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Yarın te~ sayıfa 
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Sayısı heryerde 
1010 par~ 

B.ugün-·Ystanbulun kurtulduğu gün 
lstanbuıun 
Kurtuluşu 

Bugün lstanbulclan dÜ§maft ayağı 
~kesildiği gündür. Türkün aley 
hınde bir kilise düsturu gibi benimae 

hn~~' "Salibin girdiği yere, bir daM 
lUll • t • d b .. ıırcmez ,. yavesı e gene uB ' son nefesini vemıittir. 
. u güzel tehrin, bayraklı, ıpklı 

hır .ta2!elikle tatlı tatlı gülüfü, hallan 
ııev · h .!ncı cp bu kurtuluıtan doğuyor. 

6., martı, bir kara damga gı"bi al 
nnıda tcşıyanlar. o günün alaca b 
kanlı~nda dökülen ıehit kanlanm 

endi vicdanlarmm yaralannda ta 
zelcnir görenler. kurtuluı eaatini iç 
ten kopma bir sevinçle alkıtlar1ana 
Ço~ mu? Hele bu kurtuluf, yeni bir 
~h başlangıcı olursa, en büyük 11e 
\'Jnrler, kazancın bu akla durgunluk 
Yeren azameti karpmda küçük bJ 
lrlaı: mı? 

-,...... Hekkı Si'• Gezgin 
(Sarılı: Sa. 4 Sü. 5) 

1 Fevzi 
ak 

Genel Kurmay hatb ..... aantal 
Feyzi Çakmak 

l Yugoslavya manevralarında bu 
~nduk!3:11 aonra, Yunan erkanıhar 
~e ~eısı general Papagosun hususi 

Yeti üzerine gittiği Yunanistandan 
b:;k!: gün dönen Genel Kurmay 
ak muz Marqal Çakmak, dün 
" famki eksprese bağlanan hususi 
a~onla Ankaraya gİtm.İftİr. 

Irak Hariciye veziri 
Atatürk tarafından kabul edildi 

AnJiara IS (Telefonla) - lrali lia 
riciye veziri ebeliu Tevfik Eaeü 
veydi, bu sabah tehrimize ielmit ve 
istasyonda hariciye vekili Rüttü A 
rrA hariciye vekaleti ~i~i müatep 
n Numan Menemencıoglu ile Irak 
sefareti ve hariciye v~kileti ileri ge 
lenleri, Ankara belediye reisi muavi 
ni ve emniyet direktörü tarafından 
kal'JllanDUfbr • 

Dost memleket naım J\nkarapa 
lasta misafir edilmittir. 

Ekselins Tevfik Esiüveydi tehir 
de bir gezinti yaparak bankaları ziya 
ret etmİf, it bankası dairelerinde ken 
dilerine verilen izahatları alml§lar ve 
rok alakadar olmuılardır .• 

lnk Hariciye nuın uat 17 de 
Cuh ·imiz Atatürk tarafmdan ~ i 

kabul edilmittir. (Sonu: Sa. 4 Sü . .5) 

Emniyet müdürlüğü 
yeni tedbirler aldı 

1 Merasim 
Proğramı 
Bugün lstanbulun kurtuluı bayna 

mıdır. Sabahleyin bir geçit resmi ya 
pılacak, öğleden aonra Halkcvlerinde 
müsamereler ve temsiller verileceJt 
tir. 

Beyoğlu Halltevinde merasime la 
tikW marp ile bqlanac:U, ~ bqb 
nı Bay Ekrem Tur töreni açac:ali. 
mealekdapmız Bay Abidin Daver SÜ 
nün ehemmiyeti hakbnda bir koııN 
ram verecektir .. 
Bunu aJaturb Jtonaer takip eClece1a 

tir .. 
Şehremini liaDrevin.Cle Cle gece 11tıat 

21 de latikW marp ile tören bqJa~ 
' cak, ~ biıtkanmm ba bir açq e8 

zünden eonra Bay Baha: GökçeolN 
bir konfenmt verecek. bunu p. "ftl 
alaturka müaiki koneeri taldp eda 
cektir.. . . 
Bugün me&!ıpler tatil&r. R"emıf C1ı1 
ireler ise ~br. 

Yunan Başvekili 
M. Metaksas 

On giln sonra Anka• 
raga geliyor 

itina, 5 (B1111UI) -Bl§Vekil Geıt 
neral Metabaa bu aynı on almnida 
buradan hareket -ederek İaünbulda 
geçip ayın on aekiziııde Anbrada ha· 
!anacaktır. 

YUD:d Bap~ Waradan aönüt• 
·"t-ti*-~liia tiWDJi''.._ .... ~. 

gidecektir. 

Camhıirreiai Atatürk evveliai gün Anharayı ıerellenJirmi,tir. Bura· 
idi. raimJe Büyük OnJer, kendi sini lıarıJıyan B. Millet Meclm 
Reüi. Abdülhalik Renda, 81Jfı:elcil lımet lnönü, B. Celal Ba1ar ue 

diğer uoat ara anda görülüyor. 

Ke~di . . .ı. ··r. • 1 . d . sını orcru mu:rettif erın en 
~hnMı Fahrettin Altay, general Sa Şehir içinde klAkson çalan ıolUrler 
e ' erkez kumandanı general Ih • k •t t b•ıı •• Japonlar Milletler 

Cemiyetine mey
dan okuyor 

Cenevre Çin - Japon harbi hakkın• 
da kararını verdi 

n:.ıgaz. diğer generaller uğurla Hangı ma ama aı o omo ı su-
.~ Fevzi Çakmak. trenin ı.ar. rerse sürsün cezalandmlacak 
ieta n n on bet dakika kadar evvel 
c: .. ~ona gelmiı, trenin hareket ede 
a ~r j111ana kadar kendisini tqyie 

e en erle hasbihalde bulunmuıtur. 
1 rareıal, kendisini uğurlamağa ge 
::::a c1d;~sında bulunan alay subayla 
eorarak . ~aaılamız} •• diye hatırlarmı 

ıltifat etnüttir. 
Mal'efa) y unaniatanc:lan ayrıhrkq 

Atina 5 (A A ) A ~: • bildi · · · - nuna a1ansı nyor: ,. .. k. 
Ma ur ıye genel kurmay be.tkanı 
to r~tal Fevzi Çakmak, Adatepe 
M rp~~ muhrib!nden, b31vekil Bay kab sasa, Atinada gördüğü hüsnü 

ulden dolayı t kk .. l . . rek B M eşe ur ennı ve ge 
le.... · etaksasa ve gerek yüksek E 
bildiordusunt.tn teflerine selamlarını 

r~ ve • .._. ..J_ d 
tnütt fik ~ ... ı zamanwı ost ve 
rnirnte • memleket hakkındaki sa 
tel fhıs~iyatını if~de eden bir telaiz 

R?a aond---! ..: ~llUfıı.&r. 

Belediye nizam~eaine müteal 
lik olup İstan~~da b~r müddettenbe 
ri tatbikine ginıılen ııler üzerinde, 
Emniyet dire~törlüğün~ Yeniden e 
mirler verilınlf ve ernnıyet müdürlü 
iü icabeden tedP~rlcri e.lnutm. 

Bu meyanda b~~ ehemmiyet 
le tatbik edilecek otan l§lerden bir kıs 
mı tunlarda: 

Resmi teıki~~ ~~nsup qhaaa a 
it bazı otouıobıl ıoforlerinin tehir i 
çinde klakson . ~llan~klan görül 
müıtür. Şehir ı~~nde k~n çalan 
Iara tesadüf eclilı~se, hangı makama 
ve hangi ph• aıt oluraa olaun, fO 
förlerin y8kalanarak cezalandmlma 
sı ve E.ınniyet ~rck tö~lüğüne getirile 
rek, bizzat enuuyet direktörünün hu 
zuruna çıkaniınaaı zabıtaya teblii e 
dilmiıtir. 

Saat 24 ten 90nra korna ~ oto 
r(Sona: Sa. 4 sa. 5). 

'(Y a:ı..n "4 üncü ıa.yıfatla) 

BUGÜN 
Sevgi Uyanınca 

Belediyece verilecek luımrlann ıaı- iyi bir teknik, temiz bir Üslup, 
bikinde ~ı tedbi~ler ~~ır::1ığını •ör canlı ve hareketli bir r h t hl ·ı · 
liyen Emıııyet Direkıorumü: SaU1ı U Q l ı 

- . x~ - Sekizinci sayfamızda okuyunua 
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Fikirler ve düşünceler: 
--····-· .. ······································-···-······· 

Kafa Fabrikası 
Bizim sosyetemizde ilım adammm rom yalmz Avnıpadan 1 
ithal edilen malzeme ile işlemeği bilmek değil emsalini 

yaratmak ve bozulanı yapmaktır. __________ ....,_________ -------------------~ 

Gazetelerde bir haber okudum: l 
Liseler ]iğvedilecekmi§ ! 1 

Ben bu habere İnanmadım, ya
lan yok, yanlış var, diye dütün- ı 
düm. Sanıyorum ki, hakikatte ba~· 
ka çe§nide olsa gerek. ı 

tlk111Fktepleri sekiz ıeneye çı
kararak, ilkmektebi bitirenleri 
doğrudan doğruya mesleki ihtisa
sa sevketmek fikrinin caz.ip ve 
pratik görünecek taraflarr vardır. 
Hatta dünyada tecrübe edilmit ör. 
nekleri de mevcuttur. Belki bir ta
raftan bütçe kolaylığı, zaman ta• 
sarrufu, ihtisas derinliği gibi bir 
sürü fay dalan da ortaya atmak 
ileri sürmek mümkündür. 

Bence, tef errüattan ibaret olan 
hu meseleleri parça, parça müna
katadan hiçbir §ey çıkmaz. Bütçe
de kolaylık yapalım mı? Ucu-ı 
te:hsil sistemi iyi midir? Üniversi
teden evvel ihtiıaıı derinleştire
lim mi? 

Bunlara zamanına göre, adam;:• 
na göre cevap verilir. Ve parça
lardan ibaret olan bu meselelerin 
halledildiğini ıandığnnız zaman 
nifiayet, mantık mücadelesindeki 
üstünlüğümüzü hiaaederiz. O ka
dar. Yoksa hakikatte bir mektep 
meselesi, bir kültür davası, bir 
medeniyet iti halledilmiı olıDaz. 

Mektep davasının cevabmı, büt• 
çede taıarnıf etmek değildir. Mek 
tep davasmm cevabı, ihtisası lise
den evel veya sonraya atmak ta de 
fildir. Onun dava11 geniı ufukla
rile münevver İnsan yetiıtinnek
tir. ihtisas ancak münevver olan 
ve hayatı tahlil eden inıanm üstün 
vasıflarından biridir. 

dilmekte olduğunu da hatırlamak 
Jizımdır. 

Raradeniz mektuplap.: 20 
~ - -
Yük ve yolcu vapurları 

Deniz postalarının devlet inhisarına ahnmasın· 
daki maksatlardan biri de bu iki cins 

vapurları ayırmaktır 

tesirile hayvan kokuları içerisinde 
günlerce rahatsız oluyor. 

YAZAN: ASIM US 
men biribirinden ayrılabilir. 

Bugün denizyollan idareainin elin 

B 

'" Hatırımızda kaldığına göre bir za 
man DenizyoUarı idaresi bu türlü ıi 
kayetlcre nihayet vennc:k için T rab 
zon ve Hopadan lstanbula gelecek 
kasaplık hayvanlara mahsus ayn 
bir vapur tahsi• etmiıti. Aradan çok 
znman geçmedi. Bilmediğimiz bir 
sebeble sadece hayvan nakline mah 
ıus olan bu nakil vasıtası kaldır.ıl 
dr. Fikrimizce iyi olmadı. 

de bulunan vapurların miktan böy b 
le bir usul tatbikine müsait değilse d 
de yakında gelecek olan yeni vapur 

Eğer sadece hayvan nakli için hu 
ıuıi vapur işletilmesi doğru görülmü 
yorsa yük ve yolcu vapurl~n tama 

lar bu imkanı verebilir. 
Herhalde lstanbudlan Karadenize 

gidip gelen vapurlarda yolculann 
yalnız istirahatlerini değil, ayni za 
manda seyahatte sürat ihtiyacını da 
temin etmek lazımdır. Deniz posta 
1annm devlet inhisanna almmasmda 
ki mühim mak.Mtlardan biri bu tür 
lii ihtiyaçlan tatmin edebilmek de 
ğil midir~ 

Gün ün Aliisler11 

le§İk devletleridir. Orada 1942 gazete 
çıkıyor. 

Üçüncülüğü 1500 gazete ile Fran· 
sa alıyor. İngiltere Fransanm pek ge
risinde kalarak ancak 255 gazete neı
retmektedir. Bununla beraber, niıfu· 
su az olmasma nisbetle en çok gazete 
ne§redilen yer İs' itredir. Burada 
500 gazete neırolunuyor. 

Bu Jıesapla İsviçrede 8000 nüfut1 
ha§ma bir gazete çıkıyor. Halbuki Al· 
manyada 18000 ki§iye, Amerikada da 
61000 ki§iye bir gazete dü§mektedir. 

Fransız erkanı 
harbiye reisi 
Romen ordusunu 

tetkik ediyor 
Times gazetesinde okunduğuna 

göre Romanyada bulunan Fransız 
erkamharbiye reisi general Camelin, 
Banat vilayetine giderek, Romanya 
nm en büyük silah fabrikasını ziya 
ret etmi§tir. 

Bükreştc hükumet tarafından res 
men karşılanan Fransız crkanıharbi 
ye reisinin maksadı, Romanya ordu 
manevralarında bulunmaktır. 

General Gamelin, ayni zamanda 
Yugoslavya mancvralannda da bu 
lunmuştur. 

Fransız erkamharbiye reisi, teşri 
nievvelin 1 7 sine kadar kalacağı Ro 
manyada, askeri şeraiti etraflıca tet 
kik edecek tir. 

Geçıniş Hurun/aı: ~e§rec1ilen bir j~tatistiğe gilre en 
t?,k gazete !;ıkan yer Alınany~dır. Rır 6 TEŞR/:VIEVVEf, JfJ2,, 
gun Almanyada 3353 mulıtehf gazete Kahraman Fatihi il 
~ıkmaktadır. ' er' 98 m 

Bmtdan ı;onra - Fakat ~ok geri· va mennet size 
den - gelen memleket Amerika Bir- Evvelki geceyi Bostancıda geçiren 

Arif Oruç davası 
1\lücldeiuınumilik Arif Oruç l1ak

k'mcla ağır ceza mahkemesi tarafından 
verilen kararı iddianamesine muhalif 
görmüş ve temyiz için Temyiz Mah· 
kemesine ~önderilmek üzere bir istida 
ha:r.ırlamıştır. 

istida diin Mahkemei..TCDlYize gön· 
derilmiıtir. 

kıtaatımız, dün sabah şefakla beraber 
Göztepeye gelmişler, Göztepe istasyo 
nuna civar büyük çayırlıkta ehzimevki 
etmişlerdir. 

Bu münasebetle dün Bostancıdan 

Haydarpqaya kadar bütün Anadolu 
yakası bir Jile tarhı halinde süslenmif, 
fatihler kurban ve çiçekler serpilen bir 
yolda yürilyerek türbeler deryası lstruı 
bula ayale basmıtlardirıı 

l 
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Yr.zılarımı nerelerde 
yazarım? 

ŞEHiR HABERLERi 
Gazetemizin bir muharririnin bahıettiği bir Va.%iyeti Jiğer bir 

. muharririmiz na.ıl i:zah ediyor 
Yazan: 

1 Osman Cemal Kaygı~ 

Gere ·· H'km 
1 :ı- n gun ı et Münir yazı-
arıının ... T rn h çogunu epebaıındaki 
biCfk~r .bir gazinonun tenhaca 
d:. Eoşesınde yazdığımı söylüyor. 
taya vet,. ben yılda be~ on gün o· 
li da gıder ve orada da bir hay. 
Ya.leyler çırpıştırmm. Fakat 'oraya 
ort'ı Yazınak için ancak kııın tam 

asında . b' . ·k- • 
Jcincj gij '.. ran~ lr~nc~ aJunun 1· 

beıine ;~ e. ~ıtmegke daı ar ve.on 
§eki' ' ırmısıne a ar tefrıka 
rı •nde, uzunca yazılacak yazıla• 
riının ınühim bir kısmını çiziktiri-

ın. 

Bunun sebebi ıudur: 
tııın .. 1 . d gib· ... 0 gun erın e orası ne buz 

Babasını müda
faa ederken 

Elindeki bıçak karnına 
saplanarak yaralandı 

Balatta oturan Y a!ef oğlu Sala • 
mon i~minde biri dün evde bahası il~ 
kaYPa ctmi!'I, f'niste~ı ele kendi taraf mı 

" • ır; 
iltizam edinre iı1kemle}i kaparak ha· 
haı-rnın başına nırınu~tur. 

Raha,..ının ağahe,· i \'C eni§te i tara· 
f ından döğiildü~ünU giiren Y a~efin kü 
çülı: oğlu Avram, dalıa f aıla tahammül 
edeıniyerek ekmek bıçağına E1arılmı§ 
,.e haha11ınm imdadına koşmu~hır. 

Fakat ka,ga e~nasmda kiiçiik A,
ram yere yuvarlanmış, elinde bulunan 
bıçak karnına ı;aplanmı§tır. 

Anam adliye doktoru En\'cr Karan 
taraf mdan muayene sonunda lıaııtalıa· 
neye kaldırılmıştır. 

Trabzon limanı 

Aşı için göğsünü Müverrih Ahmet 
açmak istemigen Re/ ik 

kadın DUn hastaneye 
Aşı memurunun üstü
ne sepetle hücum etti 

Dün Süleyman kızı Nazmiye ismin
de genç hir kadın. a~ı olmak üzere 
Eminönündeki sıhhat memurluğuna 
gitmiştir. 

Nazmiyenin sırası gelince kendisine 
aşı yapmak i teyen aşr memuru AH: 
''- Göğ~iinüzii açm. nııınızı ora -

dan yapacağım." demiştir. 
Bu söze fevkalade sinirlenen Naz 

miye birdenbire masanın iizerim1e dn· 
ran kağıt sepetini kapım§ bütün hr -
ziyle Alinin kaf asma indirmiştir. 

Hadise üzerine gelen polisleri tie 
tahkir eden •azmi7e adJiyeye geti· 
rilerek, Dördünrü At1liye Ceza mah
kemesine ,·erilmiır;tir. 

,,. .. yatırıldı 
Muhtelif tarih ki 

taplan ve maka.lele 
rile büyük bir oku 
yucu kütlesine ken 
disini tanıtmış o 
lan müverrih Ah 
met Refiğin, zatür 
ree ve zatiilcenp ih 
tilatrndan mütevel 

, lit ağır bir hastalık. 
geçirmekte olduğu 

M iiverrih haberi, bütün tanı 
Ahmed Rc/ik dıkları arasında de 
rin bir teessür uyandırmıştır. 

