat §imdiki hal
de o, bu efsane şehrinde bir hiç, 
kendisi llibi binlerce müracaatS'? 
gibi meçhul bir mahlUktu. Me • 
hur yıldı7.lar otomobilleriyle ge
lip geçerlerken, o, tıpkı bir kövlii
nün paditah alayım seyretmesi gi
bi, ağzının suları akarak bakar, 
dururdu. 

Artık açlık ta ba!gÖstermisti. 
Karnının ıstırabım savabilmek 

için bir çare buldu. Bir lokantaya 
girdi. Kendisine yemek verilmek 
sartile sarkı söylemeyi teklif cUi. 
Muvafakat üzerine b;r masa"nn üs 
tüne çıktı ve "Zavallı Jr .. le~e!< .. i
simli bir •arkı söylC'di. Öteden bir 
garson kendisine do~ru gelivrr • 
du. Elinddki mbak içinde yaldız -

lanmış gibi duran bir tavuk kızart 
ması vardı. Joze Ramon daha u • 
zaktan bunun nefis kokusunu duy 
du. Birdenbire dizlerinin bağı çö
zülerek yere düştü; bayılınııtı. 

Zavallı kelebek! 
Ramon'un büyük bir hırsı yok

lu. Duğlas Fairbanks. Barbara La• 
mar, Valantino gibi yıldızların 
geçtiğini gördüğü zamanlarda bi
le onlar derecesinde olmayı kat'
iyyen hatırına getirmemişti. Onun 
hayattan isteği sadece ya~amak• 
tı. O, artık Joze Ramon Saman\c
go değildi. Los Ancelos'a geldiği 
7aman adını değiştirmi~, Ramon 
Novarro olmu~tu. 

Novarro olmayıp ta Samanicgo 
olsaydı ne olacaktı. Her ikisinde 
havat ayni cetinliği muhafaza el• 
mi yor muydu? 

Los Ancelos' da hiç bir şey yapa 
mamıstı. Daha fazla bekleyecek 
hali de yoktu. O sırada Mariyon 
Morgan'ın teşkil ettiği danslı pan
clömima turupuna dahil olar:ık 
turneye çıktı. Bu turupta "Kuş 

tüccarı,, rolünü yapacaktı. 

YARIN, DAlMA YARIN 

Nevyorkta birçok provalar, tek
rarlamalar yaptı; fakat bunlara 
karfılık olarak hiç bir para veril
miyordu. Aktam olunca yiyecefİ· 
ni kazanmak için başka bir mes• 
lek, hatka bir kılığa giriyor, ba
tında pasta dolusu bir sepet oldu
ğu haldt: dolatıyor. Pasta sabyor
du. Loı Ancelos'da olduğu gibi, 
burada da kendisini kimse tanıma 
yordu. Bilinmit bir adam değil
di. Artık bundan faz lası na ta ham• 
mül edemedi. Pılıyı pırtıyı toph
yarak, biriktirdiği birkaç dolarla 
yeniden Kaliforniya yolunu tuttu. 
Yine Holivud111. l=asvurdt.ı. Niha,•et 
filarmonik oditoryonunu açma va
zifesiyle angaj:ı edildi. Bu kendi
sine şeref verecek bir iş değildi; 
fak at hiç olmazsa açlıktan ölme
yecekti. 

Bir alc:13m, otomobiline binmek 
üzere bulunan bir adam gördü. Bu 
nu' tanıyordu. Sahne vazii Grifit• 
ti. Talihinin ba!mda yalnız bir tek 
saç kılı vardır, derler. Bunu yaka
lıyabilen kazanır. Ramon hemen 
bunu, daha doğrusu, Grifit'in ko
mak.. 

itte bunu yaptı. Böyle bir ev sa.
tın aldı. Kendi zevkine göre dö
şetti. Meksika yerlilerinden Aztch 
ler usulü üzere bir asma bah<"e 
yaptITdı. Babasını, annesini, erk~k 
ve kızktrdetlerini bu eve nakletti. 
Fakat bir .sahne kurmayı da unut• 
madı. Orada dostlarına temsille'" 
verecekti. 

BiRAZ DA lSTlRAHAT 

Ben • Hür'den sonra daha bir
çok filmler çevirmiş, çok yorul
muştu. Yalnız yaşamak, biraz da 
sükuneti dinlemek istiyordu. De• 
diği gibi: 11Hayat ta filmlere ben
zer, çok konuıulur.,, Ben. Hür bir 
sene evindeki bahçesiyle uğrattı. 
Günde üç defa kendisini ziyarnl 
eden kuşlara yenıeklerini veriyor
du. Bu kuşların hepsini tanıyoP 
du: 

- Bir tanesinin, diyordu, tüyle
ri mavi idi. Zavallı bir ayağını 
kaybettiğı için yürüyemiyordu. Ye 
re konar, gagasına üç kırıntı alu
dı. Tam üç kırıntı, ne bir eksik, ne 
bir fazla! Ucar, tekrar gelir, yine 
üç kırıntı alırdı. 

(Sonu 10 uncuda). 
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numarası ~ 83 Yazan: Fellks Bavman 

Con Çegs; diri qakalandı; üzerinde 
silô.h qoktu ! ? 

Con Çeys, nişanlısı Solli Beh
rrumla birlikte Noel :ırortusunu 
geçirmek üzere, lı:ii<;ii.k bir kap
lıca yeri olan Şa.~ta Springste 
bulunuyor. Nişanlısını yerleş
tirdiği bir tepe iistündP.ki otele 
hergün bir nöbet, oradaki lur 
ııaı nakil vasıtasile çzkı)or. Ora· 
ya, 1.endisini yalrolamak üzere 
'Ciymenler geliyor. Bunlar, teı
hikat ve lıazırlıh yapmaktalar: 

Memurlar, bu havai nakil vasc
tasını pek itinalı tetkik ettiler. 
Çünkü, içlerinden biri orijinal bir 
fikir ortaya atmıştı. Havai nakil 
vasıtasının içerisindeki yolcuhra 
mahsus bölme, oldukça dardı .. O
racıkta birkaç kişi bir arada otur
du mu, hiçbiri yerinden kımıld3.
yamazdı. Oturmağa ayrılan yerler 
de, uzun biçimde sıralardan ibaret 
ti. Diğer taraftan, bugünlerde hu 
kaplıca yerinde bir hayli kalaba
lık vardı. Bu da memurların pek 
işine geliyordu. Derhal araştırma
ya girişebilir ve hazırlıklarını tek
milliyebilirlerdi. 

Çeys, istasyon civannCla küçük 
bir otele inmişti. İsmini, otel def
terine "Mortensen,, diye kaydet
mişti. Niıanlısmı her gün ziyaret 
etmeği ve ·bunun için "de yukarıya. 
'daima havai nakil vasıta.sile çd{
ınağr itiyat edinmit ti. 

27 kanunuevvelde, lier gün ol
duğu gibi, bu havai nakil vasıta
sına ayak hastı. Saat 5 çayını, te
pedeki otelde, nişanlısile hatbaşa 
içınek niyetindeydi. Gene hergün 
olduğu gibi, bugün de bölme her 
seferinde doluydu. Fakat, Ceysin 
b'u sefer ki yükselişinde bölmedeki 
yolcuların çoğu Ciymenlerle sivil 
giyinnıiş, resmi polislerden müte
~ekkildi. Çeys, gayet şık giyin· 
mişti. Memnun ve müsterihti. Yü
zü gülerek, uzun sıralardan birine 
yangelmiş, a~ğısındaki manzara 
güzelliğini seyrede ede yükselir
ken, sol ve sağındaki en yakın 
oturanların ceketlerinin yaka ge
rilerinde muayyen birer marka 
ilitik olduğunu, bu madeni iıaret
lerle icabında hüviyetlerini ifıa 
eden iki memur arasına sıkışbğını 
hissetmiyordu. Üçüncü bir ıne
mur, ta karşısında duruyor ve he
men hemen kendi dizile Çeysin 
"dizine dokunuyordu. Diğer me
murlar da kapı önünü tutmuşlar
dı. Her türlü ihtimal hesaba katıl
mııtı. Kapının önüne memur dikil
mesinden maksat da, Çeys yaka
lannıaktansa bu havai nakil vasr 
tasından uçuruma sıçramağı ter 
cih ederek böyle bir harekete te
şebbüs ettiği takdirde, kendisine 
mani olmaktı! 

Havai nakil vasıtası, havai hat 
üzerine geçirilmiş tekerlekleri dö
nerek, yukarıya doğru yükseliş 
halindeydi. Havalandıkça havala
nıyor, hedefine yaklaşıyordu. Der
ken, Con Çeys, tam yerinden kalk
mağa davranıyordu ki, ifade edi
lemez bir dehşete uğradı. Solun
da, sağmda ve karşısında, rovel
verlerin kalın dudaklı ağızları 
kendi üzerine açılmıştı. Birde&bi
re ! 

Ciymenlerden biri, şöyle ho
murdandı! 

-Don't muv! 
Yani: 
-Davranma! 

Con Çeysln içinde yal.-alnndığı telli 
hatla i~liyen lıovai. nakil vasıtası. 

Artık "yakarım!,, ilavesine ha
cet yoktu. Con Çeys, hiç kıpırda· 
madı. Tamamile hayrette, sanki 
bedeninden ruhu çekilmiş gibi ka· 
lıblaşmış olarak, gözlerini memur
lara dikmişti.. Bu sırada haşkn 
Y,Olcular, haydut baskınına uğra· 
dıklarını sanmışlar, hep bir ağız
dan bir vaveyladır koparmışlar
dı! 

Memurlardan biri, onların çığ:
lığını sert ihtarile bastırdı: 

- Susunuz, be! Kesin sesinizi! 
Biz haydut değiliz, polisteniz ! 

Havai nakil vasıtası, tepedek; 
istasyona yanaşıp da bütün yolc:ı· 
lar dışarıya çıkınca, Con Çeysin 
üzeri iyice arandı. Polisler, hay· 
retten küçük dillerini yutacaklar 
dı; Con Çeys bütün intizarları hi
lafına, yanında hiçbir silah taşı
mıyordu. "l numaralı halk düş
manı,, çetesi mensuplarından biri, 
yanında silah bulundurmasın? 1 
Bu, ilk defa vaki oluyordu. llk ve 
son defa; çünkü, Con Çeys, Con 
Dillinger çetesi mensuplarından 
olup da yakalananların sonucusuy· 
du. En mühim ve sayılı uzuvları
rınm :;onuncusu! 

18 mart 1935 tarihinde Şikago
da Çeysin muhakemesi başladr. 
Hakim Sallivanın gördüğü bu da
vada, onun Ciymenlerden Hollisle 
Kavliyi öldürdüğü iddiası ileri 
sürülüyordu. Ve Con Çeys, kendi
sini "ben vurmuş olamam; çünkü 
silah atmadım; silah atan, Lester 
Gillisti; ben, sadece otomobili sü
rüyordum!,, diye müdafaa ediyOl
du. Helen Gillis, şahitliğinde bu 
cihet hakkında ne müsbet, ne <le 
menfi bir şey söylüyordu. "Con 
Çeys, silah attı mı, atmadı mı? 
Hatırlayamam doğrusu! Dikkat et 
medim !,, diyordu. Jüri heyeti, 
Con Çeysin mücrim olduğunu ka
rarlaştırmakla beraber, ölüm ceza 
sına çarpılmasının yerinde olmadı 
ğını - buna rey vermedilderini bil
hassa tasrih ederek kararlarına 1ut 
tılar. Bu suretle de Con Çeys, 28 
martta bildirilen kararla, müe'·bct 
kürek cezasına mahkfun edildi ve 
Alkatraz adasmda!<:i hapishaneye 
naklolunclu ! 