1 IOm.L n h 'b' caic s'-'K, e ce ennem gı ı ıı-

ora' ne de kalabalıktır. Üstelik 
l'ar nın t~dyosu, gramofonu, ıey
ta. "'ı:e kulü~tür incesazı, dilencisi, 
l'r ' domına patırdısı yoktur. 
ad aıçıs~ da hani, pek mi pek az, 
ra eta bınde bir bile değildir. Son
l'İrJ\ınüddet içinde benim, muhar
On 

1 t~n. baıka olan itim tatildir. 
nü ~n ıçın yılbaıının ertesi gü
ka.~ en ayın on betine, yirmisine 
l'll ar, Yazılarımın pek az bir kıs
ll~nr, belki de yüzde ikisini,, üçü
" .. e"'de, geriye kalanları o da ba-

. Osman Cemal Kaygılı • Bu yıl tesisat yapmı- Yeni yolcu salonu 
laıınwı, sonra kıt günleri Sirkecı- ya lmkA " Ulemedl E ki .. 

Evvelki gün hastanın başı ucunda 
konsültasyon yapan doktorlar, ken 
diainin hastahaneye kaldınlmasını 
lüzumlu bulmU§lardı. Fakat, vaziye 
tin nazik olması yüzünden bu ted 
bire bat vurmakta tereddüt ediliyor 

du. ' 
Bununla &ral>er • cün h'avanın 

müsait olması dolayisile kıymetli mü 
verrihi Büyükadadaki evinden itina 
ile kaldırıp Haydarpa§a Nümune has 

do (.).ıhı:ıpaıa) kraathaneıinde an gur s gumrük binası 
yazardım. Bu yıla gelinceye kadar İst~nhul Limanı işletme Direktörü asri bir şekilde tadil 
kıı günleri traıçılardan kaçarak R~ufı Manyas ,.e ikinci direktörü Ha· • 
sığınıp yazı yazdığım bir yer daha mıd Saracoğlu diin Ankara vapuriyle edıligor tahanesine getirmek mümkün ola 

Jagr • 
Rii ı' Yanı oraların tenha oldu~u 
lliln er Fenerde Çınarlı kahve dt• 
t a~·n Sarı Koçonun gazinosunda, 
'h ıh durak yerindeki Yıldız ve 
vezn ·ı 
ha tc! erde Bay Rafetin kraat-
:rn ·n.e erınde yazarım. Nisanın yir
l ısıknden sonra -;..-:.zılarımın çoğu 
Jı op apı dıtındaki Bay Zenobun 
y~\'\ızlu bahçesinde yazılırken, bu 
•un~a.ıılsa oraya dadanan birkaç 
bir tu~u traıçı bana bu yaz orada 
ett'J e satır bile yazmayı haram 
la 1 

er. O sebepten bu yaz, yazı· 
S tın:un bir kısmını Bakırköyde 
le a1zağacındaki yarı deniz, yarı 
~r ahvesinin yüksek bahç~inde, 
d ~~gümrükte, Tramvay yolun
k a 1 büyük kraathanede, bir 
/sınını da yazın o sımsıcak günlf.• 
lhnde bizim Ankara yokutundaki 

san kraathanesinde karaladım. 

}' E-v-velki yaz birçok yazılarımıo 
\t a.lıs~nı Mecidiye köyündeki kah· d: e:ın bahçelerinde, bir kısmım 
'( l!ındi stadyom yapılacak olan 
a :nıbahçedeki bir kahvenin bol 

0 
hçhkları altında yazmıttım ki, 

vardı ki o da Nuruoımaniye kapı- Trahzondan şehrimize dönmü~lerdir. 
aındaki lranlıların çayhaneıiydi. . Aldığımn; malumata giire: Trnhzon 
Neyleyelim ki son zamanlarda bir Jınıauının ele, ir tcı-lim i~i taıııamen 
iki tratçı da orada türeyince, artık hitiri1ıniıı, Trabzon Jima~ı yeni kacl· 
orasını da değittirmek zorluğun· rosu ile 1 tanhul Liman 1<laresinin em 
da kaldım. ri altm,Ja çalı ma;~ haı;lamı .. tır. 

Y ,... . k " ır; ~ 
- a timdi nerelerde, yazıyor- ... ~ ~nı. adroda kayde §ayan hiç bir 

ıun? dcıı;ışıklık olmamı~. valmz birkaç e~-
Diyecekıiniz. Yağma yok, ıöy- pcktör i§ ha!'lına getirilmi tir. Rmılar 

leyeyim de çifte perdahçılar ora- hir miidı1et Trahzonda kalarak yapı-
lara da damlamaya batlaıınlar ! lan işlere nezaret ederekler<lir. 

Hey mübarekler hey, onlar öy- Trabzon limanında bu yıl tesiııat 
le insanlardır ki ne yazı anlarlaı-, yapmağa imkan göriilememi~tir. Çün· 
ne okuma! kii burada le i at yapılmadan en el, 

_ Adam sonra yazarsın! muntazam bir dalgakıran yarmak irap 

D etmektedir. Fındık Ye lıayvan ihraratı 
iyip bir kere insanın yanına için de yapılması icap eden iıo.kelelerin 

çöktüler miydi, tamamdır artık 
çok maııraf a ihtiyaç ~Ö:.lerdi~i anla· 

keyfiniz! 
şılmıştır. Bu itibarla hu yıl az masraf· 

Hot ~imdi, şimdi dediğim yani, Ja yapılarak uf ak tef ek Ye~nit derlıal 
birkaç yıl var ki matbaalarda da temin edilmi tir. f tanbul İiman Di· 
cayır cayır yazdığım oluyor. Nite· rektörlii~i.i diğer hiitiin tesisatı pey
kim, evvelki ak4am, geç vakit si- derpey Ye İktı ad Y ekaletinden hir 
zin matbaanın alt katında bir yan- miktar yardım temin ettikçe yapacak
dan ben, harıl harıl yazımı yazı- t ır. 
yor; bir yandan da Nizamettin --------------
Nazif odanın içinde, tıpkı maşai
yım felsefesinin hocaları gibi, el
ler arkada durmadan gezinerek , .. 
bana ilahi estetikle şeytanı este. 
tiğin turşusu nasıl ~urulur ve Nu. 
rullah Ataç böyle hır tu~şu kur
mak için formüllerini felıef e ki. 
taplarından mı alır, yoksa Mısır 
çarşısından mı? diye upuzun ve 

depderin bir konferans veriyordu. 
Bu gibi konf eranılar, hitabeler 
bir tey değil, hatta onlar b~zan 
yazılan mevzua cila bile verıyor
lar. Fakat insan yazı yazarken ah 
o traşçdar, ah o tra~!lar ! adama, 
i§te böyle, benim gıbı, yazı yaz
mak için lıtanbulun dört buca
ğında kö!e kapmaca oynatırlar. 

Sirkecideki eski ,mmriik hinasmm 
yolcu salonuna çc' riJıne i için in~aat 
bir hayli Herlemiştir. 

Y f'tıi yolm salonu lıir lıuçuk ay son 
ra ikmal edilecektir. 

Ru inşaat yapılırken eski giimriik 
hinal!ı üç kısma ayrılmıştır. Rinanm 
ilk katı doğrudan doğruya yolcn anı
halajma tahsis edilmektedir. 1kinci 
kat. bekleme salonu olarak yapılmak
ta iiçüncii de antrepoya lnrakılmak
taclır. 

Bnnıla'l lın ka ·ol"ıı alonunu baş
tan a~a~ı a~<lmlatan bir camekan ya
pılmı~tır. 

Reklenıe alonmıım ı:ı, anma da 15 
metr~ ll"tmlıı~tr''l· 'e 5 metre geni§-ı 
tiğind~ bir \nadolıı lıarita"ı lı:ızırlıın· 
maktadır. Bu lıarita üzerinde bütiin 
limanlarmnzm YaZİ\'eti nvrı ayn tesbit 
edilerek. limanlardan ilıraç edilen 
maddeler grafiklerle' e yağlı hoya gös
terilecektir. 

Basm kurumu senelik 
toplanhsı 

/ . .,tanbul Ba$ın Kurumundan· J 
İstanbul Basın Kurumunun mutat 

senelik umumi heyet toplantısı 7. Bi· 
rinciteşrin 1937 perşembe günü saat 
13.:lO ela Knnımun Beyoğlunda İstik· 
151 cad<le inde -1.2 numaradaki merke· 
zin<lc yapılacaktır. Ssyın üyelerin bu 
toplantıya gelmelerini dileriz. 

bilmiştir. . 
Dün gece Nümune hastahanesine 

telefon ettik. Üstadın sıhhi vaziyeti 
nin .. endişe verecek derecede bulun 
madığmı,, söylediler. 

Kurun, değerli müellifin bir an ev 
vel iyi olmasını diler. 

Ayakkabıcılar sergisi 
29 Birinciteşrin Cumhuriyet har 

rammda ayakkabıcılar cemiyeti mer
kezinde kurulacak serginin hazırlık
larına devam edilmektedir. Binanın 
tamiri ve !!ergi haline konulması için 
icap eden tadilata baılanını§tır. 

Serginin dekorasyon i§İ heniiz ilıa· 
le edilmemiştir. Bu husustaki proje
ler bugün sergi komitesine verilecek· 
tir. 

Diğer taraftan eergiyi ziyaret ede· 
ceklere verilmek üzere bir broşür lıa· 
znlnamaaı takarrür etmi§tir. Bu hro
§ü.rde f stanbolda mevcucl el sanatına 
dahil bütün sanat §Ubeleri lıakkında 
ayn ayn malumat ''erilecektir. 

Sergiye, ayakkabıcılar, saraçlar. do· 
kumacılar, yorgancılar, mücellicller, 
kehriharcılar, madeni sanatkarlar. 
marangozlar İıolirak etmektedir. 

Sergi hu saydığmuz sanat şubeleri· 
nin biitiin güzelliklerini ]ıalka tanıt· 
rnak olduğu için sergide lıiç bir suret· 
le mal satılrnıyacaktır. ,:ıı çıkan Çingeneler romanım ha Çok oraların ve biraz da hapis- --------------. ..... --..--..-..--.-----------.......... _.._ _______ .... _____ .__ .... __ _..._ .... _ .... _____ _ 

~he Yanındaki bahçeli kahvenin Alııını cama day~ .. 
)a sulüdür. Şimdiye kadar uzun mıtı. ııokağa bakıyordu. 
!'ı ~ıla.rımın içinde bence en batı- '{11.ğmur yağıyordu. ş"• 

•t.:rıl (A F ) hlr bu yağmur altında 
lltd anı ygır atına roma·ı daha gamlı görUnu. 
ha ırki o, tamamiyle mahut Tepe• yordu. 
lir fi kahvesinde meydana gelmiş· Köoe başına kadar 
a-u' 1<!ulumbacı edebiyatı) adlı on çocuklarını göziyle ta. 
iti ~ uk küçük etod yazım Fatihte- kip etti. Cocuklar hız. 

ı ıld k h · d k 1 ıı hızlı yürüyerek uzak 
'llı ız raat aneıın e a eme taştılar. üc; .ııenedenıx-
'(8~1tııftır. Bundan birkaç ay öne~ rf her pazar oldu~ 
ha 'I ~h~etliğin not defterinden) gibi o pazar da anne. 
&ii 1 ıgı ıle bir gazetede dört gün terine gidiyorlardı. 
t~~en röportajım ile yine ayni gaze Uç sene! Sanki karmından ayrılalı Uç astr 
\>• e(B(Beş kocadan ayrılan kadın) olmuştu. Kendisini o kadar ihtlyar ve bitRp 

" e k b k ) hlS!ediyordu. Halbuki dllha ktrktnı Yeni geç. llor • f arı oıayan oca ro· 
&a. .. la.Jlarım Edirnekapı dıtında, ml~~~1111 gUzeı bir :kadındı. Geçen gün yeni 
la & dtaraftaki büyük kahvenin Ay- kocasile kolkota gördU. Bir genç kız gl~I 
it~ Us Ve Akasyaları altında ka· gUzet ,.e henuz taze idi. Hatttı. 0 .,a, lirmı ya. 
l'ın a.ra l!eçirilmiştir. Sonra bunla· şındakinden daha gUzel görUndU. 

d hepsı de gündüzün aydınlığın. Evlendiği zaman yirmi yaşında idi. On ~e. 
a Ya 1 Ç k ne ıyı gec;!nmlşterdl. Biri ku.: biri erkek iki 

l'ılJ zı an feylerdir. o uzun de çocuklan oımuştu. Kim derdi ki 0 iki ç~. 
10 ar Var ki akşam gün battıktan cuk anası, bir gUn, birdenbire kadınlık ve 
lrr lll"a elime kalem alıp bir tek ıa· annelik "azl!eııinl unutarak Yalnız &§km ıSe. 

Yazı yazmamııımdır. elni dlnllyen bir kadın olac&k! 

Dah .. I · h 1 ı· ~tla a once en, e e genç ık ya• 
tlıtnbın!n pek çoğunu, şimdi yıllar·! 
lltd e~ı a~ak basmadığım T cpçu. 
(Jl akı (Kazıkhbağ) ile Eyüpteki 
ı-aı~stan iııkeleıi) inde, daha ıon
•tt \ tı Fenerde (Kılburnu gazino 1 

\ttı~]'Uncla, Yedikule dıtındaki (Ha 
lli.\1- u, kahve) nin bahçesinde, 

ıtır · · _., 

Hadisenin bUtUn teferruatını hatırtıyord•ı. 
Arkıı.dıtşlarmdan birinin evinde, bir gece, kıt.. 
nsı bir tayyared Ue bakı§mıştı. Tayyartti 
gtlzel bir gençti \'e meşhur bir at'lamdr. 

KRrısrnm bu adama tlmdlye k!ldl\r hic;lılr 
erkeğe bakmadığı ıekllde baktığını hisset. 
mlşU. Bunu görUr görmez içindi! bir şeyin 
burkıılduğunıı Cltt'•dıı. Halbuki Şimdlve ka. 
dar kıskançlık dt>.nl!en ıeyin ne olduğ11n11 
b!lmezdl. 

• 
Eve döndUklerl zaman kansına bu ak§AJT\ 

k1 harekeUnl hatırlattı ve payladı. Kansı 
kendisine öyle Pfkm bir halde bakıyor ve 
hiçbir ıeyden haberi olmadığını o kadar ma. 
•um bir ı.·azlyette söyllyordu kl kocuı 111!y. 
lcdlklerlne plıman oldu. Suatu .. 

Fakat ondan aonra geçen günler kocanm 
kıakançlığmı bQ.sbUtUn artırdı. ÇünkU, olan 
bazı hadiseler o gece aldanmadığını göaterl. 
yordu. 

Nihayet bir gUn kansı, bir ka\'gadan latl. 
fade ederek, ona kendlalnl botamaauu tekllt 
etti; bunu uırarla da istedi. KO<'aııt, iki çocU
tu olduğunu, on ııene beraber ve pek nıUker.ı 
mel geçine~k yqadıklannı hatırlatıyordu. 

Fakat, hiçbir ıey k&dmı karanndan d1!n. 
dUrmcdl: Kocasından botanmak fstlyordu . 

Boşandılar, çoeuklan kocuı aldı. ll'&kat, 
haftada bir kere annelerine göndermefe 
kabul etmlıtı. 

Evvel&, bunda hiçbir mahzur olmadığını 
zannetmişti. çocukların, her ne kadar an.. 
neleri de olsa, kendilerinden uzak ve bir 
yabancı erkekle beraber yaşayan bu kadına 
ıaınmayacaklannı dU11UnUyordu. Hele o adam 
dan nefret edeceklerini sanıyordu. 

Fakat çok garip çocuklardı bunlar! Hf'r 
pazar annelerine gttmeğe o kadal" alıımııta•. 
dı ki .sabah olur olmaz hemen hazırlanmağa 
bqlıyorlardı. Akıam aynı vakitte geliyor. 
!ardı. o glln ne yaptıklarmı veya annelerinin 
l!vinde ne olduğunu hlç anlatmıyorlar, annl!.. 
terine kaqı olan ne ae\'gllerlnden ne nefret
lerinden hiç bahsetmiyorlardı. 

EK i ADAM 
•Babaları yine: "Beni seviyorlar ta bil,, dlyo 

dll§UnUyordu. 

Hava karanyordu. EllndeJsl kitabı bıraktı 
ve tekrar pencerenln önUne gitti. 

''Yine bır&kmadı çocukları,. diye söylen. 
dl. 

Biraz ııonra geldiler. Kapının önUnde· oto. 
mobilden indiler ve arkalanna dönUp, uza.Jr. 
taşan otomobile doğru ellerini dudaklarına 
götUrUp selam gönderdiler. 

Biraz eonra çocuklarm gWe ııöyleye mer. 
dlvımden yukarıya çıkbklannı duydu. Ka. 
pmın önUne geldikleri zaman da çocuklardan 
blrfnln hafifçe lle8lnl ı,ttU: 

- Babama hiç bahsetmlyellm. 
Odaya girdikleri zaman c;ocuklarmı kucak.. 

!adı. Kızı kollannm arumda biraz daha faz. 
la 111karken: 

- Benden ne ııaklıyorswıuz? dedi. 
Oflu atıldı: 
- A! Hiç! Hiçbir feY aakladrğnnız yok. 
Babuı ııert. bir tavırla: 
- Yalan aöytemeyin, dedi. Ne va.na ııöy. 

leyin bana! ' 
çocuklar f&ltnP kaldılar, blrblrlertne bak.. 

tııar. Nihayet oğlu, erkekçe bir tavır ta. 
kmdı: 

- Söyllyeyf m, baba, dedi. 
Hlddetıenmeyesin diye söylemek istemiyor. 

duk .. Uçtuk yine bugün! 
- Ne! 
- EveL. Annemle~e .. §eyle beraber tay. 

yareye bindik .. 

Babaları ku:mııtı: 

- GördUnUz mtı aJzt ne kadar seviyorlar• 
Slz1 bile bile ölUm tehllkealııe atıyorlar! Bir 
daha annenize gidecek değllain.lz ! 

Oğlu, canı biraz .sıkılnu§ vaziyette: • 
- .Ama, baba, dedi, her tayyareye blnrn 

ölmez ki! Bunlar eakl devirlerde söylenen 
,eyler. Tayyareden gimdl artık k1mae kork. 
nıuyor. Zaten ben bUyUyeyim, tayyareci ola. 
cağmı. 

Kız karde~ de atıldı: 

- Ben de. 
Babalan: 
- Çocuklanm, dedi. Dtıınnnn bir kere. 

Slz1 bUyUten benim. Slzi no kadar sevdiğimi 
bllaenlz .. 

- Biz de aen1 seviyoruz, baba. Fakat ba.. 
ıa ıeyler var kt. •en anlamazsm.. 

- Anlıyorum. anlıyonım. Slz1 terkedenl 
be.na tercih ediyorsunuz alz.. PekllL Diye. 
llm ki annenlzi seviyorsunuz.. Fakat.. O §C.. 

ytn. ötekinin y&nmd& namı durabillyomı. 
nuz? 

Oflu: 
- Hoı bir &dam, dedi. 
Km da: 

- "Monden,, bir ad8m, dedi. Evet, ııenln 
ondan nefret etmekte hakkm var. Fakat 
tlzerlnde 1nsanı teshlr eden öyle tub&f bir hal 
var ki .. 

Babalan, lld kolu yanmda, bir koltuğun 
üzerine c;ökQverdl. Ozerlnde bUyQk bir 1ddl. 
alı oyunda bahsi kaybetınlf bir adam hali 
'Vardı, 'Ulu " 0 Yoe (Çobançefme) nin 

t:a,':)'ı~.01arları ve eski Mahmutpa§ll •-----------------.... --......... -__. .... ..--...................... --....... ----........ -..-.... --------------1111!1!1 ... -~-.: h il\,' • • ... .ı ·· 
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ispanya italyadan 
bir kolordu istemiş 

Almangadan Mareşal Blomberg'ın, 
ita/yadan da Musolininin oğlunun 

gideceği söyleniyor 
Korsan Tahlelbahirler ingiliz ve 
Fransız gemilerinin kontrol une 

rağmen yine faaliyette 
Londra, 5 (Hususi) - Garbı l 

Akdeniz de Alicante' den l<ırk kilo.! 
metre mesafede gezmekte olan ı 
&silik ismindeki lngiliz muhribi 
üzerine dün bir torpil atdmışttr. 

1 

Torpil hedefe iıabet etmemittir. 
Muhrip derhal mukabelede hulu. 
narak bir denizaltı homhuı atmış· 
tır. Bu bombanın ne tesir yaptığı 
an)&fdamamıştır. Torpilleme hi· 
diıe•inden biraz evvel mı:!hriptelt~ 
tetkik ileti küçük hacimde bir de
nizaltı gemisinin :yaklaşmakta bu
Junduğunu kaydetınişti. Taarru'l· 
dan ıonra derhal 7 muhrip ile 2 
deniz tayyaresi m~hul konan de· 
nizaltr ıemisinin araıbrılmasma 
batlamıılardır. 

Kızılların Tahrikatı Üzerine ... " 

Berlin, 5 (Hususi) - Berline~ 
tagiblat ıazetesi Basilik muhribi
ne karşı yapılan torpilleme hareke 
tinden bahsederken Vinston Çur
çilin bir makalesini hatırlatıyor 
ve Fransa ile İngiltere tarafından 
alınmış olan şiddetli tedbirler sa· 
yesinde Akdenizde korsan deniz· 
altr gemilerinin faaliyetleri kesil· 
diğini iddia eden bu makaledeki 
mülahazaların doğru _çıkmadığım 
yazıyor. Bundan sonra bu tecavü-z 
hareketini kızılların tahrikatınıı 
atfederek bundaki maksadın Car• 
\,t Avrupa devle!:A.eri arasında ha
zır !anmakta olan anla~ma teşeb
\,fulerini suya düşürmek olduğunu 
ıöyleyor. 

ltalyaJan Bir Ordu Mu 
Gidecek? 

Roma, 5 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafjl, l&panvadan avdet etmiş 
olan Genercs.I T erruzi'nin Romadn 
bulunmasının sebebi, mumailey
hin B. Musoliniden takviye kuv· 
veli olmak üzere bir kolordu i~lt· 
mek olduğu suretindeki ,ayiaları 
tekzip etmektedir. 

Diğer Bir Tekzip 
Roma, 5 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafiller birkaç sınıfın ve biJhaı 
ıa 1907, 1908 ve 1909 doğtuplula
rın askere çağırılacakları hakkın· 
daki haberleri tekzip etmektedir-
ler. 

Almanya Gönüllülerin Geri 
Çağırılmasına Muarız 

Berlin, 5 (A.A.) - Havas ajan
•ının muhabiri bildiriyor: 

Deutsche Allgemeine Zeitung, 
rönüllülerin lspanyadan geri çağ·· 
rılmasına itiraz etmekte ve gönül
lüleri ça,iırıııak veya oldukları ;yer 
de hırak!mlk ıuretiyle İspanya 
buhranını mevziilettirmek kabil 
olduğunu iddia etmektedir. Gaze· 
te, sulhü idame etmek için en _mü
him meselenin gönüllüleri gerı ca
ğırmak değil, buhranı mevzii'? • 
~irmek olduiunu ili.ve etme~te· 
dir. 

Muıolini'nin Oğlu Gönüllii 
Gidiyormu1 

Roma. 5 (A.A.) ....... Bruno Mu
•olini'nin gönüllü olarak İıp!ınY • 
ya gidecefti h~beri ne teyit, ne de 
tekzip edilmektedir. 

taatımn mururu zamanla mUıbet 
muvaffakıyetler elde edeceğini 
tahmin ederek vakit kazanmağa 
-çalışması muhtemeldir. 

İtalya, ayni zamanda Filiştinde. 
ki vaziyetin İngiltere için daha z:• 
yade vehamet kcsbedeceğini ve 
ma1i ve içtimai mü_şkülatın Fıan· 
sada içinden t;.ıkılmau ın~kül bir 
vaziyet ihdas eyliyeceğini de ümit 
etmektedir. 

Eski Harbiye Nazırı F ranko 
T aralına Geçmek ütiyor 

Saint Jean de luz, 5 (A.A.) -
isyanın bidayetinde Madrid hüku
meti tarafmdan harbiye nazırlığı· 
na tayin edilmiş olan Çeneral As
tello şimdi buraya gelmit ve Fran"' 
ko taraf ma geçmek arzusunu iz
har etmi~tir. Franko bu talebi kati 
olarak reddetmiştir. 

Harp Vaziyeti 

Salamanka, 5 (A.A.) - Umu· 
mi karargahın tebliği: 

Asturiaa cephesi: Şarkta Fran· 
kist kıtaat fena havaya rağmen i
leri yürüyü§lerine devam ederek 
Cevadonka Duğımm cenubunclaki 
Enol gölünü İ!gal ettikten sonra 
bizzat bu dağı da ele geçirmi~\er
dir. Şimalde Onis'in öte tarafın
da krtaatımız Codada dağını zap
letmek suretiyle Avrupa dağları 
silsilesinin şimalindeki bütün düş
man mevzilerini çevirmişlerdir. 

Leon cephesinde: Havaların 
çok fena gitmesine rağmen müfre
zele·rimixden biri Valdelugeros tt:.· 
pelerini zaptetmit ve diğer birisi 
de Loroa del ajo'yu ele gcÇirroiş
tir. Nihayet üçüncü bir kol San 
justo geçidine varmıttır. 

Manevraların 
son hazırttk!arı 

yapıhyor 
İzmir 5 (Hususi) -- B~ €Ün son 

ra başlayacak olan büyük Ege ma 
nevralarmın aon hazırlıkları dev.am 
edivor. 

Manevralara i~tirak edecek askeri 
kuvvetler maıı.ev;tı. sahasına birer bi 
re .. ~itmektedir. Y cllar askeri kuv 
vetlerle doludur. Nakliyat en faaliyet 
li devresine airmiı:;tir. Ordu manevr~ o J 

sahasındaki yerlerine yerle,mekte 
dir. 

Manevra komutanı general lzzet 
t!n b~gün fzmirde kumlan µıanevra 
karargahında meşgul olmuş, vaziye 
ti tetkik etmiştir. 

Hava filoları manevra sahasında 
tetkikler yapm;ştır. 

Vekillerden maha yüze yakın di 

ğer zevat manevralarda bulunma~a 
C.:::. et edilmiştir. Bunlar ordunun mi 
safiri olacakbrdır. 

Büyük lVliilet Meclisinden on ik,i 
ki§"lik bir heyet, yüksek askeri ıuna 
azalan gc!ecc!:lerdir. 

' Mare!fal Blomberg lsp::nyaya 
• Mı Gidecek? Milleti.er Cemiyel"'nln 

Japonlar Milletler ıstanbuıun 
C 

kurtuluşu 
emiyetine mey- (Üsttara/1 1 incide) Tef 

Simsiyah ya.ah bcyraklarla hak vt 

dan Oku Yor vicdan kapılarını yumruklamış, def 
dimizi dökecek bir imanhk mihrabı 
aramıştık. Soyulan vücudumuzda~ c en evre Çin - Japon harbi hakkın- ruhumuzu bir kılıç gibi sıyıran, ı~ 
lüm oldu. Ölümü göze almadan hı 

da kararını verdi yatı kazanmanın imkansızlığını biıt 
düşmanlar öğrettiler. 

Çinltıer mukavemet ediyor. Japonya Alman- Dünyada hiç bir mektep, .. :z!l 

Yadan k illlJyetli mıkterda slU\b atacekmıa lüm., kadar uyandırıcı ve bileyici de 
~ ğilclir. Zekayı, ruhu, hxu onun çark 

Paris, 5 (_Hu~usi) - Cenevrede daya yüzlerce aıker çıkarmıı ol- lan biler .. Onun kamçıl:ırı kanatlsll 
23 ler komıtesı Uzak Şark hadi- duklarını söylemitlerdir. dırır. 
se!e~i hakkında son kararınr ver- Kar.aya çıkarılan askerler, bu a- Bu .uyan11tan sonradır, ki Tür~ 
mıştır. Bu karar Japonyanın Çini daların en büyüğünde derhal bir kendi fermıuunı, kendi süngüsü ilo 
İşti]a ettiğini ve a~ık §ehirlerin tayyare meydanı inıasına batla· siyasi ufuklara yazdı. T coraldcır~ 
bombardıman olunduğunu ve d~· mıf>lardır. top alevlerile aydınlattı. Bini birle y ' 
niz nakliyatına mümanaat edild,.1 Bu, Japonların Cenubi Ç•rde 

1 
di, :varı yokla ezdi, ba!arılan ~1' 

ğini tasdik etmektedir. Bu karar yap:nııf oldukları ilk ihraç hareke- gerYdcten bü)".üktü. "tarihte eşi }' 
üzerine Tokyoda bir asabiyet u- tidir. tu. Kanımsza susamış dü_şmanlaıf 
yanmıştır ... Haric~ye nezareti na- Japonya A.lmanyatl SiUıh mız hile. bu zaferin parıltısma hı~ 
mma söz soylemege mezun zat be- Alıyor an larmm göleesini d~iirem~cliler. 
yanatta bulunarak Japonyanın C r: (AA ) O zaferler destanı ta Hınd sularıtı 
kendisi dahil olmadığı bir ırıüessc- Aenlevre, ~d ·b. · - Jda~?d1'lt· I c'a, Nil kıyılarında alkışlnnarak okufl 

f d ·ı k . " rın manya an Jr sene e p en- d se tara ın an verı en arar ıle ala- k .. 40 'l · ı u. 
kadar olamıyacağını ve his;bir kuv me k uzer;. d m~I!~n lsvıçre 1fr~~: Blınu örnek tutanlar çoğaldı. Bi 
vetin Japonyayı Çinde harekat ?°1t dıymekl .m. eb•ı &nh aatakbn. a ~&K zim istiklal Sav~rmız, ruhlarda adı: 

k d . .... . . ıs e ı erı ve u usu& ı muza- . b" .• 1 k 1 .. ,_ k b" sin yapma tan mene enuyecegını &Öy k 1 . B l' d . .... ta yem ır n ı aoı e ır., uyamsı ys Be 
lemiştir. h e~k~r~n b~r ın .e c;rlyan l ettıgı rattı. Yarmki tarih<;iler dünya ~ima 

Ceneoreye göre Çin • Japon ~- ~ a I 1~ §ayı~ l aşmk !l'..~a ve ttında :bu uyanışın bütün izlerini go M 
Harbi m]udz.., r~ elrın nektıte ed.enme u:z.ere riip yezacaklardır. 

o ugu soy enme e ır. y ~ da l · 
Cenevre 5 (A.A.) - Tesvid ko~ · • aınız ;unu unutmaya ım. kı 

mitesj, ne "tecavüz,, ne de "ahlu- Harp Şıddetle Devam Edi)·or alkı~lıdı~ımız, kutluladığnnız ba}' tii 
ka,, kelime1erini kuHanmaksı:nn Ganghay, 5 (A.A.) _ Mvhare· ram. bir kurtuluş şenliği_dir. fa, 
Japonların Çinin baıı akmasını iş• lbe, lrıütemadi1ren artan bir tidde'• Kurtuluş ise, 1..aybecltlcn bir değe 
gal. etmq ol.dukl~ını, Çin sahil· le ~ev~m ~bnektedir. Japonlar l ri? tek:ar ~azanılmasıı:dan . . doğaJl tU 
Ierınde seyr:ışefaıne kar!ı çıkarı- ÇinhJerın §ıddetli mukavemetleri· bir sevJ?~hr v_~ b~ sevmç, ıkı ~ere 
lan maniaları ve JapQn tayyarele-- ne rağmen Lotien' den garp istika- krymetlıdır. Çunku. onda hem bır zı ~rl 
rinin açık şehirleri bombardıman metinde ilerlemekte olduklanm fer ne~esi, hem de germ:§ esirl:ği h8 tiı 
etmelerini tesbit etmek hnsuaun- iddia etmektedirler. lddialarına tır1atan uyandırıcı bir mana vardır. 
da itilaf etmiştir. göre Japonlar, Çin müdafaa bat-

A•amblede Müıkülô.t tının hayati noktalanndan biri o-
Cenevre, 5 (A.A.) - Çin. Ja.- lan Kiyating'e birkaç mil meıafc.• 

pon ihtilafına müteallik o]an mü- de bulunmaktadırlar. 
zakereler, bu sabah bir takım yeni Çapey' de göğüs göğüse yapıJ-
müıküli.ta uğramııtır. makta olan muharebeler. gece gün 

Bu mü§külat, 18 inci asamble· düz devam etmektedir. Birçok te· 
nin kapanmasını t~hir etmek teh· lefat vardır. Bu sırada Japon harp 
likesjni arzetmektedir. gemileri, Paotung'u fasılasız ol~ 

Cenubu Çine ilk Çıkardan rak bombardıman etmektedir. 
Japon Askerleri 61 inci Çin ordusu kumandanı 

Hongkong, 5 (A.A.) - Macas- General Lifuyin, Çensi eyaleti va
tan buraya gelen Çinli yolcular, )isi General Yenhsishan'ın emrile 
altı Japon harp gemisinin Çung ve Şimali Censi'yi zayi et.mit o~· 
Gtan mmtakasındaki üç küçük a00 mak töhmetile idam edilmiştir. 

Frank daha Romanyaga kariı 
düşecek paramızın dövizi 

Bir isi erlin mukabili Ankara 5 (A. A.) - Romanya it 
hal rejimi ithalatçı memlckteler pcı 

olan Frank 151 den mlarını kuvvetli ve zayif diye ikiye 
170 e kadar inecek! ayırıyor ve dövizi kuvvetli saydığı 

memleketlerden gelecek mallar için 
Paris, 5 (Hususi) - lntransi• ithalatçılardan yüzde 38 niebetinde 

geant gazetesi Fransız frangının hir prim alıyordu. Türkiye dövizi 
fiyatı hakkında djkkate değer bir kuvvetli memleketler arasına kon 
makale neıretmi9tir. Bu gazete ıu mµştı,.ı. Bu suretle resmi kuru 80 ley 
suretle bir mukayese yapıyor: İn· olan bir Türk lirası primle beraber 
giliz lirası 1931 seensindenberi 11 O ley ediyor ve binnetice Roman 

yüzde 40 nisbetinde bir devalüa5• r:e8de~r::~:~~z g~;e:if ~:~~b~~:= 
ypna uğramıştır. Dolar 1933 sene· k 
• d b . .. d 4l · b~· de ·arşıeında vaziyetimiz güçle§iyordu. 
sın en e:rı yuz : . . nıs ın Bu vaziyete nihayet vermek için 
devali.ia&yon geçırmı!tır. Fran&1Z•hükumetimizce yapılan teşebbüsler 1e 

frangı 1936 e.encıinden beri yüzde meresini vermiş bulunmaktadır. Ha 
50 sini kaybetmiştir. Bu suretle len T. lirasının Romen ,nilli banka 
devalüasyon huıeketine en ıonrA sr_ndaki kuru alışta 81, tatıfta 85 ley 
h lamış ola frank hu yolda is- dır. Salahiyetli bankalardaki kur ise 
aş_ . n 'd b k .,. alrşt!l 84,5 satışta 85 leydir. Yani es 

terlın ıle doları gerı e ıra mı"' H resm"' k k b' k t ·· ~ ı ura ya ın ır ur eessus 
tır. etmiştir. Bu vaziyetin aşağı yukan 

Berlin, 5 (Husust) - Paristen durrnuf olan Romanyaya ihracatımı 
gelen haberlere göre Franıız fran- z~ Y~niden temin edeceği ve klirin 
gının sukutu büyi!k bir endi,eyi dg~n ışlemesini ko]aylaştrracağı tabii 

ır. 

mucip olmaktadır. Bir isterlin mu· .-=-:-i;--;;:;---:---:---..,,....,,..---
kabili olan frangın 110 e kadar Irak Harfclye Veziri 
düşeceği t1e burada İstikrar bula- (Ü&ttara/ı 1 incide) 
cağı tahmin ediHyor. Bu kabulde Hariciye Vekili Dr. 

KURUN - MalUmdur ki piya· Riiştü Aras. ~a bulunmuttur. 
sanın evvelki P,ünkü vaı:ivetine gö• Ba~=~ ~ar~cıye tN~zı~ı BB ~~~~ 
re bevnelmi!el rayi~ lıir İngiliz li- Bayar ... ~tzıly8arde eVm~t vhe . tl '! 

51 L' k ·d· - e ezır azre en-
ras1 1 ,,. ran ı ı. nin ziyar t" · • d tın" t• e ını ıa e e lf ır. 

Emniyet mü
dürlüğü 

ke 
di 

ol 

(Üsttarafı 1 incide) 
mobil şoförlerinin de a~i şekilde ce 
zalandmlmaıt da bildirilmiştir. 

At arabalarının çoğaldığı da g.ô ti' 

rülmektedir. At arabası ile yollan ka k 
payanlarla hızlı sürenler de cezalan 
dmlacaklardır. 

At e.rabalarınm tekerlekleri, yaya 1. 

kaldırımı yalayarak gidecek ve mo 
törlü vesaite 8aima yol verecektir. t1 
At arabaları yük Uı.şırken ağır gitme 

/si iazımgelen vesait olduğundan ara ip 
bacı1ann birbirini gesmek için araba n 
larmı koşturması da memnudur. ~ 

Bu gibi hareketler de polisce takip R 
edilecektir. lı 

Belediye yasaklan bir intizam me e 
seleai ve bir şehir işi olduğu için be I 
lediye zabıta.ama taalluk eden işlerde 
kim olurM olsun jstisna edilmiyecek 
tir. 

Şehrin haricinde Florya '.Ve Ma1 
lak yoJlan gibi yerlerde polis kara. 
koll~n ~sis edilmi§tir. 

Motosikletli polislere de otomobil 
Jerin se_yri seferlerine ait olmak üze 
re icabeden emirler verilmjştir. 

Geceleri 1Amba1an söndürüp bir 
birlerine yol ver,meyen otomobille 
rin §oförleri de bilhassa takip edile 
cektir. 

Şehir dışında. lambasız at arahaıJ 
sürmek de memnudur. 