Burada, bu Alkatraz adarınm 
vaziyetine dair hl\~ı malihnat ver
mek yerindedir. Amerika hükume 
ti, memleketteki hapithanelerd~n 
cehren mahpus kaçırmak ve gene 

ı 
cebren kaçmak vakalarının bir 
türlü sonu gelmeyince, biri diğe
rinden daha az sayıda olmayan bu 
pek fazla vakalann sonunu getir
mek için ne yapmak icap ettiğini 
hususunda, uzun uzadıya. dütün
celerle zihnini yordu. T edhir olcı
rak, ağır suçluların gayet sıkı ka
patılması zaruri olduğu neticesine 
vararak, buna imkan aradr. Bu 
maksadı temin için~ hiçbir deniz 
aşuı koloni uygun değildi. Müs
temleke uygun görülmeyince, baş
ka yer aranarak, San Fransiako 
Beyde, "Altın Kapı,, denilen mev
kiin yakınında, handeyse San 
Fransiakoyu ana ınemlekete bağ· 
layacak olan iki muazzam köprü 
arasındaki bir yer uygun görül· 
dü. Bu Fransisko Beyde, varılması 
müJlf:ül, ıarp ve gayet müstahkem 
kayalık hir ada olan Alkatraz bu
lunuyor .. Adaya "Pelikan Kutu 
Adası,, da denilir. Alkatraz, o za
mana kadar askeri hapishane ola
rak kullanılırdı; harbiye nezareti, 
adayı adliye nezaretine terketti. 

Devralınan bu adadan firar, im
kansızdır. Adanın mütecerrit mev
zii ve mehup, şiddetli su cereyam, 
firara kesenkes engel teıkil eder. 
Adanın askeri hapishane olarak 
kullanıldığı 75 sene zarfında, bu
radan yalnız bir mahpus kaçmak 
işini başarmııtır. O kadar! Ve bu 
tek kahraman da, cereyanları sü
rükleyici su üzerinden geçerek: 
kayalıklardan inip cereyanlı su· 
dan yüzerek kaçmış değil! Daha 
batka türlü bir kaçı§. O, ölen biri
sinin dul karısının matem libasını 
çalmıf ve kadın kıy af etine girerek 
feribota hinmeğe muvaffak ol· 
muı, ancak bu yolla adadan uzak· 
laşabilmiştir ! 

Adliye nezareti, hapishanenin 
şeklini değiştirdi. Kısmen yeral
tında kazılan 600 höcre, müebbet 
kürek m(\hkfımlarma ve yahut da 
insan soycnlara, gasp suçu veya 
cinayet işliyerek uzunca müddet
lerle hapis cezası yiyenlere tahsis 
edildi! 

"Pelikan Kuşu Adası,, hemen 
bütün Amerika haydutlarını ürkü
tür ve birleşik hükfunelerin en çe· 
tin hapishanesi sayılır. İdari mu· 
amele ve inzibati kayıt ve sartlara 
sert demek, bunları hafif· tabirle 
ifade etmektir. Mesela, bu hapips
hanede mahpusların konuşması 
kati surette yasaktır. Bu mecburi
yet, hemen hiçbir istisna gözetil· 
meksizin, bütün cezalılar için ca
ridir! Haftada yalnız bir gün, cu
martesi günleri saat 13 le 15,30 
arasında konuşulabilir. Gazete 
okumak da memnudur. MahkUın
lar radyoda bahis mevzuu ola· 
maz! 

Con Ceysin hüküm giymesile, 
Con Dillinger çetesi son kozunu 
oynamış, faaliyetini durdurmuş, 
demekti. Kendisinin davasını ta
kiben, ba'\ka davalar, fareler ka
dar çoğaldı. Bu c!avalarda da, sa
yısız erkek ve kadın grupları, çete 
ye müzaheret gösterdikleri iddia
sile muhakP.me edildiler. 

22 yaşında olan Helen Gillia, 
vaktite verilip de tecile uğramış 
olan eski bir mahkfırniyet karan 
infaz olunmak üzere Mi,iganda 
Maylende Detenşen Farma götü-

Hapishanede cinayet 
Bir mahkum kin bağladığı di- 1 
ğer bir mahkumu öldürdü 

Konya (Hususi) - Bir kaç gün 
evvel ~ehrimiz hapishanesinde bir 
cinayet olmuş, bir ma.'ıkum diğer 
bir mahkumu bıçakla öldürmüştür. 

Yaptığımız tahkikata göre hadise 
şöyle cereyan etmiştir: 

Konya hapishanesine yeni getiri 
len mahkumlardan Bursalı Eşref ha 
pishanede eskidenberi kin bağladığı 
Bursalı Hasanla karşılaşmış, her fır 
satta kendisine çatmağa başlamış 
tır. Fakat Hasan Eşrefin bu ıpüdaha 

. lelerini sükutla karşılamış, nihayet 
evvelki gün buna tahammül edemi 
yerek mukabelede bulunmuştur. 

I·~şref bunun Üzerine yanında sak 
ladığı bir bıçakla Hasanın üzerine 
yürümüş ve onu muhtelif yerlerin 
den ağırca Yaralayarak öldürmÜf 
tür. 

Katil Eşref 15, Hasan da 6 sene 
ye mahkumlardı. Şimdi Eşref hak 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Basdan esrar deposu 
~dana {Hususi) - Kale kapısın 

dakı Karsantı hanında ani bir ar 
1
. . ama 

ame ıyesı yapılarak 1 4 ,•) kilo kadar 

rüldü. Or~daki çiftlikte bir sene 
yatacaktı. Sonradan San Fra . _ 
k 

.. 
1 

nsıs 

oya getırı erek, müzaheret mad-
desinde~ ~uhakeme edildi. Fakat 
Helen Gıllıs, mükemmel bir av _ 
kat mutedil bir hakim buldu. Av~
~at! hararetli sözlerle, müekkile· 
sının kocası Lester Gillis tarafın
dan kandırılarak yanlış yola sevk 
edildiğinden demvurdu. Ve bu 
parlak müdafaa, hakimin kalbini 
yumuşattı, içine işledi. Bu itibarl.ı 
da, hakkında bir sene tecrü beten 
tecil kararı yeter görülerek, ondan 
sonra da hem,iresinin nezaret ve 
himayesine tevdi olundu! 
" Ya Roma.nyalı Anna Seyc? ıŞu 
Kızıl Anna,, diye damgaar vuru

lan ''l Numaralı Halk Düşmanı,, 
nın metresi? Şu "taciri facire ? 
Ş " b d " u ma u e,,? Con Dillingeri ele 
verdikten sonra, ne oldu o?! 

Bu kıskançlık budala.$1 kokot 
gfiya pek çok sevdiği delikanlıy; 
kahhece ele verdiği ve bu suretle 
intika~ aldığı yetişmiyormuş gibi, 
Onun hafı için vaadolunan 10,000 
~olar mükafatı kendisinin bakkct
tıği iddiasile, hükfımetten bu pa
ı-ayı istedi! Kendisine 5000 dolar 
verilerek, mükafatın öteki yarısı
n~ 1!1ukabil de, Amerika birleşik 
?ukum.etleri hudutları haricine 
ıhraç emri verildi! 

esrar yakalanmıştır. Aldığım ma!D 
matı yazıyorum: 

Karsantı hanını Reşad bey mahal 
lesinde oturmakta olan hancı izzet 
cavus ile ortağı Şehzade mahallesin 
den ~!asan oğlu Mustafa işletmekte 
c!irler . 

Dün ani olarak zabıta hana gelmi~ 
ve handa ötedenberi oturmakta bulll 
nan meşhur sabıkalılardan kör Rah 
minin yattığı yeri aranmıştır. 

Orada oda gibi olan ve etrafı çitl 
ko ile çevrili kısımda araştırmalar 
yapılmıştır. 

Araştırma neticesinde iki çuval gô 
rülmüştür. Bu çuvalların ne olduğu 
sorulduğunda Mustafa bu çuvalların 
hancı İzzet çavuşun oğln palancı Ze 
kinin olduğu ve içerisinde palan par 
çalan bulunduğunu söylemiştir. Fa 
kat çuvallar şüpheli gö:üldüğünden 
açılmıştır. Çuvallar açıldığı vakit içe 
risinden 9 küçük torba çıkmıştır. 
T orbalann muayenesi neticesi esrar 
dolu olduğu görülmüştür. Bu esrcı 
nn ne olduğu Mustafaya tekrar sorul 
muş Mustafa: bu işi Zekinin bildiği 
ni söylemiştir. Zeki de bu esrarları 
takriben 15 gün evvel Kilisli Hasan 
adında birisinin hana getirip parı:ı 
mukabilinde bir müddet koymasmt 
ve ondan sonra bir daha gözükmedi 
ni şimdi ise yerini bilmediğini söyle 
miş. Esrarlar toz halindedir. Suçlu • 
h..., kkmda derhal mahallinde z~bıt -· 
rakası tutularak ikinci ceza mahke 
mesine verilmişlerdir. 

Y enişehirde yangın 
Beyşehir (Hususi) - Beyşehir 

kazasına on iki kilom"e'tre mesafede 
ve Beyşehir - Seydişehir şosesi il 
zerinde bulunan .(Ararım) köyünde 
dikatsizlik yüz'-nden bir evden yan 
gm çıkmış, Beyşehire veril~ haQ,eJj 
üzerine istihkam taburundan gönde 
rilen bir müfreze tarafından çok şid 
detli esen bir rüzgar karşısında üç 
ev tamamen yandıktan sonra yangı 
nm daha fazla sirayetine meydan ve 
rilmeden söndürülebilmiş tir. 

Yangın suasında evlerin birinde 
parası kalan Hacı Ali adında ihti 
yar bir adam parayı kurtarmak için 
tnmamile ateşe atılmış, bir daha cr 
kamayarak yanmıştır. ~ 

Erbaa da kömUr odun iti 
Erbaa (Kurun) Kasabanın odun, 

kömür işi artık halledilmiştir. Odun 
ihtiyacını temin için Kozlu, Meydan 
düzü, Sokuta!. Hacıali, Cambolat, 
Benli, Aydmsofu, Overönü köyleri 
ne kömür işinde Sokutaşı köyüne 
izin ve ruhsat verilmiş ve orman ida 
resi tarafından bu köylere tebligat 
yapılmışaır. 
Erbaa (Kurun) -Erbaa Ziraat Ban 
kası tarafından tütün zürraına 8 
vans para verilmektedir. 