Dün bu me•ele hakkında kendisi 
le görüşen bir muharririmize Emni 
yet direktörü B. Salih Kılıç tunları 
söylemiştir: 

•• - Bütün bded.iye kararlarında 
bütün poÜs harekete geçecek, yasak 
lar bütün polis kadrosu ile daima ta 
kip edilerek Iıtanbulda bu it artık 
istikrar bulacaktır. 

Bütün polisi §ehrin :ntizam hare 
kederinde ve belediyece verilecek )es 
rarlarm tatbikinde, devamlı olarak 
kullanmak için tertibatlı bulunuyo 
ruz . ., 

Fllfstlnde fsyan 
şlddetlenlyor 

Be;rlin, 5 (A.A.) - Salahiyet.l t a9' hi h kararı 
tar Alman mahafilini.n ve~·diU.i te. I Cenevre, 5 (A.A.) _ Milletler Ha•kev:erl ha~ıhnda rapor 
ıninata göre, Marqal Von Blo • Cemiyeti kon~eyi. bu akıam Akde l Ankara 5 (Telefonla) - Mem-

1 
berg'in Açores adalarına sev:-ha' ıi 1 nizde, en iptidai inıaniyet kaide. l~ketimizin muhtelif vilayet ve kt• 
etrafında yapılan ıiyasi rnahiyet· ı• lerine muhalif olarak ticaret gem:• 5abalarmdaki halkevlerinde tet. I 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü~· 
tü Aras akşam Hariciye kö§künde 
bir ziyafet vermit ve bu ziyafette 
B. Celal Bayar, Riyaıet~umhur 
Ba§yaveri, hususi kalem müdürü 

Londra, S (Huıust) - Musul• 
dan petrol nakleden ho.rulard• 
müfrit Araplar tarafından tahri· 
bat yapılmı§tır. Muhtelif nokt~· 
larda. telefon ve telgraf hatların' 
ıuikut olmu,.tur. Ramle'de yol• 
lar üzerine taılar konmut ve na1'• 
liyat vurta:lan üzerine ateı edil· 
mittir. 

teki düsünederin aslı yokhu. ]erine karşı deniza1tı gemileri ta. 1 kikatta bull"!nan mebuslarımız An 
ltaly:ı Ne Umuyor? 1 rafından yapılan hücumları tak· karava dönmii~ler ve raporlt-.rını 

"Oeuvre,, diyor ki: ıl hih eden bir karar sureti kabul et· Cumhuriyet Halk Partiıi Sekre-
"ltalyanın General Franko k1- miştir. terliğine vermişlerdir. 1 

. ' 
haricıye siyasi müst~an 8. Nu-
man Menemencioğlu, hariciye er
kanı ve protokol ,efi de hazır bu
lunmuşlardır. 
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Bursa Zelzelesi 
Şehir yıkılıp mahvolmuştu lstizn
lıulun bundan haberi bile yoktu 

Bur3fida zelzele olurken /ııan b11Ma hiikumct ricali dct'ict kayığı .. 
ile sefaretler ara.sına mekik dokuyordu . •. 

•in~ Git: Rüştü paıayı gör. Kendi- Cenlet Paşa neşre<lilınemi~ ''Teza
B 1 • rabHtana göndermek istiyorlar. kiri Ce\'llet" adlı e;;erimle bu zelzcle-

cftırn_ rızam olmadığını söyle. yi ~iiyle anlatır: 
M .eşıd ~a,.a hundan tıonra padişalı "~lahmucl N't'•liın Pa a Sayda nli-
~de t>ıtt' s·· -1 R ·· c· -ı ~ §an ° ~· oz ara ınua u~ u pa si olduğu gün ı.- adüf atı gariheden o· 

di'"~. Arahıstana gi.inderilmt>k istt'n-
1 

larak hir hareketi arz ,ukubuldu. 
ı;ını h1 l - 1 d - R"' d tii ' ınun ' o~nı o mn ıgmı, u~ I Siiyle ki ol gün hariı·iye dairesin en 

fa dpa~anın htanbulda huhınmasıı ~ılup buzum aliye ,;i<lerke'l ~ayet ~id-
) alr oJJ - 1 "ld" d" B c ugunu n ır 1• cletli hir zelzele 'ukıı:ı ~elıli. 

tii unun üzerine Mecid gizlice Rüı- ••Küttahın kimi ka~ıt ,.e knlenı H 

Pa aya haber gönderdi: kimi mizraklı uva kalemtra' elinde 
cd-ı Arahistana gitmesin.. Cebir oldu~u halde Babıali nıevdanına uğ-ı 

Ct 'r 1 k d" . ' 1 ' d tim e . len en ısını umaye e e· radılar. Da, mlnaşa rami inin ('f'maat 
" dedı. verinde iki kubhesi indi ,.e hir havli 

k 1~hrı 1r Mehmet pa~a meclisi vu- kirgir binalar sakatlandı. Kargir lıa
d~ .. ~d.a Rüştii pa~anın gitmek iett>me- nelerin ha:ıılannda da birçok odalar 

g rıı du) unca kan beynine sıçradı: yıkıldı. 
ol - Rüştii pa~a eğer gitmezse, nefr ' ale duvarlumın bazı malıalleri 
'D·ma)ıdır. ayrı Mı. Herkes , ale ve hanan kaldı. 

l\"P. hn;;ırdı ''K k 11' d k'k . J • O ·, . "' : ... ır e ı a ı a miinıntn< a anı-
8!'11 Reşıd pa~a ayaga kalktı: yen ,.e ondan on beş clakika ı.;ıonra sa-

tet--:- .1 Qk .. dedi. Rir adamın mftceı- lisf"n bir hafif zelzele ,·ııkuhuldn. 01 
ka~tia~r 'e istif ası üzerine nefyine günün ~ece•inde dahi arac;ıra zelzele 
ille r Rıderek baha hürriyeti er.dede- vukubnlduğu ~ihi ferda ı T>erıemhe 
;; dedi. günil da.Jıi iki 

0

def a z.elzrle old~', Bun
I hrı 1r hu sö:r. Uz erine fena bo- J.r gerçı hepııı lıaf ıfçe geçtı ıse de 

ıu du. f!içbir cevap ,·ermedi. , tekrar ''e tevalisi hasebiyle halka azim 

··nursada mezkur çar§anıba giinii 
saat yedi bm:nk kararlarında Jıa,·a ga
yet berrak iken hir(len bulutlar zu
lıur ile gi.ik yüzü karardı. Dört taraf
tan rüzgarlar ~serek Ye şimşekler ça
kıp yağmur yağarak mi li ı;öı:iilmcdik 
fırtmalar zulıur etmf'lde hcraher yan 
taraftan bir kara bulut 1>eyda olarak 
on dakika kadar e' ,·el Ö) le karanlık 
olmu~ ki katipler yazı vazamıız olmuş 
lar ,.e hu arada iiy1e şiddetli hir saika 
düşmü. ki abalii memleket batıyor 
sanmışlar. 

Cevdet paııa bu hadiseleri kavdet· .:tav( ve delışet ,;eldi. 
~kt s • 

.. '" sonra diyor ki: 

1 lla~ılı kelôm olvakiı ::imamı dev-
2 R(' id pa§anın ycdindf' olup :a-
·••Qn . 
~ h. ısp fJf'k lmrwk ohlıığundan pa-
~ l ırçol.· mİi§kİİ/atı politika ile mlT 
lı" ofdu~ıı halde bir taraf tan dahi 
'''"'" ·ı v k "d" F f!/~;5 • a ı ; ugraşma ·t? ı ı . ransız 

l • b ı drıhı anın ale,·hınclf> bulunmak 
Q ~ı mii~kiilôt çrl~armakta idi ... 

Si)· 
h ; trt'de harp <le, am ederlien fstan-
.. it ••n memleket İilerinde ne derece 
•o)·· 
"adli o~dnğunu anla) abilınek için hu-
?}\ 'hır mi~al verme1'ten 1'endimi ala
h !)rorıun. Yurdu teJıdid eden bir har-
ı: haşlanu~ olan milleti idare edenler 
ı, C~tıl.-~et i:Jerine bigane kalmıyor -
ı,; 1• Fakııt Tiirkivede hirc;;ok ,·a&rta-

llle, <'tul lmlunmnvordu. 

ltı ~Urı1ada mütlıiş hi~ zelzele olmu§
h · tanhuhın vanıha~mda bulunan 
.u zelzeleden Ceri(lci Havadis ,..azete-
'' h. " ''~ı:h ay &onra ~öyle balı edi)ordu: 
h ı sabıkın yirmi altıncı perşem-
8 c gecesi saat biri çeyrek geçerek Der-
z:~det ' "e lıavalisinde şiddetli bir zel-
10 c '"lıku bulup haylica sürdükten 
dc~ra Ya~nn saat münınında yine bir 
hid il lıaf ıf hareketi arz ,·ukuiyle 

111 ;~raı hareket eylediği duvulmut ve 
)"İtı 1 leylde ve sabahleyin tlera dera 
rat e '"llkubulmuş ise de iraııı mazar-
ıl eyledi~i g<>rülmemiş idüğü anla-

h. ~ıştır. Leylei mezkfırda vine ııaat 
ırı " • dan h':Yr~k.geçert-k Bunada vukmın-

tırıd ır ~ki <lakika eV\·elce yerin al
l>l'lc a~d hır sadayı müthiee •luyulup i 
(la şı detli hir ıelzele olmu' ,.e on-

kes~ı o~ra virmi d<irt ııaat kadar ardı 1 
ttırR rnıYerek ııarsılmadan hali olma· ı 
kop:r:kı::n.?yı zebelede da~dan taşlar 
lıa~, du,mekle aheap hinalardnr 

ltı 1 t 1 . "•ngn, a trııl eder('k ate§ zuhuriyle 
ıli.itt n olrnn~ havli ziyan ~e telefat \'e 
l:ııbı 'y z elli Jıilfus kadar ,·efiyat vu-

1 rnuştur .. 
~irrıd· b• . 

l~: 1 ır de Cevdet Pa~ayı dinleye-

''On dakika sonra yani saat do~u
zu c;evrek ,;eterek hareketi nrz haşla
yor. Otuz saniye kadar siirmü,. Ol hal 
de ahali bulundukları re.rleı den çıkıp 
kaçma~a yüz tutnıu~lar ı e de 'iirür
ken yokuş yukarı çıkıyor gihi hir ltale 
gelerek ne yapacaklarını Ye nereye 
gideceklerini şa,ınnışlar. 

( Arknsı ı·ar.) 

Para borsasında 
İstanbul borsasında ilün hirinci ter

tip Türk borcu talı' illeri 13.62 den 
açılını~. 13.70 de kapanmıştır. İkinri 
tertip Türk borcu tah' illf'ri iizerine 
lıiç bir muamele olınamı · Ergani tah
villeri 96.2!l den. Anaılolu dt-nıiryolu 
talnilleri 3C).50 den h:a Erzunım 
taln illeri C)9 dan ınuamelt- ı:ö.rnıüş, 
hir lnır;iliz lirasına l\lnkez Ranka ı ta
rafından 628 kuru-: te h:t edilmiştir. 

Dün T..on,Jra horsaıımda hiı· 1n1tiliz 
lirası l !l0.28 franktıı a~ılnn . 150.06 
frankla kapanını ur. Diin de hu ı::uret
le 4-i santim hir fark l?İİ terıni tir. 

Altm hor!1!l haricinıle ıliin 10.57 <le 
açılmış. J0.58 de knpannıı tır. 

Konservatuvara ahnacak ı 
talebe· er 

Komervatuvara talehe olmak üzere 
müracaat eden 298 talihin deneme im
tihan 1 arı yapılmıE· hunlardan R5 §İ ka 
bul edilmiştir. Mektepte tedriııata baş
Janınqbr. 
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iç Bakanımız Umur- f •• . • • 
Um~:~(~!:.~ndl~itqrjunıverslfe yarın mera• 

evvel cumartesi günü akfamı iç Ba 1 s ·, m 1 e açı l ı y o r 
kanımız Şükrü Kaya ve Bursa ~alisi 
Şefik Soyer köyümüze gelmı§ler, 

muhtar, Parti, Kooperatif asbatkanı, Yenı·den 27 Deçent alınacak 
baş öğretmen vekili, ve köylü tarafın 
dan sevinçle karşılanJIU!tir. Üniversitede önümüzdeki per§em 

Vekil bir müddet halk arasında o be gününden itibaren derslere başla 
turmuşlar . Muhtar Faik Andilden nacaktır. Şimdiye kadar muhtelif fa 
köy, köyün nüfusu, köy bütçesi, ya kültelere kaydolan talebe sayısı ev 
pılacak işler, zirai durum, zeytincilik velki yıllara nazaran daha fazladır. 
ve satışları, yeni mektep binası, Ce En fazla müracaat her yıl olduğu 
lal Bayar içmesuyu tcaiaab ve çqme gibi bu yıl da hukuk fakültesine ya 
ler hakkında malumat alrnql.rdır. pılmıttır. Bundan sonra sırasiyle 
Üç çeyrek aaat süren bu tetkikatı ve Tıp, fen, edebiyat ve iktisat fakülte 
görüımeyi müteakip köy okuma sa leri gelmektedir. 
lonunu, Parti, Kooperatif, mektep Üniversitede kayitler bu ayın so 
binalarını, köyün iç meydanlannı nuna kadar devam edecek ve gele 
gezmişlerdir. cek talebelerin hepsinin arzuları ye 

Bu arada: Resmi talim ve terbiye rine getirilmiı olacaktır. Hukuk fa 
den başka uzun seneler hususi tahsil kültesinin birinci ve ikinci sınıfları 
lerine de ehemmiyet vermek suretile nm ela bu yıl çok kalabalık olacağı 
memlekete kıymetli vekil Cieğerli ge tahmin edilmektedir. Bu sınıfların 
neraller, doktorlar, bir çok idare a dershaneleri daha büyük odalara alı 
damlan yetiıtinneye hi:ımet eden ve nacaktır. 
o vakitler üç muallimli rü,diye bat Yannki merasim 
hocası olan muhtelif lisanlara vakıf, Her yıl olduğu gibi bu yıl ela O 

büyük alim Celal Bayann babası müte nivenite törenle açılacaktır. Törene 
veffa Abdullah Fehminin oturduğu sabah aaat onda Oniversite konfe 
ev, ve hayatını Gazi prensiplerine rans salonunda başlanacaktır. Evve 
vakfeden Celal Bayann doğduğu bu 18 Üniversite rektörü Bay Cemil Bil 
ev Şükrü Kaxaya gösterilmiş, bazı di sel bir söylev verecek, evvelki yıllar 1 
rektifler alınmıştır. b bu yıl arasındaki randmanı muka 
Akşam yaklaştığı için köyün elek yese edecek ve yeni yıl ders faaliyeti l 

~ik lambaları da yanmı.ığa baılamı§, etrafında izahat verecektir. Bundan 
.ay vekil gerek .Celal Bayar ıosesi sonra fen fakültesi riyaziye profe 

n~n gerek köy intizam ve temizliği sörlerinden profesör Bay Fonmizez 
nın yerinde olmasından dolayı muh türkçe olarak ilk dersi söyliyecektir. 
tara teşekkür etmiş, Cumhuriyet Yabancı profesörler türlcçe den 
meydanının ve caddelerin daha fazla verecekler 
düzelmesini teminen köye ve köyle Ü f J 

b. nivcrsite yabancı pro esör er ta 
re ır mimar veya müh~ndis gönderi 
l v• • limatnamesi ahkamına göre; pro 
ecegını vait buyurarak sü;-ekli alkı• 

1 
s fesörler üniversitede ders vermeğe 

ar arasında ayrılmı1.lardır. 
s başladıklarından üç yıl sonra dersleri 

________ A_Ll_O_Z_KAN__ ni kendi dillerile değil, türkçe olarak 
vereceklerdi. Fakat geçen yıl bu 
müddet bir yıl daha temdit edilmit 
ti. Yabancı profesörler bu yıldan iti 
haren türkçe dersi verme şeklini tat 

Çekoslnvakya Saf 
konso1osu 

Çekoslovakyarun lstanbuldaki 
baş konsolosu Dr. Pı:eget, iki ay me 
zuniyetle memleketine gitmiıtir. 

Gelinceye kadar ha§ konsolosluk 
işlerini, konıoloı muavini B. Har 
ting görecektir. 

Konduz bocell ihraç 
edecellz 

Roma ticaret ataşemiı:, kunduz bö 
ceğinin tababet alemindeki ehemmi 
yetini gözönüne koyarak bu böceğin 
ihraç imkanlannm faydalı olacağını 
bildirmiştir. 

bik edeceklerdir. 

Onivenite prof eaörler kadrosu 
Vniversitenin profesörler kadrosu 

yüksek tedrisat direktörii Bay Ceva 
dm iştirakile yapılan bir toplantıda 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu yıl Üniversitede açılan yeni 
kürsülerle Üniversiteden aynlan pro 
fesörlerin yerine dö~t yabancı prof e 
sör daha getirilecektir. 

Bunlardan hayvanat profesörü B. 
Kaavik evvelki gün §Chrimize gel 
miıtir. lıletme iktisadi profesörlüğü 
ne tayin edilen Alman Üniversitesi 
profesörlennden Bay lzak bir iki 
güne kadar r.:elecektir. 

Bunlardan• başka gel~cek olan iki 

İ nİı'f>rsitede ,·eni ders :yılını bir 
söyler le açacak olan Rchtör 

Cemil Bilsel 

etrafında yaptığımız tahkik~ta go •• 
şimdiye kadar imtihana 15 doçent 
girmiıtir. Bundan ba§ka henüz imti 
hana girmeyen 1 O doçent vardır. 

Bunlardan bir kısmı askerlik dola 
yisile imtihan zamanının uzatılması 
nı · temekteclir. Rektörlük bu duru 
mu dikkate alarak üzerinde tetkikler 
yapmaktadır. 

Asistanlık itleri 
Tıp fakültesinde bu yıl bo! on "ka 

dar asistanlık vardır. Asistanlık İ§leri 
le Tıp fakültesi dekanlığı alakadar ol 
maktadır. 

Avrupaya gidecek Üniversite 
talebesi 

Hukuk fakültesinden Avrupaya 
bu yıl dört talebe tahsile gidecektir. 
Bunların imtihanlan bu ayın .nihaye 
tinden itibaren yapılmağa bqlana 
caktır. 

Bundan ba§ka:1Dlaliye bakanlığı 
hesabına da Avrupaya giden ~ 
nin imtihanlanna 14 birincitqrin 
den itibaren batlanacaktır. 

Cağaloğlu orta okulu 
Cağaloğlunda açılan yeni orta o 

kulun talebe kayit işlerine devam e 
dilmektedir. 

Okul tamiratının önümüzdeki per 
!embe ~ününe kadar yetiftirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Fakat bu müddet zarfında tamir i 
şinin bitmesi kabil olamıyacağı için 
okulun açılması bir kaç gün daha te 
hir edilecektir. 

Kunduz böceği memleketimizde 
bilhassa cenup vilayetlerinde ve 
garbi Anadoluda bol miktarda bulun 
maktadır. Yalnız bu böceğin topla 
nıp ihracı bir meseledir. 

Bir kac:"ın tevkif edlldl 
profesörden biri Radyoloji diğeri de --------------
Astronomi profesörüdür. Akayıo yeni tarifesi 

Cihalide do tu Abdülkadir ile be
raber oturan Adile itıminde bir kadm, 
dün Ahdlilkadirin e' de olmamasından 
istifade ederek, öteberi eeyayı ı;almı§, 
e\ den kaçmıştır. 

Yeni almacak Doçentler 
Üniversitenin muhtelif fakültele 

rinde açık bulunan doçentliklere 21 
doçent alınacaktır. Bunlardan 9 u, 
tıp, 4 dü fen, 2 ai hukuk, 2 si iktisat 
üçü de edebiyat fakültesinedir. 

Müracaatler tetkik edilmektedir • 

Doçentlerin imtihan iti 
Doçentlerin ihtihana girme iıleri 

E,·e ır;elince hınızh~m farkına ,·a
ran Abdülkadir. polİst' milrar:ıat ede
rek Adileyi vakalatmı~tır. Adile dün 
Sultanahmed 2 inci Sulh ceza mah
kemesi kararile tevkif edilmiştir. 

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

1 Bogazda g~ni bir geçim yolu 1 
* · - ~· . {t 

Yazmacılık Usküdardan sonra Bo maile geçinenler çoğalmıttır. Re 
ğaziçinde de halkın fazla me§gul ol simde sahile nasıl yazma serildiğini 
duğu bir ticaret haline geldi. Bilhas ve yllZllla kurutulduğunu görüyorau 
sa rüzgarlı yerler ve deniz kenarlan nuz. 
tercih edildiği için Büyükderede yaz 

A.kaym ıonbaliar tarif esinin tatbi· 
kine haı1anmı§tır. 

Yeni tarifede öğle ,.e ali18111 posta· 
lan azaltılmıı, gereli Bilyilkadadan 
gerekse köprüden kalkan son vapurlar 
daha erken ıaat1ara almmqbr. 

Bundan baıka evvelce köprüden 
19.15 de yapılan Heybeli doğnı poata
ımm, saat 19 de kaldırılması. bu ar 
atte dükkanlarını kapamak mecburi· 
yetinde olan kimselerin şikiyetini mu 
cip olmuıtur. Tam ıaat 19.30 köprü • 
den adalara bir vapur vana da, bu 
vapur bütün adalan dolapnakta oldu
ğundan hu gibi esnaf ve tüccar bey
hude yere ' ·akit kaybettiklerini iddia 
etmektedirler. 

Akay idaresi, hu hususta yapılmıt 
olan müracaatı tetkik etmektedir. 

Tramva y yollarını kim 
tamir edecek 

Belediye, tramvay hadarmm geçti
ği yollar üzerindeki parke kaldırmı· 
lann tramvay şirketince tamir edilme• 
si i~in şirkete tebli~atta hulunmuıtu. 

Tramvay şirketi bunlardan buda· 
nnm tamirinin belediyeye aid oldu • 
ğunu ileri süreı·ek yapmamaktadır. 

Bu yüzden belediye ile şirket arr 
smda ihtilaf 411kmıştır. 

Bina vergl•I tah•!llh 
Bina ,·ergisi ~eçen eene huirand,a 

Belediyeye geçmişti. Belediye tqki· 
litr tarafmdan yapılan tahsilat neti· 
ceeinde taheilitta bu sene yüzde yirmi 
nisbetinde fazlalık elde edilmişti. _. 
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Ankara iş,siyasel ve sayfiye şehri Azılı haydutlar 
Onümüzdeki sene sergi binası arkasına büyük Amerikad~ bulunanlaun hepsi 

bir park ve 50,000 metre murabbamda hapıshaneye atlldı 
bir havuz yapllacak 

An'karada imar faaliyeti Atatür 
kün birincikanun 1921 de Ankara 
ya ayak basmMiyle başlar. O gün 
den bugüne kadar açılan caddeler, 
yapılan evler, kurulan yeni mahalle 
ler, her gün biraz daha gelişen ve 
güzelleşen parklar kısa bir zamanda 
en fazla iş yapmanın ne. demek oldu 
ğunu açık~a göstermektedir. Bu son 
sene zarfında inşaat ve imar faaliyeti 
artık had bir dereceye varmış gibi 
dir. 

Şimdi yollardan başlayarak bu 
işleri birer birer gözden geçirelim : 

YOLLAR - Hazırlanan pro;e 
ye göre Ankaranm bütün ana cad 
deleri ve işlek sokakları tamamen as 
falt olacaktır. Bugünlerde inşası bi 
tecek olan Ulus meydanı - Musiki 
öğretme okulu arası Ankaranm en 
işlek yoludur. Cadde şimdi tabii ge 
nişliğini almış bulunuyor. 

Emniyet abidesinden başlayrp fi 
da.nlıktan geçerek Cebeciye giden 
yolun da pek yakında asfalt olarak 
inşasına başlanacaktır. Bu suretle 
Emniyet abidesi bir taraftan Ceeeci 
ye bağlanacak, diğer taraftan bir ko 
lunu .<(iftliğe kadar uzatm.ı§ buluna 
eaktır. 

Çankırı caddesi dalla düne :ka<Jar 
pek iptidai bir haldeydi. Her iki ta 
rafta sıralanan ayakkabı tamircileri, 
köfteciler, yıkık basık kulübelerle do 
luydu. Bugiin oradan geçerseniz es 
ki caddeyi göremezsiniz. Barakalar, 
kulübeler kaJdmlmJ§ onun yerine 
modem evler, apartnnanlar. gami 
zonlar yapılmıştır. Son zamanlarda 
askerlik şubesi yakmmde bir de lise 
binasını yapılması takarrür etmiştir. 
Bu cadde Keçiöreıie, Baraja kadar 
ayni şekilde devam ettiği ve bir ta 
raftan da Çankayaya kadar uzandı 
ğı için halkın mesire yerlerine olan 
ihtiyacı baknnmdan çok mühimdir. 

BlNALAR - Devlet mahallesi 
kurulalı henüz dört beş yıl oluyor. 
O gün başlayan imar faaliyeti bu 
gün ayni enerji ile devam ediyor. 
Hatta her gün biraz daha artıyor. 
Yeni çizilen bir programa göre güm 
riik ve inhisarlar vekaleti ile emniyet 
abidesi arasına adliye vekaleti yapı 
lacaktır; binanın planları tasdik edil 
mek üzeredir; Nümune hastahanesi 
nin arka tarafında bir çok evler ve 

Jtnkaranın umumt gôriinü§ii .• /· 

.. . .... 

Yazan: 

EMiN 
Karakuş 

...: 

Clükkfuılar liep sıhhiye vekaletine 
geçmiştir. Şimdilik erkek lisesi yıkı 
lacak, onun yerine Tıp fakültesi, kli 
nikler, laboraj:uvarlar inşa edilecek 
tir. ismet Pa~ Kız enstitüsünün sol 
tarafında köprüye doğru olan kısım 
düzeltiliyor. Tarih coğrafya - Dil 
fakültesi buraya yapılıyor. Gelecek 
yıl tedrisata burada başlanacaktır; 
kız enstitüsünün, kız lisesinin, tıp 
tarih coğrafya - dil fakültelerinin 
birinci orta okulun ve siyasi bilgiler 
okulunun ve yine bu mmtakada ya 
pılacağı söylenen hukuk fakültesi 
nin inşası burasını bir külfür mahal 
lesi haline getirecektir. Bugün Anka 
rada okuyup yazma bil~nlerin mikta 
n yüzde 55 tir ve talebe mevcudu 
da diğer vilayetlere nisbetle bir hay 
li fazladır. Her yıl bir orta okul daha 
açılıyor, bir fakülte daha kuruluyor. 
Bu bakımdan Ankara ayni zamanda 
bir kültür ocağı haline getiriliyor. 

lmıct Pafa Enstitüs.üniin onun 
yürüyünüz. beri tarafta tayyare ku 
elen Ulus meydanına doğru biraz 
rumunun arkasında bir de tayyare 
mektebi binası göreceksiniz; bunun 
da yanıba§mda stüdyonun makine1e 
ri getirilmek üzeredir. ismet Pa§a 
kız enstitüsü, Etnoğrafya müzeai, 
Halkevi, Tayyare kurumu ve atüdyo 
arasında ka1an bu geniş sahada bir 
park olacaktır. Ankaranm tam mer 
kezinde olan bu parkın istasyona 
karşı manzarası, temiz havası ile 
mükemmel bir dinlenme yeri haline 
getirilecektir. 

MESiRE YERLERi - Ja:nliara 
da. mesire yeri yok derler. Bu, çok 
yanlış bir kanaattir. Ankarada eğle:n 
mek mi ietiyoreunuz) Vakit . geçire. 
cek o kadar güzel yerler var ki. Bir. 
eğlence yerinde aranan ilk §eY ağaç 
lık ve bahçeliktir. Bu bakımdan çift 
lik artık sadeçe çiftlik olmaktan çık 
tı; tam manasiyle bir mesire yeri ha 
line geldi, bir .orman oldu. 

Sayısı on binleri aşan ağaç sayısı 
na bir o kadar daha ilave edilerek 
genişletiliyor. ağaç dalgalan Terbiye 
Enstitüsünü aşarak şehre çarpıyor. 

Dün bir bozkır olan bu tepeler bu 
gün hayabanları ile, yüzme havuzla 
riyle, gazinoları ve bira fabrikalariy 
le bir cennet haline gelmiştir. Her 
pazar günü kafasını bira.z dinlendir 
mek isteyen bir hemşehrinin aklına 
ilk gelen şey Orman Çiftliğine git 
mektir. Gayet ucuz tarifelerle mun 

.. tazam işleyen banliyö trenleri Çiftli 
' ği Ankaranın bir kenar mahallesi ha 

linc sokmuştur. 
Baraj Çiftliğe rekabet ediyor. U 

lus meydanından Ziraat Enstitüsü 
nün yanından geçen yola doğru bir 
bakınız. gözünüzün alabildiğine u 
zayıp giden tertemiz, geni§ bir yol 
işte bu yolun ta öbür ucunda muaz 
zam, müheykel bir va:::-lık; Baraj, 
gölün etrafı tentene gibi işlenmiş 
tir. Yukan sırtlara doğru mütemadi 
yen ağaçlandrnlma ameliyesi de 
vam edip duruyor. Barajı bir defa 
görmek onun hakkında bir fikir edin 
mek için kafidir. Göl içinde kayıklar, 
motörler işletilecek; suni adalar vü 
cuda getirilerek bir deniz manzarası 

, verdirilecek. insan kudretinin neler 
yapmaya kadir olduğunu biz ancak 
burada görüyoruz. Gök mavi, yer 
yemyeşil, kulaklarımızda hafif bir 

•...ıı1--.n su şmltısı. 
Bu anlattıklarım bizzat elimizle 

tuttuğumuz, gözümüzle gördüğü 
müz şeyler. Birazda hazırlanan ve ta 
savvur halinde bulunan işlerden bah 
sedelim: 

. Plan mucibince De1iler tepesinde 
kı su deposunun etrafı bir koru ha 
line getirilecektir. Bunun icin muhte 
lif yerlere ve Avrupaya o~ binlerce 
ağ:;ıc sipariş edilmiştir. 

Her türlü tesisat ve tenviratmı 
ikrr ~I icin büyük hazdıklar yapıl 
maktadır. 

Aıd,ıırad11 biı kır eel Telsiz istasyonu yanında yeni bir 

1 
Hapishaneden yeoi çıkan bir haydut, namus ve dojru· 

luk en iyi siyasetmiş, geç anladım, diyor 

Amerika.da haydutluk iflas ediyor. 
beynelmilel bir tabir haline gelmiş olan 
Gangster kelimesi artık sönmektedir: 
Haydutluğun ocağına incir dikiliyor, 

köküne kibrit suyu dökülüyor. 
Bunu, son zamanlarda Amerikadan 

İngiltereye gelmiş olan eski bir Gangs
ter söylemektedir. Londra gazetelerin• 
de neşrettiği bir makalede, diyor ki: 

.. _ İnanınız ki hakikat böyledir, A
merikada haydutluk iflas ediyor, Bunu, 
benden iyi bilecek yoktur," 

Şimdi ısliht hal etmiş bulunan bu es
ki haydud, makalesinde kendi hayatını 
anlatırken, bundan yirmi otuz sene ev
vel İngiltereden hicret ettiğini söyle -
mektedir. 

Orada evvela küçük bir hırsızlık yap
mıı. sonra büyük bir çetenin te,vikiyle 
bir mücevherci dükkanı soyanlar arası
na katılımı. Polisçe yakalanmı§lar, Beı 
sene hapis yemift Fakat hapishanede 
iyi hareket ettiği cihetle kendini •Uç bu
çuk sene tonra brraknutlar. 

Fakat kendisi henüz ıslah olmamrı
l:en, yine bilyrük haydut çetelerine ilti
hak etmi§ 

Eski haydut, o zaınanlar j\merika
da hilkilm ıUmıckte olan haydutlar sal 
tanattnı §Öyle anlatmaktadır: 

••- Haydutlar, zırhlı otomobillerde 
geziyorlardı, Kralla,r gibi yapmaktay. 
dılar, Diğer bir tabirle anlatayım: Bun· 
lar, eski devirlerin korsan kaptanlı gi
bi idiler, Sanki, basUbadelmevte uğ
.ranuılar, yeniden aramızda yapy$far· 
dı.'" 

1910 senesinden mUtarekeye kadar, 
çetelerin arasmda, kan davaları görü • 
lüröli, Her çete bir diğerini yok etme
"ğe çabalardı, Fakat 1922 · senelerinde, 
bilttln çete reisleri, lrUvveti11 birleımek
te olduğunu anladılar; ve birleİtiler, 
Aınerikada ilan edilen içki memnuiyeti 
onlarm ekmeğine yağ sürdü, Kaçakçı· 
lrğa batlaclılar, Boyıuna para yığıyor
lardı. 

Bunlar timdi nerede diye soracaksi
ruz? Size söyliyeyim: Çoğu, hapishane
dedir Bazıları da ölmüşler, Geri kalan
ları ise, korku içinde gizleniyor, ıes
leri soluklannı çıkarmayorlar, 

Bugün ortada ancak birk~ç çete var
dır. 

Ama diyeceksiniz ki, onlar, bir sue 
İ§ledikten sonra derhal otomobillerin~ 
atlayıp . sıvtşıyorlardı ! Evet., Sıvışıyor
lardı, Fakat şimdi, merkez zabıtasının 
telsizle teçhiz edilmiş otomobil müfre
zeleri elinden bir şey kurtulmayor, 

Bu zabıta evvela, ateş ediyor. sonra 
sorguya çekiyor, Hepsi de, birinci nevi 
nişancıdırlar. 

Mesela, Con Dillinger'in akibetini ele 
alınız, Herü, sinemadan çıkar çıkmaz 
kendisini nasıl yakaladılar, Dillinger, 
kendisini kimin vurduğunu bilemeden 
gitti, tıte bu zamandandır ki Amerika 
haydutları, artık salta'latlannm yıkıl -
nuı olduğuna kanaat getirdiler, 

. Bugün en zorlu Amerikan haydudu 
bile zabıta.dan lirkUyor, 

Bugün Amcrikada hala . cinayetler 
yapıldığını görüyoruz, Fakat bunların 
hakikaten eski usul haydut çeteleri ta
rafından ika edildiği isbat olunamaz, 
Bazı çılgın delikanlılar bu cinayetleri iş.. 
leyorlar, Bazı budalalar,.,,, Eski devir
lerde haydut çetelerinin cinayet cina
yet üstüne işleyip sıvıştıklarını hatır-

mezarlık yapılıyor. Etrafı tamamen 
duvarlarla çevrilmiş. içerisi muhtelif 
kokulu ağaçlarla süsleniyor; mezar 
lık değil, bir park inşa ediliyor. 

Devam edelim: Onü:nüzdeki se 
ne içinde Sergi binası , arkasındaki 
geniş saha kültür parkı oluyor. Tam 
ortada 50 bin metre murabbaı ge 
nişliğinde bir havuz bulunacak, etra 
fı anfiteatr şekilne sokularak bir a 
ğaç deryası haline e~tirilecek; bazı 
yerlerinde iki üç metre derinliğe sa 
hio olan gölde mehtap alemleri ya 
pılacak, sahilde oturup ~ğaç hışırtıla 
n arasmda ta uzaklardaki kayıkta 
saz se8leri dfuleyeceğiz !,. 

layan bazx sersem gençler, bugün t 
aynı ıekilde yakayı kurtarabileceklerit
düıünerek baglannı belaya ıokuyorI'1 

Amerikada vukua gelen cinayetıerll 
bir hesabııu çıkanıuz, Görec:ekaini% )' 
cinayeti i§Ieyen kimseler, ekseriya 17 ~ 
25 yatları arasında bir takım gençlerdi! 
Kolay para kazanmak ve 11evgilileriyl1 

dolaşmak isteyorlar, Bir tabanca aııyor 
lar, Tenha bir yolda bir otomobil için~ 
bekleyip yol kesiyorlar, yahud bir dlll 
khu basıyorlar, Fakat ne halt ettikleıl 
ni bilmezken zabıtanın kuvvetli elle~ 
le yakalaıuyorlar, 

Bugiln Ame.rikada kaçakçılık da 1nJi" 
vetini kaybetıniıtir, Çı'Jnkü içki memJ21t 
iyeti kalkmıgtır; Artık, kim ister odı.stl 
dan çıkanlımı viskiyi? 

İçki memnuiyeti aıralannda o berb•' 
i,kiden bir yudum temin edebilmek içiC 
dilnyan.m parası veriliyordu, Ve dilı' 
yanın parası .verildiği için gizlice istib' 
sal edilerek kuytu meyhanelerde batat 
hanelerde satılıyordu, 

Amerikada, yalnız, keyif verici ıt 
birler kaçakçılığı devam etmektcdi! 
Ancak, bu kaçakçılık da eskisi kadar de 
ğildir, Amerikaya şimdi en ziya.de ki' 
çmlan zehir, kokain, yahud profesyo' 
nel tabiriyle 'kar"dır. · 

Kokain kaçakçılığınrn tamamen ot' 

tadan kalkamamasına sebep, nisbet~ 

nakliyatı kolay olmasındandır, Çiinıcil 
hafif bir feydir, Kokain, A'merikaya eıı 

ziyade Büyük Okyanus sahillerinden gi• 
riyor, Ekseriya Çinden getirilmektedir• 

Kokain, Amcrikaya geldikten sonr' 
kaçakçılar, içerisine, gayet ince öğütID' 
mil§ tebeşir ve mühim miktarda teke! 
katarlar, Bu suretle tozu hayli çoğalt' 
tıktan sonra pek yüksek fiyatlarla git• 
lice piyasaya çıkarırlar, 

Benim Amerikada bulunduğum za ; 
mantarda fiyatlar ıöyley.di: 

Mesel~ bir kilosunu 1 S dolara aldı • 
larsa, tebeşir ve teker kattıktan sone' 
bir kilosunu 100 dolara satmaktaydı' 

Iar, 

ı Amerikaya kokain iddia edildiği . gibi 
öyle d<ılma kalerriler, saat mahfazaları• 
ayakkabı ökçelerinde girmezdi, Onlat'• 
büyük valizler içinde geliyor ve ev ef 
yası dolu gibi duran vagonlar içerisiJ1' 
de naklediliyordu. 