"Kızıl Anna,. bu karan geri al· 
dırınak için her tarafa bat vurup 
~ef~ur qıkının yattığı topraklar 
uzennde dolatmakta ısrarla dur
du; bu husuıta, A. 8. H. emniyet 
wnuıni müdürü C. E. Huverle A. 
B. H. E. U. M. Şikago şuhe~i şefi 
Melvin Pörvisin verdikleri söze 
dayandı. Fakat her iki memur da Ma.nbul Belediye-al 

~~ndisine bu hususta hiçbir vakit $EH1R TlY.ATRosu 
soz vermediklerine yemin ettiler! Saat 20,30 da 

Öteki ısrar. onlar inkar ederek, bu KURU G'OROL'rü 
~evzuda açılan dava, 1936 senesi 3 

perde ıs tablo 
h • k d Yazan: Shakespca.re 

nı ayetıne a ar sürdü! 
B Türkçesi: M. Şükrü 

ir taraftan dava yürüye dur· -------------
sun, hu aralık Anna Seyc, kendisi- Ertuğrul Sadi Tek 

Bu gece (Suadlyc) 
Pli\jr (kapalı) kışlık 
krsmrnda: (Erkekler 

kı.rlwıdan ıııonm 
f4 f az.arlar) 

ne ~eş.keş çekilen 5000 doları pek 
acaıp bir usulde işletmeğe ka!• 
kıştı .. Guya "pek çok sevdiği 
Con Dillingerin h~yatı babasın~ 
e~ine geçen para ile, İndiyanada 
hır umumhane açtı. Bu ahlaksız· -----=----------
lı~ yuvasını idare ederek eline geç Açık teşekkür 
mıven miitebaki 5000 doları • bel
kide faizile- kazanmıya çalışırken 
basıldı; hareketi kanunla tearuz 
etti. Bu sehebe istinat edilerek 
"memleketin ah l~kınr bozan v~ 
dolayısile memle1{ete zararı do· 
kıınan Pr.ne!>i,, ınfatile hudut ha
rici edildi! 

B,1 h1ıdut harici mu<\rnelesile 
de "merhametsizce av .. ın kati su
rette sonu gelJTli• ... uıldı ! 

SON 

Hepimizi ına.ıu:un bir halde bırakan kor.aııı 
Haydar Alpagutun ölümU mllnasebetiylc ya
kından derin al!kalarını büytik minnetle gor
düğilmtiZ Donanma, Harp Akademisi, Harp 
Okulu, İstanbul Deniz Gedikli Erbaş Komu
tanları ile baştan Basın Kıırumu olmak Uz". 
re bUtün İstanbul gazetelerine ştikranlarm1•
zı sunarken gerek cenazede bulunmak ve r:~· 
rek telgraf, telefonla ve mektup He keder•· 
mtze iştirak ıütfunda bulunan dostlarımız~ 
bUyüklerimize muhterem gazeteniz vasıta"'. 
le ibltlğ'ını dileriz. 

Cocııldnn namına ı- .1 
Ferser Alpagut 
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Büyük polis haf igelerinden. birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika numarası : 1 

lô Hayalden hakikate geçiş?! 
1 

al Ponuo hayali tipi Şövalye OgUst DUpen; romandan çıkıp, 
et Plnkertonun ~ahsında yerleşiyor! 

i~ 
lo 
ah 

1 ilki nehri Üzerindeki 
kalpazanlar 

çiıı (Üstturafı. 1 inri<lı • ) 
]at ~?klanıyor . .Sekiz gün mi.ıddetle ~e 

b~;de .soka'· m~harebelcri oluy~r. ~~ 
go i\ kuvvetlen, ancak kendılerını 
ğtJ rnudafaa c r1ebiliyorlar. o da gi.içlük 

le! 

Şehirc:!e ihtilal! , 

1 Dahili harbe iştirak eden taburbr 
\:ın bir kısmı. acele Rt"ı·i çağmlıyor. 
· ·t"ak bu suretlcdir, ki haydutlar ih 
lı i li hastmlıyor . fakat, kan gövdeyi 
g >t :rc'"ck ! 

!"' :ın ve ateş! 

k Y craltı diinva~ı.. ile devletin, 
t tl .,. ,. k .: . . d l k e etrşr kutlc vazıyctı~ e o a 

ra · bu snn carpısmasıdn. Ki.itlele 
rni carp . b. . ~ ,. k t 

c ışr.ınsı ıtıyor; ı-a a < arpış 
fll~,~~ska tarzda sliriiyor. 

1~•1eler ye&ine teketek ! 
\ırlii şekiller de vukua ncJen rar 

~ışrnalarda, polis hafirsi, ., devlet:n 

n:\' ardınıcısıdır. Onlar, zeka üstün!\' g~ ii e .. 
Zaf(uvenerek, bu çarpıgmadan rıu 
a k er çıkacaklarını umuyorlar. Bu 

adada para basan 
çetesi 
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Hitler-Musolini görüş-. 
melerinde neticeler 

Musolini Berlinden eli kolu boş dönmemiş 

iki devletin birleştiği beş nokta var 
arzu, milletler arasında ada]et bulun 
mns:na bağlıdır ve umde nizamlarını 
ve meseleleri halledecek yerde bağ 
lamaktan başka iş görmeyen misakla 
rı red ederler. 

5 - Jki devlet Bolşevikliğin her 
~örüldüğü yerde ona karşı mücadele 
de devam edeceklerdir . 

Mnsolini Almanyadan eli kolu 
boş dönmemiş 

Diğer taraftan, B. Hitlerle B. Mu 
solninin görüşmelerinden bahseden 
Alman matbuatı, bu mülakatın çok 
büyük semereler vereceğini ve Al 
man de\'let reisinin yakında Romaya 
yapacağı ziyaretin bunu gösterdiğini 
yazmaktadır. 

Alman Propaşanda Nazırı Dr. 
Gübbclsin gazetesi olan "Berliner 
Tageblat,, m yazdığına göre, iki 
devlet reisinin Romada buluşmaları 
Almanya ile İtalya arasındaki tesanü 
dii bir kat daha kuvvetlendirecektir. 

A nıan hava müsteşarı Pariste 
Alman hava nezareti rniist~arı 

general Milch Parise gitmiştir. Ge 
ncralin bu ziyareti, Paris sergisini 
gezmek için yaptığı söyleniyorsa da 
siyasi mahafilde bu ziyarete büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

eGneral Milch Pariste Fransız ha 
van nazırı tarafından kabul edilmiş 
tir; ve F ransada kalacağı bir iki gün 

ke dçı tan açığa olmaktan ziyade gizli 
en g· ı · C ız ıye bir çarpışm;ıdır. 
r ~n~s.tere kar§t detektif! 

nuz İster, gider, ister gelir. Ynni. ~ 
hibinin arzusuna göre, demek ıstı 
yorum. Ponun cam nasıl isterse öy 
le hareket eder ve gelip gitmesi de 
onun arzusuna tabidir. Tabidi daha 
doğrusu .... Şimdiye kadar... Edgar 
Allen Po, hayata gözlerini kapayıp 
hareketten kalıncaya kadar .. 

Ve İşte o, maceranın başlangıcı! 

t~kocyadan Amerikaya hicret c '!!!!!~~!!!!!!~!~lf!ı! 
dcnler Sikagodan pek uzakta olma .ı= 

· znrf ında, büyük tayyare fabrikaları 
nı ve tayyare üslerini ziyaret edecek 
tir. 

hir 
de 
u 

de 
an 

ve 

de 
hti 
in 
çı 

1 

un 
an 
at, 

auı 

}& 

f çın ıçın bir uğraşma! 

8
• §te bu devrededir, ki polis hafiye 

1
1
• Y~lnız tahayyül ve tasavvur cdi 

e~~ tıp. olmaktan çıkmağa ba§lamış, 
hr ~~rnış, kemiklenmiş, kanlanmış 
def ~u tasavvur ve tahayyüle ilk 
Ya k 0 arak mükemmel şeki1de orta 
1 PYan Amerikalı edip Edgar AJ 
~n. odur. ··Korku edebiyatının ha 

nısı,, diye anılan fantastik düşünce 
Ve duygulu Amerikalı! 

~gar Ailen Po ! 
r orucu bir ya§ayıştan sonra Bal 
l ırnorda ölen bu kendisine has eser 
I er ortaya koymuş büyük edip, bir 
k35tahanede ölüm döşeğinde yatar 
~~k.Yatağmm baş ve ayak uclarm 

f1k.' doktor bekliyordu. 
ı doktor! 

O ~unlardan biri, diğerine Şövalye 
. itıst Di.ipenden bahsediyordu. Ed 

~~tdAIIen Ponun dimağından ve kal 
ın en d ~ · · sc- I . ogan eşsız tıpten; onun, e 
r etınde yarattığı detektif ten .. 

Şövalye Ogüst Düpen 1 

dıt~: ilk hayali polis hafiyesi, bir 
İci hatın, ortaya atılması kendisi 
tn ~ acaleti mucip olacak bir sevgi 
ra ~ Mıbunu tekrar ele geçiriyor son 
kr' .. 0 rg sokağında dul bir kadınla 
ı>:ı~ 01diirülmüş olarak bulununca, 
haı:s Yardım ediyor; hiç kimsenin 
ne C:~ernediği muammayı, vaka yeri 
Pol~oy!~. bir gidiverJJlekle hallederek, 
En .s llludürüne vaziyeti anlatıyor. 
zel 8011

• Pariste hayran kalman gü 
h &enç kız Mari Rojetin hemen 
S ernen tanınmaz hale gelmiş cesedi 
'-Cn n h. d 
ta e rın en cıkarılmca da, bu es te · ~ 

ngız vakayı aydınlatıyor. 

larih 18491 

totOJ!alık ağa;ıyordu. Her iki dok 
Ya • Edgar Allen Ponun döşeği 
ti ~ında oturuyorlardr. Biri ayak, bi 
ken~· ~şucunda... lç;lerinden yaşlısı 
na .~İın.?en daha gene meslektaşı 
ctt··~~D rnuş Yatanın, sağlığında ibda 

ıgı .. . 
nu upenın maceralarından en so 
Su~cusBu?u anlatmayı da bitirmişti. 

u. ır kaç dakikalık bir sükun ... 
Bu-:,· E, sonra~ Sonra ne oldu bu .. 

yovalye Ogüst Düpen? 
ita adşlrcaaı, hayretle göz]erini açrp 

Pa ıktan a ··ı·· d. _ . onra, gu u:nse ı ve: 
nu..... ~zız mealeku.şım, dedi, siz 

,..cnın hı'r r f' .. .. ld ğun oman ıguru 0 u 
ket ~d ve ~n.ı nasıl isteıse -öyle hare 

ccegını tamamile unutuyorsu 

Yaşlıca mealekdaş, Düpen tipinin 
ve maceralarının vaki olmadan ol 
mut gibi canlı ortaya konulabilece 
ğini bir türlü havsalası almayan da 
ha genç meslektaıına: 

- Demindenberi size anlattığım 
üç vaka da, dedı, hakiki değildir. 
Her ücü de Ponun şairane tahay 
yüller( eseridir, ... hayalidir 1 

Ve elile, yatakta cansız yatanı 
göstererek, şu sözleri ~,ıttı: . 

- O, şairdir; hayalı kuvvetlı ha 
kiki bir şair! 

P349 - 1863 ! 
Bu iki tarih arasında geçen 26 

seııe içerisinde, vaziyet .değiştikçe de 
ğİ§t\. 1849 dan evvelkı muhtelif se 
nelerde Edgar All •• , Pon~n eserle 
rinden Şövalye Ogiist Dupen, bü 
yük edibin eserlerini saran bir me 
rakla okuyan gençlerin varlıklarında 
yer ederek, bilhassa 1 863 e doğru 
kesenkes tahkikat sahasına ayak has 
tı ve massedici bazı varlıkları dolaşa 
rak, bunlardan en z?-ad~ temsil ka 
biliyetini haiz buldugu P!n~ertonun 
varbı{ında yerleşti. Hayalı tıp, ilk de 
fa olatak Amerikada bu ıuretle en 

·· k mel bir hazim ve temsille ha mu em . k. b 
kikile~ti. Berekte ve.rs.ın ı bu tip, 
"FrP"'·enştayn,. tıpıne enzemi 
yordu! 

All.ın Pinkerton 1 

Evet, tabirin tam m.~nas!yl~ sahi 
den yaşayan ve en mut~kclmıl şahsi 
yet sahibi olan ilk polıs hafiyesi, 
.. \llan Pinkertondur. Şahsen üstün 1 

k b·1· t go· steren bu adamın kurdu a ı ıye .
1 

.. 
ğu enstitü, Pinkert~n ~ı .esdının idare 
· l da 7 5 sene ıçerısın e gitgide aı atın , .. h 

artmak üzere dünyaya. şo r~t salan 
bir orgAnizasyonla genış.lernı§, büyü 

.. t.. Gerek Allan Pınkerton ge 
muş ur. I ba • 
rck onun sülbün?en ge en. şka Pin 
kertonlar, adaletın ~en~~~ıne .. ge:me 1 
· ·kecek hatta hıç mumkun ol I eı gecı • I 

........ v;--<1k binlerce suç uyu meydana 
çıkardıkları ·ıakalardan pek çoğu, bü 
tün dünyada akisler bırakmıştır. 

llk hayal kahramanı, nasıl ilk ha 
kikat üstadı oldu~ . 

Allan Pinkerto.nun ~Ik macerası, 
"T.lk. hri üzerındekı ı.dada para 

ı ı ne . d. 
basan kalpazan çetesı.. ırl 

yan Tilki nehri kenarında bir Dandi 
kolonisi halinde yerleşmişlerdi. Bura 
nm idare amiri olan ve kısaca •. Şe 
rif., unvanı ile tanınan adam, sabah 
kahvaltısı ediyordu. Masa başına 
yangelmiş, memnun ve m\inşerih. 
geviş getiriyordu. içinde gamdan, 
kn°<\Yelten eser yoktu. 

Bir aralık, orada fıçıcılık eden bir 
delikanlı, içeriye girdi ve heyecanla 
seslendi: 

-Şerifi 
- Ne istiyorsunuz Mister Pin 

kcrton? 
Bu ani ziyaretten canı sıkılan Şe 

rif, bir eliyle boynuna ılişik peçeteyi 
sıkıştırdı. Bu sırada bir elinde de ra 
fadan lop yumurtaya sapladığı çata 
lr, tutuyordu. Kendisi tıkınırken, ra 
fadan lop yumurtayı iştahla yutma 
hazırlanırken, nereden de gelmişti 
bu delikanlı! Damdan düşer gibi ge 
len davetsiz misafir! 1 

- Şerif. yaka1adık 1 • 
Şerif, adeta istiskal edercesıne, ıs 

teksiz isteksiz, yan göz!e haktı: 
- Kimi? 
- "Kimi? .. demeyiniz, •'kimle 

ri?.. deyiniz 1 
Suratı asık idare amiri, rafadan 

]np yumurta ile avurdları şiş yutkun 

du. . 
- Bütün civarın aylardanberı ra 

hat ve huzurunu kaçıran, emniyet 
ve asayişini bozan kalpazanlar çet< 
Ri mensuplarını topyekun elegeçir 
dik!. 

Rafadan lop yumurta az kalsın 
Şerifin boğazında kalacaktı! 

h .. da 1 - Haydi,.. ayoı ora n . 
- Ôddi diyorum size 1 
Şerif, süt dolu bardağı,., ağır ağır, 

dudaklarına götürürken, homurdan 
dı: 

- Mister Pinkerton, benim bildi 
ğime göre yüz dolarlık banknot, fı 
çı değil, bilakis çok farklı, bambaş 
ka şeydir. 

Bu hususta sizin de az çok, bir 
malumatınız olmalı değil mi, yal 

Pinkerton bu muaheze karşısın 
da ricat etmedi: 

- Tabii, tabii! Faka~. işte o yüz 
dolarlı banknotların benim fıçılarını 
la alakası var! Mesele de burada! 

Şerif, bir kımıldanışla sütü püskür 
dü. Sütün kaynar derecede sıcak ol 
masından ziyade, bu asın derecede 
hararetli bu]duğu iddianın tesiri 
ile! 

'(Arkası mr.) 

Mmolini ITitlPrlc il/,· lwr§rla~tıl,·tarı 

1 c otomobiltlc )«n)cıtıcı 

B. Musolininin naşiriefkarı esmı 
verilen ltalyan gazetecilerinden V. 
Gayda Alman yada çıkan bir F ran 
sızca gazeteye beyanatta bulunarak 
Hitler - Musolini mülakatının neti 
celeri hnkkında izahat vermiştir. 

B. Gaydaya göre, Berlin görüşme 
]erinde alman neticeler şunlardır: 

1 - iki devlet pratik bir siyaset 
te beraberdirler. 

Alman generali Fransız Cumhur 
reisi B. Lebrun tarafından da kabul 
e:dilecektir. 

Generahn ziyareti hakkında 
ne deniyor. 

General Göringin sağ kolu sayı 
lan ve Alman havacılığında büyük 
çalışmaları gcçmif olan general 
Milchin Parisi ziyreti iki mem]eket 
matbuatı tarafından pek fazla tefsir 
le karşılanmıştır. 

A1man ordusu erkanı harp reisi 
general Beck'in geçenlerde Parise ge 
lip gitmesi hakkında da matbuat faz 
la bir şey yazmamıştı . 

Bununla beraber Alman gazetele 
rinin yazdığına göre, general Mil 
ch"in Parise gelmesi büyük bir ehem 
miyeti haizdir. 

2 - iki devlet bu işbirliğini her 
siyasi mesele karşısında muhafaza e 
deceklerdir . --------------

3 - halya ile Almanya gerek hak ilkokullar QÇl/dı 
ları gerek vazifeleri hakkında vazıh 
fikre sahiptirler. Sınıf mevcudu 45 den 

4 - iki devletin samimi arzuları fazla olmıyacak 
realitc:ilik içinde bulunmaktadır. Du 1Ik k il d d - o u ar ün en itibaren tedri 

Alman hava müsteıan 

Eminönü Halkevinden 

1 tanhulun kurtuluş bayramı 6 hi
rinciteşrin 9:l7 !;Br:.;amha günü saat 
(20.30) tla E\ imizin Gülhaneparkı 
içind«-ki Alayköşkü binasında aşağı
daki program gibi kutlanacaktır. 
Yer darlığın<lan dolayı hazırlanan 
da' eti) eler lıer gün merkez 'c \lay 
kö~kiinden alınabilir. 

snta başlamışlardır. Dün okulların a 
çılışının ilk günü olmak münasebeti 
le okullarda büyük bir faaliyet göze 
çarpmaktaydı. ilk tedrisat espekterle 
ri kendi mıntakalarını teftişe çıkarak 
okulların talebe vaziyetiyle, sınıf 
mıktarlarını tesbite başlamışlardır. 
Bu teftiş önümüzdeki cumartesi gü 
nüne kadar tamamlanarak her oku 
lun talebe ve öğretmen kadrosu, sı 
mf miktarları belli olacaktır. 

Kültür direktörlüğü 'Öğretmenle 
rin talebe ile daha ziyade meşgul ol 
malarmı temin için sınıf mevcutları 
nm mümkün olduğu kadar muayyen 
hadden fazla olmamasına dikkat et 
mektedir. Sınıf mevcutlarının muay 
yen miktarı 45 tir. 

Ortaokullarda 
Orta okullar cuma gününden itiba 

ren derselere başlamış bulunmakta 
dırlar. Tamirat dolayisiyle açılma 
yan Cağaloğlu orta okulu da onu 
müzdeki perşembe güniinden itiba 
ren derslere başlayacaktır. 

Diğer yeni orta okullar hepsi a 
çılmış ve faaliyete başlamışlardır. 
Ortaokullarda yardımcı 

öiiretmenler 
Orta okullarda açık bulunan muh 

telif ders zümrelerine yardımcı öğ 
retmen atanacaktır. Bakanlık bu iş 
etrafında yeni bir proje hazırlamakta 
dır. 
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Yent eserler: 
··························--···-·· .... ÜLKÜ 

Halkevleri dergısi ÜlkU'nün Birlncileşr! \ 
tarihli 56 nc1 aayısı her zamanki gibi la.i. 

---...-!--------------------~ 

Arif Orucun dünkü 
muhakemesinde 

davanın suku~una karer verildi 

fadeli ve seçgln yazılarla çıkmı,tır. Kültü~ İtfaiye efradı için lüzumu olan 2:) tane deri caket açık eksiltmeye kon' 
Bakam Safvet Arıkanla Bayan Afetin tarih muştur. Caketin bir tanesine 22 lira. bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesh 
kongresindeki nutuklanndan 80nra bu ııavı. l .. . 1 .. a·· 1 .. ~.. d ·· ··1 b'l' t t kı·ı 2490 N ıı r 

Ö 
u F 

1 
· j ma zeme numunesı evazım mu ur ugun e goru e ı ır. s e ı er . 

da §U yazıları g r yoruz: . Rauh: yi ada. . . . • b kt b 
mm rı.ıhlyat.ı (çeviren Ziyaettin Fahri). Nr. nunda yazılı vesıka ve 41 lıra 25 kuru:ı luk ılk temınat mak uz veya me U 

hld Srrrı: Hamidin Uyatro eserleri, Prof. A.ı l:eraber 13 - 10 - 937 çarşamba günü sa at 14 de Daimi Encümende bulunın:l 
J\lı·,..ıhıd Y:.ırıu g ı:r.eteı;İnin ~alıihij Hun<lan başka 111edmm bir takibat j l'Cez· orta zaman Türk. 1s1Am dünyasın.fa dırlar. (B.) (6589) 

.\rif Oru('un ırmlıakeıııc:.ine dün 8a· ı dosyaı-ı ile zulıul eseri olarak nrn;l.