Fakat, yukarıda da işaret ettiğim gibİ 
keyif verici zehirler ticareti de af!tı 
yukarı hızını kaybediyor. 

Birçok sunturlu kaçakçılar yakalan • 
nuştır, Şimdi Amerikaya kokainle, eroiıt 
gibi zehirler Meksika hududundan git' 
meğe başlamıştır, ., 

Fakat ben artık o işlerıjen el çele' 
tim, Amerikanın ve Kanadanın hapis ' 
haneleri nasıl yerlerdir bili~rum, Tele' 
rar oralara girmek de istemem, İhtiyar• 
Iayorum, Namus, doğruluk en iyi siyi' 
setmiş,,, Geç anladık, fakat ziyanın ne" 
resin.den dönülse kardır,'' 

lf urun abone bedeli 
başkalarınkinden 

500 kuruş daha azdır 
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Filistinde Araplar 
lngiltere hükumetine karşı bir" ciha
dımukaddes,,e mi hazır lanıgor.lardı? 

Cephe gerisinde 
Bomba, zehir ve mikrop hazırlayarak 

Filistinde son günlerde cereyan e 
den çok karı§ık hadiseler hakkında 
dünkü posta ile gelen lngiliz gazete 

Ölüm icat eden 7 ehhişçiler 

' 

ot' 

lcri tafsilat vermektedir. 
Daily Expres gazetesinin Kudüs 

muhabiri diyor ki~ 
"Filistin, bundan üç gün evvel, gö 

%Ünü açtığı zaman, bütün hududlan 
nm gözaltında, Kudüse giden bütün 
Yollannm kapalı ve telefon hatlan 
nın baştan ba!a kesilmiş olduğunu 
gördü. 

Anla§ıldığına göre, Filistindeki 
t~thi"çi faaliyetini ortadan silmek i 
Çın, İngiltere kabinesinin verdiği ka 
ra~dan sonra bu yolda harekete ge: il 
rnııtir, 

Son zamanlarda Londra ile Ku 
düı •tasında hayli uzun müzakereler 
cereyan etmekteydi. 

Bugünkü hadiseler geni§leyecek o 
l~raa, ida~ örfiye dahi ilan edilecek 1 ~~ _J"9 ,ı '---'ıe.: reiıi Küdw 
tır ~veaııen .11rap K<Jml ... 

·M . .. 1 b" / mü/twü Hacı Emin 181ra gıtmek uzere bu unu ır 

t1'nrı İngiliz a,kerler,inin Filietinde Hind denizindeki Seyçelea ad.asma 
~1ması takarrür ettiği gibi, Mısırda nefyedilmek üzere İngiliz bandıralı 

~~ ~ngiliz askerleri de icabmcla derhal "Suseks kruvazörüne almınlf bulu 
ılıstine çagmy lmak üzere hazır bu '' • l nuyor ... 
Unmaktadırlar. --------------
. Bütün lngiliz zabitlerine gerek si , 1 , • === E5E 

\Pı) gerek üniformab olsun rovelver lf ....ıııılııı.. • .. & • & & 
latrmak hususunda talimat verilmit ~ .. - -
tir. 

~~yük rütbedeki zabitler, kI§lalar 
d ıkişer iki§er aynlmakla mezun 
... urlar. Ant:ak Avrupalrlann oturdu 
au rnahafilde serbesttirler. 
he A.rab bankasmm direktörü olup, 

.."sene "Arç yüksek komitesi., ne 
~ bin isterlin vererek siyasi mad 

1 müzaherette bulunan Hilmi pap 
l\Jn tevkifine gidildiği zaman, Hilmi 
~ bulunamamııtır. 

':.in unla beraber banka direktörü tev 
~if edilmiıler ve' Arap komitesine ve 
~aralarm nereden geldiğinin an 
1ft .. • asma yardımı olacağı sanılan 

~~.rn vesikalar ele geçirilmittir. 
v Utün gün muhtelif arqtırma~ 

e t~vkifat yapılmıı ve polisin ihtarı 
~~. ~~nlemeyen bir arap, çurularak öl 
Urulmüıtür. 

led Bugünkü vaziyetin §Öyle bir hadi 
en doğduğu anlaıılmaktadır: 

h ~crçenlerde Mısırda İngiliz rna 
~llı komiserinin öldürülmesinden 
~nra hapsedilen 20 arabın tahliyesi 
lÇın arablar; İngiliz makamlarına bir 
~\'İ "Oltimatom., vermiıler ve lngi 
th:_makamlan bu ültimatomu reddet 
--~tir. 

S l~ıldığma göre, Filistin polisi, 
•. K•,Yeye kaçını§ olduğu söylenen ve 

t Ura,, namını ta§ıyan bir arap mül ec· . 
~nın yakalanrnasmı Suriye ma 
t:ı)~nndan rica etmiıtir. Bu arap 

""-tane silah kaçırıyordu. 

• • • • 
l ~Yni lngiliz gazetesi. birinci sahi 
~Clınde büyük puntularla .ıu izahatı 
c!'?1ektedir: 

• Zeytin mauuıo l'eçeD yıllar& nazaran 
bu J'l1 berekeW olmUftur. Gemlik mmtaka
mıda zeyt.bıba dlplert toplaıım8'& bqlanmzı • 
tır. 

Yeni maUul luınOs plyuaya plmemlı ol. 
maltla maUu!Qn berekeUt oıuıu h &kkmda 
PIJUl.1& daldmll olu ha.berter çok mnaa1t 
karpl&DDUfbl'. 

• Tarth Kurultayı mtınuebetile bir mu~. 
dettenberl tehrfmtade buJUll&ll Cumhuriyet 

8U1 .tVZ12,lıılhC8lnd& F2,ı 8 t t 
H&Jp Part19! Genel Sekreterlik Btlroeu " 
Parti Umumt idare heyeU lzalanndan ekae. 
r18t eVYelld g11n Anka.raya döıımUılerdlr. 

htanbulda kalan dtler &zaJar da yakında 
A-.ıkar.ya rtatcekterdlr. 

• Fakir ,.. )'Ok(IJI emat eoculduma 1dtap 
dafrtm&k ft~re toplanmq olan ~ me 
afıdne devam etmektedir. . 

Yardnn edilecek eocııklann haklld natye. 
tla nlqıldıktan eonra kitaplar atın &lm&rak 
kerıdllf'rlne nrllecektlr. 

• Belediye tatıflak komisyonunun 11.fvma 
karar wrllmr,tfr. Komt.yoaun lflnJ Belediye 
merkez tm heyeti ve tubeler yapacakJardtr. 

• Şehrimizde bulunan g11mrUk ve tnhla.r. 
ıar mttstepn AdD Okuldq dtın de tetkikle
rine devam etmif, g1lmrtık b&§mQdflrlU~
de muayene memurlatmm bUgflertrıı artır. 
m&k için JruruJmUf olan Jruna reterek, g11m 
rUk ba§mQdOrU lı(U8t&f& Nurlnlıı Yennff ol. 
dutu dersleri t&ktP etmifUr. 
Kadıköy Halkevtnden: 
htanbulun kurtulUI bayramı dol&ymyte 

bu &lq&m -.atı 21 de Evtm1z a&Jonunda Ba.. 
yan tttet Halim <>rus tar&tnıdaa bu stıno 
&Dl&tan bir konfer&U wrtıecekUr. 

• Veremle mQc&del• eemtyett Erenk8)oande 
ki ııanatoryoma yeni bir pavt)'OD Da.veeme 
karar vermlfUr. YeDl pavtyon H Yalaklı ola. 

Brest'den Tahtel
ba hi ri kaçıranada
n1 ı rı i\'I eksi ka 1 hti

lala nde başlayan 
ınctcerası 

Dünyadaki birçok ihtilal ve ka• 
rıtıklrk hareketlerinin hazan he
men hemen hep ayni adamların e
li altmdan çıktığı ıörülüyor. 

Meaeli, aon zamanlarda, Fran
ıayı allak bullak eden Brest'teld 
tahtelbahir kaçırma hadisesinde 
batrolü oynıyan anarıiıtin Meksi
ka ihtilllini yapan Pancho Villa• 
mn arkadqı olduiu meydana çık· 
lllıfbr. 

Meksika ihtilllini çıkaran ve 
idare eden Pancho Villa'nın haya· 
tını yİne KURUN sayfalarında o· 
ku1uc:ularrmıza anlatmıtbk. Viva 
Villa İsmindeki film de bu ihtilil 
kahramanının hayab ve macerala
rı üzerine kurulmuttur. 

Franaadaki Breıt limanında ta• 
mirde olan lıpanyol tahtelbahiri 
Franko kuvvetlerine vermek için 
kaçırma auikaıtini tertip eden Ma
nuel Orendaein isminde bir adam· 
dır. Bu, Meksika ihtilalinde iı
mi ViUadan sonra hatti onunla , 
beraber ıelen bir ihtilalci ve tet· 
hitçidir. 

Manuel, ihtilal eanuında hüku
mete ve orduya ka111 eıir itçileri 
idare etmiı, onlan bir ordu ıibi 
laillaJlDUtlı. 

Manuel'in ordusuna ıilih ve 
cephaneyi veren Mekaikada bü
ldbnet tarafında kalan petrol tir
ketlerine rakip olan kimselerdi. 
Bu ıuretle, dıtardan bir halk ihti
llli ıibi ıörünen bu iıyan menfaat 
icabı para ve cephane ile yardım
da bulunan bazı kimselerin beıle
diii ve tetbitçilerin kendi menfa
atleri için yapbklan bir hareket. 
ten ibaretti. 

Pancho Villa ile Manuel biri. 
birleriyle en iyi anlqan iki arka
dqtı ve bu iıte ikiıi de zekilannı 
bütün incelikleriyle iıletiyorlardı. 

Manuel'in bulduğu sermayedar
lar arasında Rokfeller de vardı. 
·Milyarderden, onun menfaatine 
ıöre hareket etmek vadile, epey 
para almıftı. Rokfeller onlara ile
ride daha fazla yardımda buluna• 
cafmı da ıöylemiftİ. 

Manuel petrol kralından aldığı 
paralan ;e vaadi arkadaıına bil-
direrek: 

Bre8t limanmdan 1.~panya,. •hıel
balıir kaçırma iiilwsclini tertip eden 

,. Matıul 

Villadan ıonra kendisinin de 
böyle bir akıbete uğrayacağtnı an
layan Manuel Orendein, derhal 
Mekaikadan ayrıldı ve lıpanyaya 
l'eldi. 

Eıki Meksika anarşisti bu sefer. 
lsp~nyada sakin bir hayata çekil .. 
mitti. Baık vilayetlerinden birin
de güzel bir kötk yaptırımı ve o. 
rada rahatça yaıamağa başlamıt• 
tı. 

/ıpanya ihtilali Kopunca ••• 
Fakat, ispanyada ihtilal baıla• 

yınca, herkes gibi, ihtilale ittiraJC 
eteğe mecbur oldu: Bu, memlekee 
tin tamamen bir hercü merç İ• 
çinde kaynqtığı bir ihtilil idi. 
Bilha11a onun gibi, ihtilalci ve &ı1 
narıist olarak tanmmıı olan biri• 
ıinin ya bu tarafa, ya o tarafa il
tihak etmesi ve ona göre mücadee 
leye kanpnaaı lhımgeliyordu. 

Manuel Orendaein evveli, J-. 
panyada ıoıyalistlerle birleıti. E• 
sasen kendisi, Mekıikada da böy• 
le bir ihtilal için aosyaliıtlerle Ç&• 

hımıt olarak tanınıyordu. . 
Manuelin lrundaki kötkü "l~r

ya anarti federuyonu,, nun adeta: 
bir merkezi haline girmiıti. Etra
fındaki bütün kuvveti, nasyonalist 

ı lere karıı, bir ihtililci pli.nı ile ha• 
zırlamaıını bilen Manuel, orada 
uzun müddet mukavemet etti. 

Fakat lrun'un en ıon müdafii 
vaziyette bulunan Manuel Oren 
daiein, ıehir F ranko kuvvetleri ta· 
rafından alındığı zaman onlann 
arasında bulunuyordu: O zamana 
kadar, F rankocularm aleyhine çar 
pıfmıı olan bu ana11iıt ıef, timdi 
onlarla birltawit bulunuyor~u. 
çünkü menfaati lnrgün bunu icap 
ettiriyordu. 

Frankocular kendisini gayet 
· memnuniyetle karıılamıılardı • 

Çünkü, kantıkbk ve ihtilll itlerin• 
Mehılluı Otıllı&lirı ,.,,_ ~ 1'illa de birçok mahareti görülen bu a· 

- Harbi kazandıim zaman 
RokfeUerin menfaatlerine riayet 
edecek misin? O halde sana da, 
ukerlerine de yiyecek ve para 
var, diyordu. lıte, evveli bir mil
yonluk bir çek. 

Villa Rokfellerin ve onunla be-
' 1 • raber olan difer bütün petro ıır · 

ketlerinin menfaatlerine riayet e
deceiini vadetti .v~. ar~~qının 
da bu huıuıtaki ıyıbklerını unut· 
mıyacaiını söyledi. 

Pancho Villa ihtilali kazanan§• 
tı. Fakat, ayni tekilde ihtilal ~~t 
mak ve mevkii ellerine almak ıçın 
diğer rakipler onunla mm:adele· 
de devam ediyorlardı. Nıhayet, 
bu mücadelelerden biriııde Villa 
öldürüldü. 

damı timdi kendi ellerinde pek gif 
zel kullanabileceklerdi. 

Evveli ona Katalonya ile Fran
sa aruındaki münaaebatı kesecelC 
tedbirler almak vazife.ini verdi .. 
ler. Bu itte iıtenildi'gi ıibi muvaf• 
fak oldu ... 

Bundan ıonra kendisine Breat 
limanında tamirde bulunan ve va. 
lencia hük\bnetine ait olan tahteı. 
bahirlerin kaçınlmuı vazifesi ve· 
rildi. Bunda da çok hilekir ve kur
naz bir ıekilde hareket etti. Fakat, 
teıebbU. yan yolda kaldı ve Ma· 
nuel bugün Franıada mevkuf bıP 
lunuyor. 

re l\~r~p yüksek komitesinin IngiJte 
d ukumetine karşı cihadı mukad 
Vi ca ilan edilmesi yolun eh arap)an tq 
,}t etmesi ıüphcaidir ki, Filistindeki A: etmesi f üphesidir ki, Filistindeki 
~ ~'P liderlerine kar§ı bu derece heye 
1l'l 11 ı harekete geçilmesini mucip ol 

Dük ve Düşes Paris sergisinde 

Mikrop Saçanlar Ve diferleri •• 
Manuel Orendaein ispanya ill· 

tili.linde ıu veya bu taraf için Ç&• 
lqan ana11iıtlerden ve tethitÇiler
den biri. Onun gibi daha bir çoke 
lan var. 

Mneli: lıpanyol hükumetçileri 
arasında dütman ukerlerine sal· 
gın hutalıklar salmak için yapı
lan korkunç aıılardan bahıedildi
iini hepimiz iıitıtik: 

çe~ 
pi•. 
Te)' 
i~ 
.ıyr 

ı rıf' 

Ut tur. 
ga Bi.nnetice, Arap Yüksek komitesi 
a fi kanuni bir tesekkül iian edilip, 
li~ arında Kudüs belediye reisi Dr. 
k \lseyfo Halidi de bulunduğu halde, 
~k arap aza, tevkif edilerek, 

llalyan Maraaallarının 

1
. aayah31·ıarı 

I' •mca gazetesinin bildirdiğine gö 
.:İ ~alyan erkanıharbiye reisi mare 
fi adoglionun Macaristana misa 
ı_r olarak geliıi, ehemmiyetle kartı 

'M'•ttır: 
~ .. d acarıstan harbiye nazın general 
~ er, erkamharbiye reisi general 

ceklerdlr. 
• Şebrtmizde bUlunAD m&llye Yeklıetf mO. 

lef&rl Faik ve Devlet demiryoUan umum 
mUdllrtl Ali RJZ& Ankar&Y& gttml§lerdlr , 

• takenderun kODIOJo.Iutumuza taytn edL. 
len Flrua dQn :Akf&Dl Ank&radan Toroe b.. 
t&rtle memurtyeUDe b&reket •tmlt ve htu. 
,onda Hataytıl&I' tarafmdan Ul'urlaıumttır. 

• htanbul beledi)'e81 90k&klann stındtıa 
.Uprlllme8lndekl ..ııh1 mahzru C8rerek bun. 
dan beyle temısHP •baha karp Y&pdmur 
Dl k&r&rl&§tınnlltır· 

• Bqta. arkada ye omuad& .. yYar •bCL 
ııtm men'i ozerlD• ortaya çıkan Ç9flt c;eflt 
arabalardan maıısurlu görlllenlertıı ay b&.. 
fllldan lUb&reD k&Jdmlm&ll karart&!•-·t

Dllfbr. 
• Tr&kyadaJd k&Jkmm& harekeUnt tetkl'-" 

çıka dahlll19 Jllo.tef&" 8&brt lleY&h&Un. 
do. d8DJ11QfUlr. Moat8f&r tetklklertnden lyt 
tnbb&larta d(tndQIODO 116ylemektedfr. -"" 'bi ~ ve hariciye nezaretinin yüksek 

tJe. rnemuru is~asyona gelmişlerdi .. --------~----

Haberi olarak veya haberi ol
madan, zavallı bir adama tifo ve· 
ya uyku haıtahğı gibi korkunc a
fetlerin mikroplan aıılanıyor. Bu 
mikroplan vücudunda taşıyan a • 
dam. düıman askerlerinin araıın:ı 
gönderiliyor. Vazifesi, hazan ker.• 
diıini de, bu hastalığa tutulup fe
da ederek, hazan vücudunda en 
müthit hastalığın mikroplarını ta· 
tıdığından haberdar olmadan, dt· 
ğer insanlara bu salgtn haıtahğı 
salmaktadır. 

Bunlar ıon derece korkunç ve 
inıana nefret veren !eyler. Fakat 
tethişçilerin bunlan yaparken kıl• 
lan bile kıpırdama yor. 

il J,j 'Cfal Badoglio, Macaristana, har 

llt D·ı gelmit bulunmaktadır. abone ediniz verdiğimiz gibi Oü,esle beraber Pa 
liai ~M er ttlraftan ltalyanm Libya va I k dır 

'TUU'Cfa} B lbo b da ·· ..n riıte bu unma ta • 

giyi zfyaret etmiılerdir. Resimde ser 
ginin paviyonlanndan uirini tetkik 
ederken görüY.oraıuıuz. 