1

1;'<!h'rcilik (çeviren Cemal KöprUlü), Orluın • 

hah de,·aın cılunmıı~, karar H·rilm~§- kemeye 8e, koluurmuh~mı ela Jıatır f'·uıt: 1 ıenme <ıllr), Nihad samı Bıınarl:: Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olan demir malzeme, boya, tohum, ka.zıf 
· J t raııt ~iirlt'rlnde Girit sav~ı ve Şair Af!k kürek, ip, çuval, küfe vesaire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunla! lır. l a rrıın.,, 

Ger,en f'el,.e<le Arif Orur mahke· Müddeiumuminin siizleri bittik· 1 hakkında. notlar, Nihad samı Banarlı: Sti- hepsine 5581 lira 65 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme 6 - 10 - 937 Ç~ 
"' l"'n ~onra J1 akı"m Refı'k, An"f Oruca 1 ğütıer boyunca. (şiir), Ömer Lfltii Barkar.: 15amba gu'"ni.i saat 15 de Daimi EncU.mPnde yapılacaktır. Listcsile "'artnattı m~\.'f'! hir iı.ti<la 'ermi:ıti. Rlında. kı>n , " t ı ı<- - " 

~ Osmanlt lmpara or u"unda çiftçi smıflar.n .. d., .. v.. •• .. • • t · 2490 N 1 k d 1 i 
di:-inin hir znlınl f'~eri olarak mah· sordu: hukukt ııtattı•il. Fe\'zlyrı Abdullah: ~vır na.. Levazım Mu urlugunde gorillebılır. steklılcr . ı anuıı a yazı I ves f 
kcmeve ,.,.r · 1.r~ini, nçum•n af kanu - İı:ittiniz, affa tabi de~'ldir, eli· zariyesi (şiir), A. Cafero~ıu: Mir Alişir n". ve 418 lira 62 kuruşluk ilk teminat ma"Kbuz veya mektubile beraber teklif :aı. 
nunun şiimulüne ~irdi~ini "öyliyor- yor)ar? vaı ve ı;iyast hsyalr, Nurettin Se>1m· Am.ı. tuplarım havi kapalı zarflarını yukarda yazılr günde saat 14 de kadar Dal 
du. Arif Onıç reisin hu ı;;ualine ~()yle tö-lcr saıınesi. Haberler: İkinci Türk Tarı'1 Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarfla kabul olunmaı 

O 1 1 dd . • d' kongresinin çalı~malım, Halkevleri hliberı~. (B.) (63· 
Un <'e :-e açı ınr.a mii emmuım cevap ''er 1: rt ve dergiler. Nahf(I Sırrı: Fikir, bfbliyoı';-

Sadun i .J •Jiaııcmcsini erdetti. - Bir inean emehi bir memlekete rııtya, Halli Bedi: Balkıuılarda müzik ııertP. 
:\lüddeimmınıi iddianamesinoe gidebilir. Bu firarfük 11ay1lmaz. Ben yi~t. 

İlk temi· 

maznunun <lo~ruclan clo~ruya malıke gaybubet etrriiş olabilirim. Altı formalık <06 eayta) U:"ngln bir cilt Er k"yünde M d' k'" dd · d 
meye se,·koJunmapp ilk tahkikatın Heyeti hakime frabmı dü~ündü ~ tefklt etme.sine Tağmen 2:ı kunıt gibi küçtik ~~ .~ . er ıvcn oy ca csın e 

~"nelik muhammen 
kirası 

12 
natı 

0,90 

bir ncretle satılan Ülkü'yU okurtarımu:a tav. 9 donum arazı. 
a<;ılma"t için sorgu lıakimli~ine st>,-- ''e suçun matbuat kanununa uyan s.lye ederiz. Fatihte Çarşambada Cedid Abdurrahim 
kinde kanuna ılYkırı bir rnziret hu· suçlardan olmadığı, takibat icrasına Ef. medresesi. 

lunmadı~mı. m:ıznunnn lm noktadan rnalıal olmadığına dair dennayan Ramon Novarro Kadıköyünde Caferağa. mahallesind:~ 

300 22,50 

uımle müteallik itirazının varid ol- olunan itirazm varid görülmediğine Muvakkathanc sokağında 1 N.Iı dükk.8.n 900 67,50 
madığrnı. Lakihatm ceza kannnumm ittifakla karar ''erildi. (Altıncı sayfadan devam) Yukarda. semti, senelik muhammen k:rası ve ilk teminatları yazılı o!an J1! 

146 ın<·ı ınaclclc.;4ne göre yapıJdığım Reis maznuna sordu: Bununla beraber tam bir mün- haller teslim tarihinden 938, 939, 940 ı:cnelcri mayıs sonuna kadar ayrı &~ 
hildirrlikten ::ıonra sözlerine şöyle de· - Brö~ürle.r yazını~. memlekete zevi hayatı geçirmeyordu# Yamı:• kiraya verilmek Ü?.ere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levat: 
nm etti: sokmu~sunuz, ne diyecebinix? da babaıı, anneıi, dört erkek, be, 1 Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makb 
,. - ,\f kanununun 14 iincü mad· - .Rana i nat olunan hröşürleri kızkardeti, papağanı \'e köpeğıl veya mektubile beraber 11 _ 10 _ 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi En 

ilesine göre firariler ür ay irinde lıü hen yazmı~ değilim. Bunlar muhar' d b k d 1 · d 'k• · 
~ :ı. var t. ~ız ar eı erın en ı ısı ra mende bulunmalıdırlar. ı.1.) (6507) 

~mt>te müra~atla ~~im ~matlar nhi~Hacic~~~ehlrhr~~n~r hi~idi.BunhlbeludenWri~y · ------------------~----------
f.a af kammnnrlan İ.:;tifade edemez- edilip üzerjne imzamı koyEalar hen le bir hid~te anlattı: Tu·· r k H K . . 
!er-. Buracla ir.ahı laznn gelm ''firar ne bilirim? Bu hröıürlerin benim tsr Kanar.}·a adalarında bir tımar- ava Ur Um U 
Jıalinde olmak .. tabiri vardır. Fira- rafrmdan yazılmış ''e neıredilmiı ol-1 hanede hemtir~lik ediyormuı. Bir 
rilik bir ımçtan flolayı l1akkmda ta- masmm İ8hatr. liznn gelir. Bröşilrle· gün bir deii kendi.ine ıonnu,: 
kihat yapılan ~ahı>m usulii dairesin· ri ne hen ya:r.dım, ne hen tahettir _ Hemt1re, aileniz var mı? 
de aranmasrna rağmen elde Edil~me- dim. _Elbette var. 
me"i ve ~:ılalıiyetli hakim lmzunma - Peki. Türkiyeye gönderilmesi _ Erkek ve kızkardeıleriniz? 
ı;ıevkolunmamaM halidir. .\rif Omr, mesel~i? u b'i' :ı. - Y .ar, ta ı . 
hakkrncla dava ac:dclı~T zaman Türki· - Bunun da benim taraf.rmdan _ Bunlar ıizi severler mi? 
yede olmadığı için ''Hakimiyeti Mil- yapıldığmm uhatı ne iJe kabildir? _ Süphesiz severler. 
liye .• ~azet~sinin J 2 birincit~rin 933 Haritte bir insan bir gazete içine bir _ Öyle ise hem§İre, onlan hıra .. 
tarihli nii -ha mda usulün 37 foci bröfijr koyup gönderine benim na· kıp ta buraya geldiğiniz için asıl 
maddesine tevfikan neşredilen celp· sıl haberim olur? Posta bandları divane si:z&iniz, biz değil! 
name ile sorgu l1akimliğine davet üzerinde el yazılarnn mı ,·ardrr? Bu bir yıl istirahatten sonra Ra
edilmiş, kendisi hu tarihte icabet ey- Bundan sonra Giresun emniyet mon Novarro tekrar filme avdet 
lemr.mi~ ve hu ı:;eheple firari sayıl- müdürlüğünce tutulmuş zabıt vara· 
mı;;tır. ICası ok'undu. _e:.tt=i·:...-------------

Dosyada mevcut 24/81937 istida· Heyeti hakime hu arahli araların· Ko·· y kalkınması 
::ırnda beyan ettjği gibi Türlclyeden da müzakereye 1üzum gördüler. Sa-
heravt ff•ılavi 'Avrupaya pasaportla lon talıliye edildi ve saat on ikiye (5 ind sayfadan devam) 
rzitmiş oluşunun ('ezai anlamda firar do~ru son karar verildi. gübre yakmağa ha5lad1lar. Bu yi~.z· 
halinde bulunmak tahiri]e bir müna· Bu kararda; suçlu ,.e suç hakkın· den tarlalar mahrnl vermez olcln. Oy 
ı;ehf't ve alaka r yoktm. Zaten o tarih dan ne suretle takibata ha§landığr Ye le ya, ne veriyoruz ki ne alalım?. Bir 
te lıakkmda hu noktadan bir takip suçlunun bulnnmaması üzerine talı· kararla şehirlerde gübre yakmayı 
df' mevcut değildir. kikatm o vakit muvakkaten tehir menetmek hiiliin hu i_şlerin ha~ında 

Usn1ii cezaiye itibarile firar halin- edildiği, hu defa yakaland1ktan sonra bir hareket ~avıhr. Sonra haynnla
clc bulunmak Tiirki} e haricine pasa· tekrar tahkikat:ı devam edildiği an- rmuzc{aki hastalrk o derece ileridir 
port'IUZ kaçmak dernek değildir. Pa· 1atı1:ryor ve ger~i matbuat kanunu ki yalnız cmları öldürmekle kalmr 
~aparotla da ka<'sa bu noktadan va- meyanma dahil olmayan hu suçun yor. hiez de sirayet eyliyor. HayYan· 
:r.iyeti hul(ukiye ~deği~mez. Yeter ki af kanunundan da istifade erlememe- lada koyun koyuna yatarsak hu pek 
f!llç1u arandığı zaman ı;allihiyetli na- ııi icap ederse de rc-za kanununun tabli olarak böyle olur. Köylerimiz· 
kim huzurunda ishııtı ,·üsul ctsjn. 102 inci maddesine göre cezai hir de baytar yok. . 

S 1 dd suçun, suç tarihinden itibaren bir Bazan zaman zaman n-0.,.raını~ o]· " u iza ıtan mü ciumumiliğin fi-
l k l · sene içinde hakim huzuruna <:ıkarr 11a da koyundan ~. öküzclen fi knm~ rari i · meselesini ıangi hak ve esasa 

d h 1 hp karar alınması icap ettjğinden ve ücret ahvor1ar. Hükı'lmet hu j~i yap· mÜ!<tf!nİ en merzuu ha eettiği ıel ·J -

halde anh;ılını~hr. hu karar o vakit verilmf'diğinden da· mak için ona emir verdikten sonrn 
vada mürum zamanın kabuliJe da~ bizden daha ne diye üç. be§ kuru~ 

:4rif Oruç af kanununun 12 inci k 
vanm su utuna karar verildiği hiJdr alJVor, hunu anlamıyorum. 

maddf".sine temas ederek dava mev- ·ı · el · rı ıyor u. Bu sözleri dinliyen ınii~te~~r huy 
zuu olan hri>~ürlerin 28 temmuz 933 A ·r O d al ı J rı ruç ün t ıliye edi mi~tir. Naki bütün bu dertlere çare hn un-
den evvel 16-18 ha7.İran ız;ünlerinde -----=--:--------- 1 duğnnu, memnların hundan biiy c 
Sivas ve Giresnna geldiğinin nazf\n Şubeye davet 

hep onlarla bcraher hulunacaklarım 
jtihare alınıp af kanunundan i-.ıjfa· Kadıköy A•kerlik Şubeainclen: lıtutat olan onlarla hir <lo~t hir iiğretmcm o1arak 
de f cilıf'tı'ne ,.ı'dı"lınedı"!iı"nı· beyan T"•riıı celblnde •••.,d& yazıl'"" dNh·-•uı 

~ ·- ...., -.-o· - -........ ar beraber r.aJı,;acaklarınt s(}ylerli ' 'C 
ediliyor. Kanunun her maddesinin ve ımııtlar aakere alınacaktır. - "' -

J k 1 ı - Y&Jıtl&n ukere ....ıttikltri halde 11... işte hu toplantının hu <lcrt le arı ık lıir ayrr ayrr i~e uvcluru ara mana an· •· .... 
1 J dfye kadar ukere gltmemıı olan (316 .. ası son vcre~eğini clt> ila,·e etti. 
< ırı ma~ı halincle hu ııetice'. ·e Yar-

dahU) dofumluya kadar auva.rı, topçu, tatıh. Köylüler kend'lerile hu kaclar va· 
mak miiınkiincliir. Suçlu 14 üncü klm, muhabere, demJryol, nakliye, muaik'l, kınclan konu~an <lev]t>t ı.ul·ınıl.ırn'lan 
rnacl<leyi tetkik ,..elerken hu ırıadrle· hava aınıtıarmdan olanlar. b " · .ı. k 1 .. 

en iİ)Ügiimii'll ı~ tatfü· e ı;;omu7ı ııır-
nin 9 uncu maclrlc ile mulrnvet oldn- 2 - (316 • 332 d&hil) dofumluya kadar, 
- 1 "' l 11 12 .l 4.,"Aa-a, (ÜmrUk, den•- •mılla.n, mC't \"{' mulıahhrtlcrini SlJlllllalartJ1J ıı:nnu rnyan f'ltiJ!\ ıa < e İn<'i nıan· J .... ~m u. 

1 l 3 - 316 dofumJulardan 329 (dahil) "•Yrl rira etlilf'r. 
< e tiikmjinii ıııııtlak olarak kabul et· • ----------------

lııl!mlar. 
mr.ktt: ve hira;ı: "'' Pl siiylf'fli~;miı 
gihi jcf' uwnn Frkihle mana lııl"'dıı
mnktadır. TT al hu ki 12 inri marlıle 14 
iindl ma<1ı1e ile takvit f'rlilmi.,tir. 

z .\ y t 
4 - Yukand& yazılı maddede göaterU~n lll31 .. 1035 ~ ıtına alt , 0 98z ~'l:pd:ı nıu. 

dofuın ve ımıınardan deniz erleri 15 • 10 • kayyet bulunıJu,ı.tum btanbal erkt'k n. PSin· 

937 gtlnUnde fUbede top:anacaklar. Ve o rUn den almı, olduğum dolruz:ıııw sıruft 11;rn:ıl 
1evkedlleceklerdlr. 

Suvart, topçu. nakllye, latihkAm, muzl!<•, 
muhabere, demlryol, hava amınarmd&n olan 
lar. 20 • 10 • 937 gUnünde ıutıede toplarıa.
c&klar ve o gUn eevkedl!eceklerdir. 

ettlğimo dl\lr l'llıtıı tn.-ıdlluı:ınıcm liaJbolll(.I 
yenlııtnl ala<'oğımdan hü1.mü oloııulıA"r U~n 

olunur. 
Y.nis Aylll. 

ti -· Gayrı Ltltmlar 21 • 10 - 987 de ıu~. lan: 316 • 831 (dahil) doğumlular. 
de bulunacak ve o ruıı ıevkedlleceklerdir. 3 - Deniz, jandarma., gilnırtik suııfiar1: 

6 - Denlz ımıtmdan bedel '"erecekler H • 316 • 332 (dahli) doğumlular. 
10 • 937 gUnU &kıamın& ltadar. 4 -· Birinclte§rln 937 celbinde sevkleri mu 

Büyük. Piyangosu 
6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedit1 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır., 
Bundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 liraiık ;ktamiyelerle ( ~00.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 ·birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini değİ 
tirmiş bu1unmahdır. 

Bu tarihten soma bilet üzerindeki ha.hkı sakıt olur .. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırm8 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Sivas Niimune hasta.hanesinin harid ye, kulak, boğaz ve burun ve Nisai 
servislerine lazım olan 123 kalem alat açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6 . 10 _ 937 çarşanba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhll 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında lmnılu komisyonda. yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1&51 lira 60 kn ruştur. 
3 - Mu\·akkat garanti: 146 lira 37 kuruştur. 
4. - İstek! ·ıer şartname ve listeyi herglin komisyonda görebilir!el". 
5 - !steklilr>r cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanef. 

da ya?.Ilı b0 Jgeler ve bu işe yeter muvaıtlmt garanti makbuz veya banka mekt 
bu ile birlikle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6336) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artt1rms 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

B:ıkırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastahanes'nin 8 kalem Rontken f 
lim ve malzemesi açik eksiltmeye konul muştur. 

1 - Eksiltme Cığaloğlunda Sıhh:ı': ve İçtimai Muavenet Müdüılüğü biP 
sında kurulu komisyonda 13 • 10 _ 937 çarşanba günü saat 15,30 cfa ya:pılac:ı. 
tır. 

2 - Muhammen f'at 037 lira 75 ktı ruştur. 
~ - Muvakkat garanti: 70 lira 31 kuruştur. 
4 - !stchliler r:ı.rtname ve listeyi hergün komisyond:ı görebilirler. 
5 - tstr'ı:1il"r rari seneye aid Tic<" ret Odası vcsil:o.siylc 2190 s~y.lı karıtıf 

da ya?.111 helı;cıer ve bu işe yeter muva'< kat garanti makbuz Ycya banka mcl<t 
· cer::"~> bu ile biri itte bcili gün ve saatte komi.3 yona gelmelerı. ·<ı~i> 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine 130 kuruş kıymet b:çi!en 6000 tane Aliminyum Mat< 

kapalı zarf tan razarlığa tahvil en 18/ 10 /037 pazartesi günü saat onda pazıı! 
lıkla sa.tın alınacaktır. . • ~ if 

2 - Şartnamesi paral!Iz Komisyon dan alınabılecck olan ou pazarlıga g 
mek h:teyenler:n F;artnamede yazılı belge 585 liralık ilk temimt makbıl 
veya Banka mektubiyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları 

(3623) (660S 

Cağırılan diğer ımıtıardan bedel vereCı!l< karrer bulunan sınıflarla hangi doğumdan 1 ğ d 
1ıılft.mlar 19 . 10. 937 gUnU, geyri ialA.ml~rı aevkerlllcceğl yul~arıya çıkarılmı§tır. Esh'l- Seyhan ilbay 1 1 n an: 

Bedellcrlrıl vermlt olacaklarclır.akl2~ cm :5 btnm cezah kalmamaları için gösteri'en gUr. 28 • !) _ 937 günü ihalesi mukarrer olan (2599) lira (80) kuruş muha1T1 
20 • 10 • 937 akşamına kadar bedellerini ve~.. terde .:ubcdc hazır bulunmalan. b d tb 'h ı ·· ·· · · de bttlund " men e elli hususi muhasebe evrakı ma uasının ı a e gunu ıçın 
mi§ olacaklardır. Bu tarihten sonra bednJ :5 - Biıinci, ikinci ma<ld~de yazılı bir bu. ti 

g~umuz Birincı'te"rin ayının on Uçüncii ç:ı.r,.amba crilnü saat ona kadar uza kabul edilemez. çuk Ye iki senelik sınıfların §Ubede toplanmıı ,, "' :::ı • 
7 - C&ğınlan erler 12 • 10 .. 937 gUnU aY.. ve sevk gUuU 21 Birinciteşrin ıı::1 sabahı sa·ıt mıştır. İstekli olanlann ihale günü Vilayet Daimi Encümenine müractı 
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rif Orur f'rar h:>lincle hnlnnma· 
ı::a··rlt w·va af k nunıın11n nec:.rindrn 
itiharP'l iir ;ıy irin<lr lıükfıwrt" TT'ii
raı•a:ıtla tf'~liın oleayrlı nrk tahii oh~ 
nı!< hu lrnnunılan ictiforle. t>rlerdi. 
An,·a~ vukımla rıövl<>d:~iıniz ı:ı;ihi ta· 
ldhat f'"'PaFmrla f iral" hnlinrle olu~n 
nı iic~ :ıvlık nıihldtt icinde te•Hııı ol· 
manıo' kencfüinin lm kanım hiikilrn· 
lnj.,rf,,ıı i~ ıifu<'·Fi ini mf'nr.ylcmi11tir. 
Sn izahatr wrclikten vl! kanım hil· 
kiimJ.-rini )P.nh~ :ınhd•~mr hilrlirdik 
tl"n sonra medeni hir Jıeycti İı'tima· 

iy .. nin naz:ıııır olmak Iazırn !:df'!ı 
ınii<J,,,' enatr hmnnivcnin lıaldclt>n 
n'\:avecin i "*" tPrnıımii tatl.;kfr1i ~tir 
mel'. fatP<li~ini ~ih·tivP.n l'llC'nva i,ıin;,, 
'fiirk R<llivPtıİne vıtkı,.arı hir tar":da 
,.r. hntnn kanı•n lıiikiinılerin~ nvı;un 

~nrettc takip ccli1<1%ni h(''''"l rrlni:ı:. 

şamına kadar oubeye ı;-elerek yoklamalarını 9 dur. Bu aınıflar.:Jan nakdi bedel verecekle- eylemeleri. (6733) ./ 
yçbrm~o~~~&~ rııı~~ll~~ID~cl~~nU7~~mm~-----------------------------~ 

• • • 
ı-·atlh A!ll;rrllk Şub"sln len: 
1 - Pi) ad eler arnıfı: 316 • 329 (dahil) do. 

ğumlular. 

2 - Top\;u, latlhkam, suvari, muhabere, 
naklly-:?, dcmlryoJ, hava, muz.ika, ta..ıık ıımtf,, 

kadar alınacaktır. 
6 - Deniz, janclıı.ruıa sınıflarının toplan· 

ma ve sevk gUnU 16 B!rinciteşrin 937 ııabahı 

saat 9 dur. Bu smı!!an'l.~n nakddI bedel \" • 
reeeklerin bedelleri de H Biılnclteşrin 93'1 
akşamına kadar alınacaktır. 

Z AY t 
Ecyo~·u bcleıli:,·csindcn, Beyoğlunda 01. 

nıan!ı tokak No. 11 apartımanm kaldıTır.1 

bPdell olan 12028 No. lı makbuzu zayi ettim 
HUkmU yoktur. 

Basan Demirci 

ZAYİ 

2t:i8 numaralı çift yUk arabamın pt~l' 
l:::.;. :,'.>·mu· tur. Ycni'"inl nlnc::.ğımd:ın es 
nln hükıİıU yoktur. (23296) 

MARtJt> 
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L3vazım Amirliği ilanları 

Fen Tatbikat Okulunun ınutf ak 
nC'al..larrnm maden kfünürü yakabile
cek hir lrnle konulrnasmm pazarlığı 
6-] 0--937 çar~amha günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul Le,a· 
zıın amirliği satına1ma komisyonun
ıla yapılacaktır. Kc~if bedeli 224 lira 
2 l kuruştur. İlk teminatı 16 lira 59 
kuru~tur. Ke§İf ,.e ~artnameşi Komis
yon.la göriilehilir. İsteklilerin kanuni 
'<'•ikalarİ) le beraber belli saatte ko
mi;;.yona gelmeleri. 

(6621) (157) 
• '<- ,:, 

Okullar için 234 çift altlı üstü kar
yola 6/10/937 çarşamba. günü saat 
11 de Tophanede !stanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
~382 liradır. !ık teminatı 403 lira 
65 kuruştur. Sartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni Yesikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (155) (6567) 

>(. >(. Jf. 