1 oCak'azm gcneıal Röderin misafiri Kuruna abone olunuz Vindeör duku evvelce de haber] 

-~ -.e} Y a un n uç aun ________ .... __ Duk ,... Oü-~ Parilte bilhaaaa ıer 
_.....-_...._~~~-Ugosla ' dan br·~~~~~~~~~~~~~-------·-~ __ s-----~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bundan batka, ana11iıtlerin ~a
ha birçok korkunç tqebbüa1eri 
var ve fena bir sahaya verdikleri 
zekaları durmadan itleyor. Her 

(Sona Sa. 10 Sü. 3). J 
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Büyük polis haf iye/erinden birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
._ ___ Yazan: Volfgang Haynrlh ___ ı __ _ Tefrika numarası : 2 

r T 0kirdağh Hüseyi-ne 
başpehlivanhk 

kemeri takıldı 

,, 

Şerifle karşı karşıya •• Gayri federe klup müsabakala- Y~ 
O ; fı~ıcı delikanlıya adaya ayak basanalrın sevişen bazı 

çiftler olablleceğlnl sllyltıyordo !? 
rında birinci gelen Aksaray ta
kımına da bir kupa verildi 

T'ilki nehri üzerindeki adada para basan 
kalpazanlar çetesi 

Başlangıç hUlasası: don. Kendisi bu suretle kurban gi zin zannettiğinizden tamamile baş 
dince, bana bir zanaat öğrettiler. ka türlü bir taknn kimselerdir. Ben, 
Bundan başka eğer genç yaşta evlen bütün adacığı adım adım dolaştım, 
miş bir adam olarak Amerikaya ge hemen her taraf ta iri iri mıhlı kaba 
lirken, Halifaks açıklarında deniz ka saba ayakkabı izleri seçtim 1 
za~nna uğramasaydım, batan ge Şerif, nihayet imana geldi. Ciddi 
miden karaya çıkınca yolum bu bir tavırla, şu iltifatı esirgemedi: 
çorak muhite düşmez, belki de bu - Bana öyle geliyor, ki Allan, 
gün sizin §U ücra yuvanızda pinek siz fıçı yontup çenberlemekten daha 
liyecek yerde Nevyorkta faaliyet gös başka şeyler de yapabileceksiniz. He 
termekte bulunurdum! le şu acayip adayı bir kaç hafta için 

Şerif, kızdı. Bu istihfafı protesto göz hapsine almağa girişelim; taras 

•· 

1849 dan evvelki muhtelif se
nelerde Edgar Allan Ponun eser 
lerinde beliren hayalı polis ha
f iyesi Şövalye Ogüst Düpen, bü· 
·yük edibin eserlerini, saran bir 
merakla okuyan gençlerin varlık· 
lannda yerederef;., bilhassa bin 
sel.iz yüz altmış iit;e doğru kesen 
ke.'J hakikat sahasına ayak bastı 
ı.•e massedici bazı ııarlıldan döne 
dola.~a, bunlardan en ziyade tem· 
sil kabiliyetini haiz bulduğu Al· 
lan Pinkertonun varlığında yer
le~ti. Ju, defa 'Amerikada doğan 
hayalı tip, gene ilk defa ~meri
kada bu suretle en mükemmel 
bir hazim ve temsille haMkiler 
ti. 'Allan Pinkerton, genr;liğincle 
f u;ı ve sandık YC!Pmakla geçinir
di. İskoçyadan 'Amerikaya hic· 
ret edenler, Şikagodan pelc uzak
ta olmıyan Tilki nehri ken-0nn· 
da bir Dandi kolonisi halinde 
yerleşmişlerdi. Bur<utm idare a-

yollu. sözlerle çıkıştı: sut edelim! Tekirdağlı lliiseyine Eminönii Halk r.vi reisi tarafmclan pelılit:anlıh he~ 
- Delikanlı, delikanlı! Toyluk Bu sabah konuşmasından iki ay merı ıakılıym . • 

. • l k ''S "/'' mın o an ı:e ·rsaca " en un· 
vaniyle tanınan adam, bir snbalı 
kahvaltı ederken, delikanlı Pin· 
kerton içeriye girdi, haylidir a
ranan kalpazanlar çetesinin izi· 
ni bulduğmm bildirdi. Şerif, o· 
nunla boyuna alay ediyordu: 

- Ne acayip lakırdı bu! Sizin bat 
tal fıçılarınız ve onlarm sahte pank 
notları! 

- Evet, evet! Öyle, 
ade ediniz de sözümü 
yim ! Boyuna sözümü 

işte! müsa 
tekmilleye 
kesiyorsu 

edip te bizim güzel Dandi muhitimi sonra, polis, bu adada Tilki nehrinin 937 senesi Türkiye baş pehlivanlı 
zi hor görmeyiniz! Bu lakırdılan hı meşhur kalpazanlar çetesini ensele ğmı kazanan Tekirdağlı Hüseyine 
rakıp, Şu adada. sahiden bı'r ctey go"r di. Bu da sırf genç fıçıcı Allan Pin E · .. .. Halk d 

:.: dün mınonu evin e merasım 
dünüzse, onu anlatsanız, daha iyi kertonun ikazı sayesinde mümkün le kemeri kuşatılmıştır. 
edersiniz! olmuştu! Saat on altı buçukta Halkevi 

_ insan ı'zlen', Şerif'· O zamana kadar isimsiz olan bu be · 
spor şu sı azala.rr, bir kısım sporcu 

Şerif, omuzlarını kaldırmakla mu adacığa, 0 tarihten sonra bir isim ta lar, gazeteciler Hc..lkevinin büyük sa 
kabele ettl. ·. t kıldı. d 1 1 lonun a top anmış ardır. ~ 

- Bazı bazı sevişen çiftler ıssız "Pinkerton adası,. denilmedi, ha Halkevi reisi Bay Agah Levend 
adalara gidip, oralarda yabancılar ta yır .. Dandi hçıcısı, daha henüz öyle merasimde bulunanlara teşek 
rafından gözetlenmeden, rahatsız e ismi, - küçük de olsa - bir adaya kür ettikten sonra Türkiye baş 
dilmeden başba§S. kalmayı, tatlı tatlı verecek kadar ün salmamıştı. isim pehlivanlık müsabakalarının hazırla 
sevişmeği, öpüşüp koklaşmayı itiyat siz adaya "KalpazC\nlar adası,, denil nan program dahilinde her sene tek 
edinmişlerdir: Bu, görµImemiş, .. işi mek, yerinde sayıldı ! rar edileceğini bildirmiş, kemeri T e 
tilmemiş şey olmaktan daha fazla, kirdağlmm beline takmıştır. 
olağan şeylerdendir, canım! Böyle Fakat, henüz yeter derecede şöh Bundan sonra Halkevi spor kolu 
gizli seyahat<ikler, şairanedir; şaira ret bulmamasına rağmen, ne de olsa, başkanı Bay Sami Karayel, Türkle 

h··ı } 1 ı · Allan Pinkertona o tarihten itibaren ne u ya ara yo açar rin en eski bir sporu olan ve Karako 
- Bu husus~ pek fazla tecrübe artık eski toy ve sümsük fıçıcı nazari çan tabir edilen güreşleri hakkında 

g~rmit wi~lüyornnuz, muhte le be.kılmıyordu. hliç değilse Dandi söz söylemiştir. 
rem~rifl muhitinde tanınmış bir adamdı. Ne Müteakiben, Eminönü Ha1kevi ta 

- Hey, kendine gel, delikanlı!. fıçıya, ne de sandığa ihtiyacı olan rafından gayri federe on iki kulüp 
Şey ... kiminle konuştuğunuzu unu kimseler, imalathanesine akın ediyor arasında tertip edilen turnuvada bi 
tuyor görünüyorsunuz, Mister Al lar, sık sık ondan medet umuyorlar rinciliği kazanan Aksaray takrmmm 
lan Pinkertonl dı. mümessillerine bir kupa vermiş, ku 

nuz ve.. - Yok, ... Siz kendiniz pek vakı Allan Pinkerton, fıçı veya sandık lüp namına bir genç gayri federe ku 
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- Pekala, pekala! sabah sabah fane söylediniz der. .. B•munla bera yapmakla uğraşarak, ter dökerken, 1. 1 h Em Kemer talaldtTitan sonra 
kulaklarımı boct lakırdılarla dolduru b k b'ld 11 h üp eri imaye eden inönü Halke l h d 

~ er,.. §U a ı en sua ere mu atap oluyor vine teşekkür etmiştir. "Türkiyeden çağm sam emen gi e on 
nuz,. bakalım! Allan, gözlerini Şerife dikti: du: B da ceğimı Fakat şimdiye kadar bir da le 

B d W•ı d l 1 A' il be ' l un n sonra davetliler çay ve vet almadmı. Benden korktukları ],· - oş egı 0 u - Sanır mısmrz"\ Zanneder mı'sı' - an, mm atımı aQırdı ar. l l l 
E b t r :!{ pasta ara izaz edilmiş erdir. 

- vet, sizin fıçılarınız gi i. niz, ki adanın 5- 6 yerinde ateş ya Çalan kim olsa gerek'? B muhakRak! Eğer Türkiyeye gider 
Genç Pinkerton, bu kabaca alaya kanlar, çalılıklar arasından yollara - Allan, karım hazan dışarıda ulgar Başpebll vanı sem bütün pehlivanlarının sırtını ye ~\ 

aldırış etmeden, anlattı: çanlar ve balçıkla daJla!'l birleştirip fazlaca kalıyor. Nerelerde dolaşıyor o k ı f re getireceğim.,. 
- Evvelki gece şenlik gecesi ol kulübeler kuranlar, sevişen çiftler acaba? an 0 0 Haber aldığnmza göre, Bulgar 

d.uğu malum! Dün sabah kalktım, dir? Buna inanır mısınız siz sahi Allan da Allan! Varsa Allan, yok Jsianbu/a Pagvrıldı pehlivanı Dankalofun meydan oku 
kayığıma bindim, kıyılarda odun ara den? 1 sa Allan! Gel aşağı Allan, git yukan ~ yuşuna buradan cevap verilmiştir. 
yrp fıçr imalathanerne taşımak Allan Pinkerton, buna ihtimal bi Allan ! in, çık, çık, in! Sonra gene... Bulgaristanm meşhur pehlivan Dankalofa 1stanbu1a gelmesi bildi 
üzere, Tilki nehri boyunca, le vermediğini ifade eden bir hareket Ey, ne olacaktı bu böyle? AlJan lanndan Dankalof bir Bulgar gazete rilmiştir. 
aşağıya inmeğe • başladım. Neh le, başını geriye attı: Pinkerton yerinde mi sayacaktı sinde Türkiye pehlivanlarına mey Bulgar baş pehlivanı bu daveti ka 
rin ortasında, şimdiye kadar hiç alı - Hayır, Şerif, hayır! Siz ne hep? Bütün ömrünce? dan okumuştu. bul ederse yakında fstanbulda heye 
cı gözle bakmadığnn bir ada mev derseniz deyiniz. Bence bunlar sı ( A rlaısı var.) Dankalof şöyle diyordu: canlı müsabakalar göreceğiz. cut.. Ansızın aklıma bir şey geldi. ıııı-_______________ , _____________ ....,._. __ ,. ___________ ... _.._., ____ ...ıı_.,..,... ___ _ 

Edebi Roman : 1 Yazan: Maks El Bu sırada koridordan ayak sesleri işi 
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lı 
r Kayığı buraya yanaştırıp, rahatça, 

lüzumu kadar odun toplayabilirdim. 
Bu düşünceyle kararmıı verdim, ka 
yığmu küçük adanın uygun bir yeri ı 
ne yanaştırdım, snn sıkı bağladım ve 
baltamı omuzu ... ma ~ldığmı gibi, ad· 
nm iç taraflarına daldım! 

Radyo, mitralyöz ateşi açılmış gibi ta 
kırtılar yapıyordu ... 

- Boyuna parazit. Boyuna parazit 1 
Tahammül imkansız,,,., SEVGi; UYANINCA •• 

tildi Kapı açıldr. Yakı,ıklı bir delikanlı 1. 

Genç Pinkerton, bu noktada bir 
an durarak, idare amirine: 

- Şerif, dedi, bazı yerlerde mu 
ayyen bir hava bulunduğuna ve bu 
aurg.~:ı ha.~ada memnu bir şey giz 1 

l~ndigıne hıç dikkat ettiniz mi? Y eı 
1 

n~ ı:ıe~nu şeyler gizli bulunduğu! 
hıssını uyandıran durgun bir havc- ı 
nm gayri ihtiyari sarışını farkettiği 
niz oldu mu hiç? , 1 

Şerıf, başını salladı. Fakat, bunun 1 

la ne denilmek istenildiğini anlamı~ 
gö_rünmesine rağmen, fıçıcı delika;. 
~1 ıle alay etmekten kendisini alama 
dı: 

- Evet, gerçi benim böyle biı 
şeyi farkettiğim oldu, oldu ama bt 
_rıu:,ı frçıcrhk zenaatile alakası bulun 1 

dugunu. hu zenaat icabından hulun 
duğunu bilmiyordum! 

AHan, omuz silkti: 

- Fıçıcı olmak, bana beşikten 
mukadder veya nasip değildi elbet 
!e.!· B~m, Glaskovda polis çavuşu 
ıcli; o, sıyasi bir kargaşalıkta canım 
feda ettiği zaman ben 1 O yaşmday 

Bu sözleri söyliyen Sofiye Randolc .f, 
saçlarına ak ö:.işmüş bir kadındı. Koltu 
ğunda biraz doğrularak, kızma seslen 
di: 

- Rica ederim, Gitta kapat şunu t 

- Peki, anne! sahiden gürültü pek 
fazla, 

Pencere pervazına oturmuş dikiş di 
ken genç kız, yerinden kalktı, düğmeyi 
çevirdi. Bu suretle cereyanı kestikten 
sonra, tekrar eski yerine döndü, 

Lindenhof çiftliğinin duvarlarını ta 
saçaklara kadar kaplayan yıllanmış sar 
maşıklar arasında serçeler cıvıldıyordu, 
Bu çalak mahluklar, her akşam burada 
toplanırlar, günün maceralarına dair, 
her biri kendisine en elverişli gördüğü 
yeri buluncaya kadar, konuşurlardı,, 

Parkta yapraklar kızarıyordu, Kesta 
ne ağaçlarından olgun meyvalar ü~şü 

yordu, Yaz, geçmişti, Gittanın bakışları, 
sonbahar manzarası üzerinde dinleniyor 
ve bir çam ormanının silueti arkasında 
güneşin şimşeklenen şuasımn, bir şato 

1Un., Holenbağların Vaytenek şatosunun 
.damı üstünde vakur ve melı'.'ıp yükselen 
dört köşeli kule ucund'l ışık oyunları 

yapışını seyrediyordu, 

Bu sülale, asırlardanberi, kendilerini 
yetiştiren kucağında hayatın kederini 
ve neşesini öğrendikleri yurd toprağına 
demir atmış, kök salauş olarak, bu yer 
de hüküm sürôjyordu, Hol~nhaglar, asır 
lardanberi emeklerile çalışmışlar ve mü 
him bir servet edimişlerdi; bu faali 
yetleri sırasında, şahsi menfaatlerini da 
ima başkalarının menfaatinden sonra 
düşünmüşlerdi, Herkese karşı devamlı 
bir alaka gösterirlerdi. Vaytenekte, 
köylü, amele ve orta halli kimseler, mü 
racaatlarında tavsiyeden, yardımdan 

mahrum bırakılmazlardı; Şatonun kapı 
smdan hiç kimse ters y~ilzüne çevrilmez 
di, 

Bugün bu şatoda altmışlık, fakat 
dinç bir adam <>lan Bertram Fon Ho 
henhag, 28 yaşındaki oğlu Hana Georg 
la birlikte yaşıyordu, Her ikisi de bütün 
o civarda en büyük saygı ve sevgi ile 
karşılanıyorlardı, 

Kızın annesi, sordu: 
- Öyle dalgın dalgın ne hülya kuru 

yorsun, yavrum? Çiftlik komşularımızı 
mı düşünüyorsun? 

Kız, hayretle başınr çevirip, annesi 
nin yazüne baktı: 

- Hans Georgu mu? Hayır; : Düşün 
dtiğünı cidden o değil 1 

- O, dünya seyahatinden yeni geldi, 
Eğer bizi ziyarete gelirse, kendisine kar 
şı nazik davran, Gitta 

Hiç şüphesiz kibarca, terbiyeli hare 
ket edeceğim, anne! 

- Şu Hans Georg seni almak ister 
se, ne iyi olurdu t Gitta, bilirsin ki ba 
ban öldükten ve müthiş "enflasyon,, za 
mamndan sonra elimizde yalız bu kil 
~·~k mülkten, Lindenhoftan başka bir 
şey kalmadı. Kardeşin Kurt, çalışkan 
ve elinden iş gelir bir delikanlı, ama ne 
de olsa bu çiftlikten sizi geçindirmeğe 
yetecek derecede bir istifade temin ede 
mez, Şimdiki halde, bana dul kalınca 
bağlanan maaş imdadımıza yetişiyor; 
Fakat, ben ölür ölmez, bu maaş da kc 
silecek, Ye sonra ne yapacaksınız. 

- Benim cici anneciğim, böyle de 
me! 

Gitta ayağa kalktı, yaşlr kadını okşa 
dı: 

- Hamdolsun, sıhhatin tamamile ye 
rinde,. O halde ne diye böyle üzüntüye 
kapılıyorsun. 

içeriye girdi, Bu, "evin erkeği,. olan k 
Kurttu Elinde vurulmuş bir çift sülün 
vardr, 

Kurt, neşeli bir tavurla bağırarak, 

odadakileri selamladı. Sonra; 
- Hohenhaglarla avdaydım. dedi. 

Hans Georg, bu bir çift gösteri~li a\" 
kuşunu elime tutuşturdu, Ne lfıtufkar, 

değil mi. 
Annesi, başmı salladı; 
- Her zaman olduğu gibi. Ver onla 

rı bana. da, kilere götüreyim, Kurt t 
Kadın, sülünleri aldı, odadan çıktı· 

Kurt, oturdu; 

- Komşularımrz hakikaten fevkalade 
adamlar; baba, oğul ikisi de! Hans Ge 
org, sana dair o kadar çok şey sordu ki, 
benim minik hemşireciğ~m ! Aradan o 
kadar uzun zaman gçetikten sonra seni 
tekrar görebileceğine o kadar seviniyor. 
ki! Eğer onunla evlenirsen, ne iyi ola 
cak, Gitta! 

Gitta, asabileşti; 

- Şimdi de sen mi ba~lıyorsun. Atı 
nem .daha demin, benim hiç hoşuma git 
meyen bu sevimsiz bahis üzerinde kafİ 
derecede durdu. Ben, bu Hohenhagl• 
cvlenmeği aklımdan bile gecirmiyorurn 1 

'(Arkası var.), 
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Amerikaya döndüğ~ zaman 
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Celô.l BalJara dair hatıralar 

lpar kotrasile Ak~enizde 
bir gezinti Amerikadaki yüksek mahkeme di-
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1 ıı - u s - I\lan cemıyetın 
'en ol 1 v I c ngu haber '\·erilmiş '\ e hu 
ı:ıh"r rlrııfta büyük dedikodular 
ıı,·a'ıdırnn~tr. 

Rıı ~av· .. . p . b l BI 1 • ıa llz<'rmc. · arısle u unan 
~~ .... derhal ı\merikaya gitmi~ti. 

Unlar. Par;,_teki ı;on karmklıkla-
rı çık . . . .,. 
, .. rıranlar·n lın gızlı cemıyetc men ,.., 1 . 