Yüz adet büyük blkır kazan, yüz adet 
kı:.içük bakır kazan, iki bin a.det bakır 
karavana iki bin adet kapalı bakır bak 
raç 8 Birinciteşrin 937 cuma günü saat 
lS,30 da Tophanede İstanbul Levazım 
Srn:rliği satmalma komisyonunda kapa
lı_ zarfla eksiltmesi yaprlacaktır. Hepsi
nı~ tahmin bedeli yirmi beş bin sekiz 
ı~..ız altmış liradır. İlk teminatı bin <lo
kuz yüz ~tuz dokuz lira elli kurustur. 
Şartname ve nümuneleri komisy~ndıı 
görülebilir. İsteklilerin kanunun iki ve 
Üçüncü majdelerinde yazıh belgelerle 
b.craber teklif mektuplarını ihale saa
·~ın~en bir saat evvel komisyona verme 

crı. (133) (6321) 

• • • 
Harp Akademisi er2tr icin dört to;'I 

l\ade Yağı 7/10/937 persc~be günü sa-
at 1 • 

pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
11090 liradır. İlk teminatı 831 lira 7 S 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görii 
lebilir. Yemlik saman için ayrı yatak
lık saman için ayrı fiyat verilecektir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri (13ö) 

(6311) 
:./. * :./. 

Kuleli Askeri lisesinde su tesisatı 
21 - 10 - 937 perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede İstanbul Levazım amir. 
liği Satınalma Komisyonunda açık ek
siltme ile eksiltmesi yapılacaktır. Ke
şif bedeli 353 lira 66 kuruştur. İlk te
minatı 26 lira 53 kuruştur. Şartname 
ve keşfi Komisyonda görülebilir. !s
teklilerin kanuni belgeleriyle belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

(165) (6742) 

:(. * :./. 
Dikimevlcri için 217 bin adet ferm~

jüp 20 - 10 - 9~;7 perşembe günü saat 
11 de Tophanede İstanbul Levazım ft
mirliği Satınalma Komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli. 
1193 buçuk liradır. İlk teminatı 89 liro. 
52 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Komisyonda görülebilir. !steklilerhl 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(167) (6743) 

:(. • '<-

İstanbul Levazım amirliği için 8500 
adet elektrik ampülü 20 - 10 - 937 ı:a::
ı::amba günü saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma Komisyonunca açık eksilt
me ile eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3000 liradır. İlk teminatı 225 
liradır. Şartnamesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariy
lc belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(168} (6741) 

• • • 

rg O K li O ~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
H tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka-

bilinde muayene eder. 

...................... 
Deniz Levazım sa
tınalma komisyonu 

ilanları -...................... . 

11- KL"1UJN 5 BlRlNClTEŞRIN 1937 

1 Emniyet Sandığı i18oları 1 
Emlak alıcılarına sekiz taksitte satış 

SEMTİ 

Galatada Sultanbeyazıd mahallesin
de Kasablar sokağında eski 3 yeni 
1 - 3 No. 
Bebek, Bebek caddesinde eski J 24 

yeni 198 N o. h 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde 
Bostan sokağında eski 19, 19, Mü. 
yeni 11 - 13 No. lr • 
Kadıköyünde Acıbademde yeni Me
cidiye mahallesinde eski Kalfa yeni 
Faikbey mescidi sokağında eski 2, 
yeni 41 No. 1ı 

NEV'İ 
Muhammen 

Kıymetı 

3000 Maadükkan üç odalı kargir 
bir otelin tamamı (tcrkos 
Ye elektriği vardır.) 
Üç katlı, 8 odalı, banyo, 
h avagazi, elektrik, terkos 
tesisatmı havi ahşab bir e
vin tamamı. 
Üç bw:;,ık katlı, altı odalı 

kiirgir iki evin tamamı. 

İki kallı, altı odalı maa
bahçc ahşap bir C\'in ta-
mamı. 

7100 

1800 

300 

Kartal Maltepesinde Küçükyalı, üs- İki buçuk katlı. beş odalı. 800 
küdar caddesinde eski ve yeni 665/ bahçeli yarım kargir evin 
4.7 No. Iı tamamr. 

1 - Arttırma 11 - 10 - 937 tarihin.' düşen pazartesi günü saat 13 ten 15 e 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin Üzerlerinde kala-

caktır. 

1 - Tahmin edilen bedeli (6077) li

ra (94) kuruş olan (13011) adet elek

trik ampülü, 16 Birinciteşrin 937 tari

hine rastlıyan cumartesi günü saat 

11,5 da kapalı zarf usulile alınmak Ü· 

zere münakasaya konulmuştur. 2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin yüzde onu nisbetin-

2 - Muvakkat teminatı ( 455) lira de pey akçesi yatırmak l:izrmdır. 
(85) kuruş olup, şartnamesi Komis

yondan her gün parasız olarak alına

bilir. 

;J - Arttırmadan <;ekilenlere pey akçeleri bir gün sonra iade olunur. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalan sekiz senede, sekiz 

ıntisavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
5 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo· 

lckli kalır. (6285) 

lstanbul Defterdarlığından 
Lira Kuruş 

Beyoğlunda: Kamarhatun mahallesiniıı Çukur sokağında 
eski 4 yeni 6 sayılı ev an kazr. 99 -1 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanu· 

nun tarifatı dahilinde tanzim edecek

leri kapalı teklif mektuplarını en ger; 

belli gün ve saatten bir saat evveline 

kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon 

Başkanlığına makbuz nıukabilind·~ 

vermeleri. (6640) Yukarıda y:ızıh ankaz 12 - 10 - 9::l7 Salı günü saat 14 de peşin para ve ac:ık 
arttırma ile satılacaktır. Taliplerin "1r 7,5 pey akçelerini muayyen vakitten ev

;&:l'lhMı"Eı• ......... _ ........ -===...,... \·el yatırarak Defterdarlık Milli Emlfık Müdürlüğünde müteşekkil satış komir-
H q "iio"i<."i"öR .... - n yonuna müracaatları. (F.) (6533) 
u K 1 ·· n ___ A_k ____ l ___ d_.~--
i~ ema ozsan il ay ış etmesin en : 

' 4,30 da Tophanerle Levazım amir
li~. 
gı satınalma komi~vonunda açık ek-

ii. Ürolog- • Operatör =.::.= Askeri Baytar Tatbikat Okulunun 
2 

Akay İşletmesine aid Azapkapıdn Levazım anbarı ile Kasımpaşada Cami 
kanape, koltuk ve sandalyelerinin ta- )İ Bevliye mütehassısı ii altı anbarlarında mevcut muhtclifülcins müstamel eşya 25 İlkteşrin 937 Pa
miratına istekli çıkmadığmdan 11 - 10 d Karaköy - Ekselsiyor mağazası iİ zartesi günü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır. Eşyayı ve listesini gör
- 937 pazartesi günü saat 14,30 da Top iİ y-anında. Her gün öğleden sonra Ü mek isteyenler hergün Azapkapıda Le Yazını Anbarı Başmemurluğuna ve art -
hanede İstanbul Levazım amirliği S:ı- ii 2 den 8 e kadar: 1.el : 41235 1 tırmaya girmek için yukarda yazılı güa ve saatte % 7,5 teminat akçeleriyl~ 
tınalma Komisyonunda yeniden pazar- :::::::::::: :::-.:::::::::::::::::::::::::::r.:::=--=== 

siltrn . -
3 

e ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
480 lira.dır. 

k İlk tenı.inatı 262 liradxr. lsteklileri:ı 
~n~nl vesikalarile beraber belli sa1tte 

rnısyona gelmeleri (134) (6322) 

* * * 
~.İdareleri İstanbul Levazım amirliği-
gıne bag-lı .. . . 1 

nı.uessesat ıçın 5 ton kaşar 
peyniri Tophan d Le /!) • ı·-· e e vazım <ımır ıgı 

satınaım · a kornısyonunda kapalı zarfla 
~ksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

75o liradır. İlk teminatr 731 lira 25 

k?ruştur. İsteklilerin kanuni vesikala-
tılc be b . c ra er teklıf mektuplarını 8/ lO ı 
,.37 CLıma .... gunu sa-ıt 16 dan bir saat 
evvel komisyona vermeleri (135) (633) 

* * * 
İdareleri İstanbul Levazım amirligi-

ne bağlı müessesat için 14 ton gaz yağı i'10/ 937 çarşamba günü saat 15 de 
k 0 Phanede Levazım amirliği satmalma 

lığı yapılacaktır. Tahmin bedeli 125 
liradır. Teminatı 18 lira 75 kuruştıu·. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona gel
meleri. (160) (6740). 

* • 
Askeri Tıbbıye Okulu iç"n 53 çift 

altlı üstlü karyola 13 - 1 O - 937 çar
şamba günü snat 14 de fstanbulda Top 
hanede Levazım amirliği Satınalma 

Komisyonunda pazarlıkln. eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 121!) 1ira
dır. !Ik teminatı 91 lira •13 kuruştur. 
Şartname ve ni.imunesi Komisyonda g:) 
rülebilir. !steklilerin belli saatte Ko· 

misyona gelınekri. (162) (6741) 
• 

0ınisyonunda acık e:Csiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 2520 liradır. !Ut Maltepe Piyade Atış Okulu ocakları 
teminatı 189 liradzr. Şartnamesi komis- tamir ettirilecc_i;-ınden razarhğı 7 - 11) 

~0tıda görülebilir. İsteklilerin belli sa·ı -937 perşembe günü saat 14 de Toph ı-
tte komisyona gelmeleri. (137) (6340) nede İstanbul Levazım amirliği Satın-

• * • 1 alma Komisyonunda yapılacaktır K,,. 
İdareleri İstanbul Levazım amirliği· şif bedeli 780 lira 83 kuruştur. İlk tc

;c bağlı müessesat için 509500 kilo minatI 58 lira 60 kuruştur. Şartnam·' 
s7ılik ve 60 bin kilo yataklzk sapıan Ye keşfi komisyondan görülebilir. Ara. 
ha 10/937 cuma günü saat 15 de Top- nılan evsafı haiz olan isteklilerin "oel!i 
rn·l'lcde Levazım amirliği satmalma ko- saatte Komisyona gelmeleri. 
--~nda kapalı zarfla eksiltmesi ya. (169) (6745J 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme komisyonundan: 

~14 ~dana, Erz~rum,. Kars, Van Dr,ğum ve Çocuk B~knncvlcrine lazım olaıı 
alem eczayı tıbbıye ve malzemei sıhhiye açık eksıltmeye konulmu5tur. 

r.ası 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sılı hat ve İçtimai Muaverl"et Müdürlüğü b:
.akt~:a kurulu komisyonda 6 - 10 - 9~T çarşanbn günü saat 15,30 da yapıla-

? 
~ - .Muhammen f~at 2130 liradır. 
u - Muvakkat garanti 159 lira 73 kuruştur. 
! - İstekliler şartname ve listeleri hergün komısyonda görebilirler. 

d;ı ;> - İstekliler cari seneye aid Tiraret Odası vesikasiylc 2490 sayılı kaııun
h.ıb ~ a~ılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek 

u ıle b rlikte belli gün ve ,:saatte komisyona gelmeleri. (6337) 

I st anbul 'fclefon DirektörlUğUndeo: 
ka . İdare ihliyacı için 250 - 350 ton Marinlave ile 37 ton yerli kok kömürıi 
k Palı zarf usulile eks'ltmeyc konulmu'2 tur. Muhammen bedel 5990 ve mU\·ak-
at teın· t . . ... 

l.•·u· l" ınn 149,25 liradır. Eksiltmesi 18 _ 10 _ 937 pa7.artcsı gunu saat 15 tle 
•rı t Ut! · -;·· .. Sart ugumuz merkez binasındaki Alrm Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
"'. nameler her gün Levaıım Dairemizde o-örülebilir. İstekliler muvakkat le· 
'4~~ b 
ibra ınal:buz veya bınka mektubu il~ beraber 2490 sayılı kanun mucıb:nc.~ 
l'ih ~ına l11l'Cbl'r bulundukları evTak w vesaikle resmi gazetenin 1 · 7 - 937 ta
ahh·te· 3645 sayılı nüshasında müntc~i·· talimatname dairesinde alınmış mütr-

1 lık v "k . .. 11 esı ası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 0 eun saat: 
e kadar me k" · 9' z ur komısyona tevdi etmelidirler. (662 

Azapkapı Levazım anbarrnda satış heye tine müracaatları. (6714) 

~~...,....~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ı2 - KURUN 5 B1RİNC1TEŞRIN 1937 

AJll~ Sonbahar 
1 VADELi Ve kış 

Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı ~imdiden Galatada meşhur 

yaklaşıyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--".:---~~~~~-

Jllll ... I ........................................................... ~ 

Vat:ılı 
Vatı sız OKULLAR GCNEŞi Kız 

Erkek 
Istanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bin<l sok müsaittir. Y:ı va - İlk - Orta kısıml.ua her gün 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti değc.rli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebi lis!inı vardtr. 
Pek yakıt. zamanda otobi.ı:>ler okulun önünden geçecektir. Beşıl.:t aş: Yıldız Tel. 4.2282 

-................................ ıımıı .................................... -

Yozgat Valiliğinden 
1 ·-Eksiltmeye konulan iş: Sorgun kazasında yapılacak 27014 lira 06 1.cu- Ftanbul Homutan-ı 

lığı ilanları 
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EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMlNATLI alahilininiz. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

PAROESüLER 
PAROESüLEH 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 3 katlı 

.Janr anglc 

Bmpermcal>I Gabartlin 

Her renkle 

KADINLARA 
MANTOLAR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

Yiln'ii 

Gabardin 

Her renldc 

ipekli heı· ı·enl<le 

ÇOCUKLARA 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 

Gabardin 

Her renkte 

13 
18 
ıı 
15 

10 
15 
10 
23 

7 
6 

1/2 

1/2 

112 

1/2 

112 

1/2 

1/2 

~ Erkeklere ı:smarlama KOSTUf~LERI 28 
iki prova •le 1/2 

Taksitle dahi nıuamele vardır • 1
55ii en iyi kumaşlardan 

~ EKSEL SYOR 
= -
~ Galata Karaköy mağazasında 

satılmaktadır 

l.mıııııımııııııııııııııııııııııımıımıııımıımıımıııııııııımıııııııınıııııııııımııımııııııııuıııın~ıım ·ııınııı ' Ilı mrnııı:ıım ını~~Mmalı .. ~mı 

1-------~Harlcl askeri kıtaa11 ilanları 

Tümen Birlikleri kıtaat cratının ve hayvanatının ihtiyaçları aşağıİ 
gösterilmiştir. Hizalarında münakasa günü ve saat ve teminatı muva.k1tate.lf 
muhammen bedeli gösterilmiştir. Taliplerin yevmi mezkCırda kapalı ,zarfla o: 
lanların münakasa saatinden laakal bir saat evvel mektuplarını Komisyon' 
vermeleri ve diğer münakasalardan da teminatı muvakkate makbuzları ile b:r 
likte vakti muayyeninde Komisyona müracaatları. Şartnameler parasız oıaraJ 
tadil günleri hariç her gün Komisyonda görülebilir. Eksiltmeler Çatalcada Til't 
men Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. (475) (6647) 
Erzakın Miktarı Muham- llk Münakasanın Münakaıanın MiiJll ruş keşif tutarlı ilk mektep inşaatının : 1500 liraya tekabül eden kısımlaı dır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlar.dır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

cinsi men bedeli temi- Şekli Tarihi ka~ ~ 
21/ 10/ 937 de saat 15 de açık eksilt. natr Saa 

me ile ihalesi yapılacağı hakkında Bulgur 103000 15120 1134.00 Kapalı zarf 22/ 10/ 937 Cuma 15 

C - Bayındırlık İşleri Genel Şart=ı amesi. 
D - Yapı işleri Umumi Fenni şartnamesi. 
E - Hususi Şartname. 

Saman 107000 1070 80.25 Açık eksiltme 19/ 10/ 937 Salı 14 
ilan edilmiş olan Diyatermi ve Pan. p 4."uO~O 2200 165.00 AGık eksiltme 19/ 10/ 937 Salı 15.; 
to rt 

. d .. .. 
1
.. atates v _ 

F - Keşif hülasası tahlili fiyat ve metraj cetvelleri. 
G - Proje. 

İstekliler bu evrakr bedelsiz olarak Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 14 - 10 - 937 perşembe g:inü saat 14 de Hükumet konağında 

toplanan Daimi Encümende yapılacak · tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 862.S lira muvakkat teminat ver 

meleri bundan başka Nafia Vekaletinin müteahhidlik ehliyetini h :ıiz bulunması. 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılr saatten bir saat 
evveline kadar Daimi Encümene getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine 

makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncii maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumıı 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(6354). 

------------------------------------------------------------~~---~~---~ 

Devlet Demrryolları ve Limonları }şlPtme. ·· . .. ... . , 

. Umum idaresi ilanları · . , ·· 

sta şa namesın e gorulen uzum 
üzerine yeniden yapılacak şartnamesi 
ilzerine ilan edileceğinden bu işin şim
dilik alınmasından sarfınazar edilmiş 
olduğu ilan olunur. 

(6644) 

::::a::=::::::::n:::::m:••--:=mummm:::::::::: 
:: 01, Doktoru ii 
~ Necati Pakşi ff 
H Hastalarını hergiln sabah 10 dan P. 
- n ii akşam 19 za kadar Karaköy Tünel il 

1

!! meydanı Tersane caddesi başrnda NoJj - ı. :i 112 de kabul eder. •• 
if Salı ve cuma günleri saat I4 den H 
i! 18 ze kadar parasızdır. ii 
ii=:::::::::::::::::::::::;:::::::::-::ır.ı::======&! 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Muhammen bedeli 5361 lira olan 2000 k.;. beyaz emaye boya ile 3800 paket muhtelif Acenteleri: Karaköy - Köprilba1 
renklerde Analin boya 11. 10. 937 perşe mbe günü saat 15 te Haydarpaşada Gar Tel 42362. Sirkeci Mühllrdu Zade 
., binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın ah I•-- Han telefon: 22740 •••I 
nacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaık ve resmi gazete 
ı:in 7, 5, 936 T. 3297 veya l, 7, 937 T. 3645 No. lı nı:.ishalannda ıntişar eden tali 
matname dairesinde alınmış ehliyet vesikasiyle 402 lira 8 kuruşluk muvakkat te 

minatlarıru muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız o1arak dağıtılmak 
tadır. (6431) 

Karadeniz IU\ve 
Postası 

6 birinci teşirinde=ı itibaren Kara
deniz hattının ilave dördüncü pos~ 
talan başlıyacaktır. Bu postalar 1s-

Muhammen bedeli 3289 lira olan 1000 kilo dana derisi 500, kilo yağlı köseb tanbuldan çarşamba günleri saat on 
ve 100 kilo keçi derisi 11 - 10 - 37 pa. zartesi günü saat 10 da Haydarpaşada 1 da kalkarak doğruca Trabzona gide 1 
iar binası dahilindeki komisyondan ta raf mdnn açık eksiltme ile satın alına- cek ve Trabzondan İneboluya uğra 
caktır. yıp İstanbula dönecektir. ( 6705) 

Bu i§e girmek isteyenlerin 21.!..G lira 68 kuruşluk muvakkat teminat verme- iılı••••••••••••••I 
leri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadı r -----------------------

komisyon& mllracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan para· 
sız olarak dağıtılmaktadır. (6682) 

Sahibi Asını Us 
Neşriyat genel direktörü A. Sevengil 

Kırklareli Tümen birliklerinin ihti
yacı igin kapalı zarf usulile 100 bin ki· 

lo kuru fasulye satın alınacaktır. Mu
hammen fiatı 15 kuruş olup tutarı 15 
bin liradır. İlk teminatı 1125 liradır. 

İhalesi 11 / 10/ 937 pazartesi günü saat 
16 dadır. Şartnamesi her gün Kııklarcli 
Tüı:nen satınalma komisyonunda görü
lebilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesika ve tcmina~ 
mektuplarını havi zarflan belli gün ve 
saatten en az bir saat evveline kada: 
Tümen satınalma komisyonuna verme
leri. (439) (6346) 

• ~ * 
Afyon Merkez Kıt'aları için 225 bin 

kilo un kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Unun kilosu 10 kuruş 75 santim tah. 
min edilmiştir. Şartnamesi Ankara ve 
lstanbulda Levazım amirliği satınal
ma komisyonunda görülebilir. Eksilt
me 18 - 10 • 937 günü saat 16 da Af
yon Kor Satınalma Komisyonunda ya· 
pılaeaktır. Teklif mektupları ihaled'?n 
bir sa&.~ • ıvel Komisyona Yerilmiş ob· 

caktır. r~ teminatı 1814 lira 6 kuruş. 
tur. (423) (6273) 

• • • 
Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 

20000 kilo kuru fasulye açxk eksiltme 
suretiyle münakasasında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden münakasası tek 
rar 13 - 10 - 937 çarşamba günü saa~ 
16 da yapılacaktır. İlk pey parası 225 
liradır. Şartname ve evsafını görmek 
isteyenler İstanbul Levazım amirliğı 
Satına!ma Komisyonunda ve Çorlu'1a 
Kor Satınalma Komisyonunda her gli'l 
görebilirler. İstekliler kanunun ikinı .i 

ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 

birlikte belli gün ve saatte Çorıu9 
Kor Satmalma Komisyonuna müracJ 
atları. (493) (6746) 

• * • 
Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı iÇ 

15000 kilo bulgurun açık eksiltme e 
retiyle münakasasında verilen fiat p; 
h~ı görüldüğünden münakasası te 
rar 13 - 10 - 937 çarşamba günü 53 
16 ela yapılacaktu .. İlk pey parası 1 
liradxr. Şartm:une ve evsafını gönnt 
isteyenler İstanbul Levazım amirli 
Satınalma Ifomisyonunda ve Çorlu 
Kor Satmalma Komisyonunda her gtl 
görebilirler. İstekliler kanunun ikiıl' 
ve üçüncü maddelerindeki belgeleri) 
birlikte belli gün ve saatte Çorlııd 
Kor Satmalma Komisyonuna mürac 
atları. (494) (6747) 

1(. :(. ~ 

1 - Pmarhisarm 306 ve 156, Atpıl 
lunun 252, Vizenin 306 ton ekmeld 

unu. -" 
2 - !haleleri kapalı zarfla Viıt"' 

yapılacaktır. 

3 - Pınarhisar ununun tutarı 39Üj 
ve 19890, Alpullunun 31500, Vizctl 
39015 liradır. 

4 - Pmarhisarın ilk teminatı 291 

ve 1492, Alpullunun 2363, ViZCJl 
2927 liradır. 

5 - Pınarhisar ununun ihalesi 1 
Birinciteşrin 937 çarşanba günü sJ 
15 de, Vize ve Alpullunun ihaleleri 
Birinciteşrin 937 p:ı.za.rtesi günü ~ 
15 de ayrı a.yrı yapılacaktır. 

6 - Şartnameleri görmek isteyeııl 
hergün Vize Satınalma Komisyonuı/ 
gösterilecektir. (456) (6473) 