, lı 1 at 11'111ar olma .. ıııdan 1ı«>nüz şiip
<' f'~fll ı·v• ) l r~ıı f'( ı~ı lir . ıraıla olm·ordu. )•,• . l . 

h r ' 1 ıu~iin. Pari,_:,.ki YC dalıa 
H~iia l<'ra l . l . d k' ç:i· h n-l7. ~e ur erın e ı c:-rarc>n-

k z nıııha lıa<fürlcrinin talıtelhahir 
h aı.:,~rnıalarının Yr cliğr.r muammalr 

Ut ıııelnr' b' . l' . 1 tar f .n ır gız ı rcmıyct aza an 
ol a kın,lan rnnı lıJı~ı şii plıe!'Iİ kuvntJ j 

ııra , · nıe, rn tt 11 r. 
hıı F ~an.~ada lmluı1dn~u ı-üphe edilen 

1 

l\ı ı;ızlı rmıiyf'tin Amerikadaki Kn .1 
kr;ıs 1- ~lan " nıİYeti gibi hir teşek-
11 .~. 0 ıl · ı~ıt zarı rc1ilh'or. Ilerkec;in hil-
ı"ı ·ı . -

)"c~ ~· 11 • Aınrrikadaki hu ~izli cemi-
:tıı k.,al an l'a larına. yüzlerini bir 
leln~ f> lıııHnde kapav:ın 117.tın kokule-

~~ • J 

tıı> "rı;".,-er' er. Bunun iı;in kendileri-
p \?kuleteliler .. d«>nir. 

r,iı Uıste c;on z~ma.,Jarda. o eı.raren· 
~t llgo Black m ,·apurdan <:ıkaca
tıı ::attı> ~ılıtrm gazPterilerle dolmuş
'\'a Parıstcn ~elen kahraman kara
:,;1 ayak baı:;ar haı:.ınaz etraf mı ı;eviı-
~. "r. 

I•' k 
~ldu~ at,. h~ ~ihi hallerde ekseriya 
tc !?lt gıhı. Hugo Black gazetecile
" '

1 
soyiiyecek hiçbir şey olmadığı ce-

a )lltt ". • 1 .. 1" . erıyor ,·e ıemen otomobılme 
•nın gidiyor. 
Bunu .. • A 'k. "İl . n uzerıne, rnerı an ~azete· 

h' crı kendisini bulmak ve a~ızdan 
r·ıır iki kelime kapmak iı;in bi~hirle-

1 r. 'ar · · :n ışa ~rıyorlar "·e adamı el1eri-
,.0cr:·eı·· rınek İ!:İn llinbir tuzak kuru-
• ıar. 

la)cin R Bl k. lıa)-k · ugo ac -, hu rn~sele 
f'n' r~da yaJmz gazetecilere değil, 
şe,. Y.~ ın arkailaş1arma bile hiçbir 

Vo~· lememektedir. 
Yet ~alardan sonra. bC>yJe bir cemi· 

0111 llhınmuştur. Fakat. suika .. tlerin 
1 .. ar taraf rndan yapıldığı teshit Nli
)j~~.cliği için hu ı:ı:iz1i cemiyetin fan-
' · P~ .. ~~e~l~ul kalmı~tır.. • 
A

1 
•ste ~ı kokuletelılerı bırakın 

"'' ııe 'k • \ rı rcfokilere ~ele Tim: 
~ıı lllerikaJı ''Koku1ete1ilcre.. men
' .. ~ olduğu ı:ıi;ylenc>n ve Amerikan 

' se' ı f Jı. 11 • '' nıa ı <eme divanı azaı:ıından 
e ·1 tıan Tlugo Blaek "m Paristen 

li ')orka lıareket ettiği haber veri-
nce h.. .. A 'k "" k lk tıı utun merı a ayaga a -
1 ıtr. 

ı 1 1}~;~kes bu ~.arip. zatı l~e.yecanla 
f1" l " 0 r ve hadı;:cnın kenclısı tara
c~· nrı na~ıl izah edileceğini merak 

~ordu. 
lanı, ak.at. :-n nilıjyet kencli~ine lCuru
kii ~on hır tuzaktan kaçamıyor. Çiin 
t" '. 1 ~11 tuzağı kuran hir kadın gaze-

ır ı 
'• . 

ı · .'".,:York:taki büyük ıı;azetelerden 
• ,"

11n nıulıa:·riri olan genç bir ka-
1 , ""'lzeteci, birçok defa reddedildik 

n~0nra nihayet Huao B1ack'm ya-
1ııa "' 

ı;tlnege muvaffak oluyor. 
ttı Şüphsiz ki. kendisine ''Kokulete-

eı- •.. l 
fllt :ı:OVa yesi,, anı '\'erilen mahut zat 
tne:ec.i kadına da lıiçbir şey söy1e
ho.~ el( arzusundadır ve buna azmet
·41~tir. 

Fa1Cat r. , ~ d k- d' . b' lrlt .. ZeKı Ka m en 1sıne ır ara 
§oyle bir sual soruyor: 

- y . dk' fen. n~ıngton senatornn a ı vazı-
ıze <lo"n k . . . ? B ece mıcıınız. 

ttnun iizerine Hugo B1ack: 

Yiik l Benim '\'azifem senatoda değil. 
~eıc nıahkeıne divanında, diyor. 

lik ~~eteri kadın. hu bir iki kelime
hıı] rıunleılc. is•edi~i kadar malfımat 
ıııaı"lll§ltır. Eı-ao.en hu mali kendil'iine 
~İn ısu~ ı;orınu~tu. Hu"o Illprk"ın Va-

~ton s w d 
hiı· cnato,.unda olmad1gmı o a 
"":a)'orclu. Fakat hu çanra~ık suale 

p Y(' • k 
ktır.<] ... r:r t'n Hu~o Hlark onun 

ll;.!11 tu'la"' l'' .. .. R· · ga ı u~mu~tu: 
ı.· ır l~el'ı- 1 _ ]' •• " "I k 1 11;en1 d • KCn< •ı-;ımn yn tsf' ma r 
orade e a~a oldu~nnu hatırlatırken 

an • ·r ıstı a etmek niyetinde olma-

Seyaliatimiz tem 
muzun otuzuncu 
cuma günü için te· 
karrür etmişti. O 
gün öğleye doğru 
k 1 übe geldim. Mo· 
da deniz klühüniln 
önünden vapur is
kelesine giden dar 
yolun rıhtımına a· 
borda edilen (İpar) 
da son hazırlıklar 
yapılıyor ... Kuman· 

' ya taşmıyor, su sali 
rrnçları doldurulu· 

d•ğmı göstermiş oluyordu. Halbuki. 
azasından olduğunun meydana çık
ması iizerine mahkeme azalığından 
iAtifa edeceği şayiası dola~makta idi. 
Fakat, şimdi anlaşıldığına göre, Hu
go Black kendisine lıayatınm ııonu~a 
kadar a)·<la yirmi hin lira kadar hır 
para getirecek olan bir azalığı terk 
etmek niyetinde değilcH.r. Malfun ol
duğu üzere, Amerikan yüksek mah
keme divanmdaki azalar hayatlarr 
nnı sonuna kadar aza olarak kalır 
1ar.. Bugün hu dinn azası hep p~k 
fazla ya§h kimselerden müteşekkıl
dir. 

Hugo BlaclC Nevyorkta bir müd· 
det durduktaµ ımnra, otomobille Va
şingto'a gitmek üzere ayrılını§tır. 
Halen memleket sahillerinde bir se
yahatte bulunan Cumlıurreisi Ruz
velt ile telefonla görüşeceği zannedil· 
mektedir. 

Hem siyaseti, liem polisi alaıiadar 
eden hu hadise bütün Amerikayı 
meşgul etmektedir. 

Hugo Black 
Onbeş sene evvel 

Ku Kloks Klan 
Azası olduğunu itiraf 

ediyor 
Amerikan cumhurreisi tarafmdan 

yüksek mahkeme divanma aza tayin e
dilen Hugo Blach ismindeki zatın Atnc· 
rikadaki m~şhur Ku Kluks Klan cemi -

(Sonu onunm sayıfaila) 

yor, mazut teneke
leri bo§altılıyor, ar 
ma neta ediliyor, ta 
knnlar siliniyordu. 

( Yıldız Poy· 
raz) ıu lıafifce üI· 
liyerek pürüzlen • 
dirdiği Moda koyu
nun martı kanatla
n kadar narin he -
yaz yelkenlerle h,.
zenmiş sinesinin. te 
miz ve berrak f'e
masınm seı:sizliği 

içinde geçen bu, lrnreltetleri bali'çede 
oturduğum yerden derin bir zevkle 
seyre dalını§, o anda kendimi; maki· 
nenin icadmdan evvelki zamanlard~ 
aylarca süren hüyük ve açık deııiz se· 
!erlerine yalnız yelkenlilerin çıktığı 
eski deYirde zannetmiştim. Gözümün 
önündeki manzara ve hareketlerde o 
intibaı canlandıran ve yaşatan bir hal 
vardı. 

Saat on 11eş buçuğa doğru motörle· 
re girdik ve lıazırhğmı bitirip demir 
üstiinde bizi hekliyen (İpar) a gitmelC 
üzere klüpten ayrıldık. Bizi selamet
liyen clostlarımız arasında bir küçüli 
kotra ile yapılacak bu eeyalıati izam 
edenler, bu seyahate ufacık bir tekne 
ile dünyayı dönenlerin sergüzeşti d~ 
recesinde el1emmiyet verenler vardı. 
Bilhassa (Müfit Deniz)in simasında· 
ki endişeli tireler gözden kaçmryacali 
kadar barizdi. ... 

Osmanzade Bay Hamdi: . 
- Haydi bakalım ( Allen J erbo) 

lar.. Güle, güle... Yolunuz açık ol
sun!.. 

DiyerelC uğurlarlien ayni çizgilerin 

o sedmli yüzde de b'elirdigini gör
, mü~tiinı. Bir denizci iç;n basit olan bu 

seyahat denizle fazlaca ülfet etmemiş 
olanların gi;zümle büyüdükc;e hiiyii· 

j mü"tü. ' 
~ lltı do-=tlardan bazısı bizi 1\loda bur 

.,, nunun açıklarına kaclar teşyi ettiler. 

, 

. Onların rnotörlf"ri geri döniip mendil
leri son Yeda selamlarım , ·erirken fi-

. .. ri~ka riizgarın dolduruğu yelken-
·~ lerle iskele karinesi üzerine yatan 

j~, kotramız da (Y eşilköy) açıklarına 
'i doğru hir rota ile kıyıdan hayli açıl

mıştı. Artık' ~ehrin tozlu muhitinden 
kurtulmu~. oenizin saf lıavasma ka
nışmu~tuk. Bu ceyyit lıava hepimize 
yeni bir ne~· e, yeni hir canlılık '\'eri
yordu. 

İlk ve kısa merlialemiz (Florya )' 
idi. Bir buc;uk 11aat sonra bnraya de· 
mirlediğimiz vakit rüzgar maynaalmış, 
batmakta olan güneşin aksi bir ayna 

· gihi diizleşen denizde kızıl iltimalar
]a yannnıza kadar yaklaşmıştı. Daha 
evvelden mavolarmı giyen arkadaşlar 
demirle beraber birer hirer denize at
ladılar. Bu nk~am banyosu vücudü
miizdeki rehavet kırmtılarmı da izale 

' etmi~ti. 
RÜyiik Önder Atatürk bizi o akşam 

sofralarına da,•et "'e kabul lıitfunda 
huhmdular. Her kabul Yesilesiyle da
ima huşu ·ve huzur içinde ayrıldığım 
bu feyiz kaynağında geç vakte kadar 
kaldık. Sabahın üçüne doğru yine fe
yizle grdalanmış ve nur alınış olduğu· 
muz lmzurlarından bize müsaade et
tiler. Bizlere yol açıklığı ve selamet 
temenni eden o büyük eli öperek in
~irahla ayrıldık. Bu iltifat ve naili yet 
seyahatimizin uğurlu olacağına ille 
remz idi. 

Saat üç b
0

uçukta '(Florya) dan de· 
mir kaldırdık. Bu gece denizde sema· 
nm arzdaki mukabil sathı imiş gibi 
yıldızlı idi. Tan yeri a~annaga haı-Jar
lien biz Marmara ile Kapıdagı a· 
rasma giden rotamız üstünde kıyılar
'dan uzaklaşmış bulunuyorduk'. 

' Yaz tati11erini iki üç senedir 1Cotra 
ile denizde geçiren muhterem Vekil 
Celal Rayarm refakatlerinde '.Adalar 
fl"!1İzini11 şark laraflarmm miinteha
ı;ma doğru gezip dolaşhgnmz bu yel
keıı ı:1eyahatinin biitün lıad:satmı bir 
(Log!10ok - Seyir jurnalı) kopyası h'a
lincle derleyip toplayıp yazmalC uzun, 
okuyucular için de yorucu olacağı i• 

Ne var, ne yok ? 
çin pek neş'e ve manen çok'. istifadeli 
geçen bu on yedi günün dağınık ola'" 
rak tablo ve intibalarını hulasa ede· . 
yım: 

Hareketimizin ertesi giinü Marma• 
rada geçti.. Ekinlik adasına uğraya .. 
rak banyolarnnızı ahp ()~le yemeğini 
yedikten sonra tekrar vola devamla 
saat yirmiye do~rn Geliholuva demir
ledik. Yelken kuJlanalım kullanmrya· 
hm hemen hemen hiç (stop) etme
diğimiz Dizel motörünün yardımiyle 
kotranuz saatte dokuz mili rahatça 
çiğniyordu. Sert yelken rüzgarlariyle 
on bir mile kadar c;:ıktıgrrnız Ja oldu. 
O geceyi Geliholuda !!eçirerelC sabab'a 
k'ar§ı hareket ettik.. Dokuz buçukta 
Çanakkaleve dcmirlemiştik. Burada 
Bay Celal Bayar. 1\luamıner Eri~, Fa
zil Özi~, Turgut Bayar ve Mahmud 
Baler'le ben dı~arıya çıkarak hazırla'" 
nan otomobillerle (Trova) harebel~ 
rini gezmeğe gittik. Kaptan Kamil Ön 
ğüt arkadaşımız kotrayı '(Bozcaada )1 
kar§tsındaki ' (Geyikli) iskelesine ge· 
tirecek ve biz oradan kotraya bine• 
cektik. 

-~ * 
Panama fapkaları diyip duru

yoruz. Fakat bu ~apkalar, Pana
madan değil de Ekvador' dan ge
lirler. 

Pek ala, onlara niçin Panama 
şapkaları diyoruz? Zira, bu nevi 
şapkaları uzun zaman evvel Pa
nama kanalının civa~ında yaşa• 
yan ahali giymekteydı. 

Panamaya gidenler, yerli aha. 
linin bu çe§İt şapkal~rı giydiğini 
gördükten sonra, ~!nı çeşit şap· 
k~ları dünyanın dıger yerlerinde 
de görünce artık ona, "Panama 
şapkaları,, 'derneğe başlamışlar
dır. 

Halbuki o şapkalara Ekvador 
şapkaları demek 1$.zımgelınez mi? 

Alça!an ve yükselen deniz 
Alimlerin ifadesine göre, lngil. 

tere şimal taraflarında ~.eniz aat• 
hından gittikçe daha. Y~kseklere 
çıkmakta ve cenup cıhetınde i,e 
daha alçalmaktadır. Yapılan tec
rübeler bunun dünya sathının ge· 
nişlem:sinden doğan tabii bir ne
tice olduğunu göstermektedir. 

Arzın içi, yüzün?en daha lcalı
dır. Onun için içerıde cereyan e
denler dısarıya kolayca intikal e· 
debili;or. ~ Fakat bundan İngil
tere halkı asla korkmayor. Zh·a, 
aon elli sene içinde lngilteredeki 

yükseliı ve alçalıt ancak yedi par· 
mak boyunu bulabilmektedir. 
Musollnlnln muvaffaklyet 

sırrı neredeymlt 
A vusturalyalı bir doktora göre, 

Musolini'nin memleketinde mu
vaffak bir adam olarak sayılııı, 
bugünkü mevkie çıkıımın esası, 
kafataamın kaidesindeki küçük 
bir güddedir. Birçok diğer gudd~" 
leri idare etmekte olan bu güdde 
Musoliniyi mütevazı bir mevkiden 
bugünkü vaziyetine çıkarmıttır. 

A vuaturalyalı doktor, Musolini
yi Napolyonla kıyas ederek her 
ikisinin de müşterek vasıflara ına· 
lik olduğunu, fakat Napolyonun 

GecC'leyin yato~rı 
jimna.'itik yapmakta 
evine ~iren hU"sız: 

- Elfor yukarı! 

girmrrlen önrc 
olan genç hızın 

Rusya seferinde mağlup olmasın
dan sonra değitiP tamamen baıka 
bir adam haline girdiğini söyle
yor. 

Fırtına temenni eden 
tayyareciler 

Amerikanın Boston fehrinden 
Masaçusets şehrine uçacak olan 
iki tayyareciye hiç ümit edilmedik 
bir temennide bulunulmuştur. Gi• 
derlerken kendilerine: 

- inşallah bir fırtına çıkar, de
miılerdir. 

Neden mi? 
Zira bu iki tayyareci, Amerika

nın iki tehri a:rasındaki hava ta
havvüllerini tetkik etmek ve mü
tahadeler kaydetmek üzere bu ı:· 
çuşu yapıyorlardı. Bu itibarla ken 
dileri için en berbat havanın te
menni edilmesi pek tabii idi. 

Dallğe giren yllln 
Cenubu Afrikada bir amele, 

bir deliğe bir yılanın girdiğini gö
rerek, çıkartmak İstemi§ ve deliği 
kazmağa haşlamıttır. 

Bütün gün kazmakta devam et
tikten sonra aradığı yılanı bu:· 
muştur ama, o zamana kadar, 
kazdığı yerden çıkan ve derhal öl
dürülen diğer yılanların savısı ka
ça varmış biliyor musunuz?. 

Tam 1460 a! 

Pek latif bir liava ile ak~am traat 
yirmide Midillive ve ertesi günii kon'" 
solo"umuzla refikasını olarak e.aat on 
dörde doğru lıareket ve ak~am üzeri 
Aynlığa ~irdik. Burada kaldı~mını 
üc ı?;iin zarfında Avrnhkhlarrn ~östcr· 
di~i misafirperverlik insanı ci(1den 
pek miitelrnssis edec·ek derecec1e yük'.
sekti. Bu üç ~ünii ~eceli gündüzlii 
zivaf etler. ~ardcnpartilcr '\'e müsarne• 
relerle ve kotra gezintileri yaparalt 
pek eğlenceli ıı;eçirdik. Ay>·alıktan 

'.(Lut~en sayı/ ayı çeviriniz): 
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dördüncü günü aleseahah kalktık. nay Su basdı bir kaza SORSA Hugo Black 
ve Bayan komi.illi hırakmak üzere tek- Kendir mahsulü 
rer Midilliye uğrııyarak Çe~nwye se- Bir otomobil devrlldl, ----- a - ıa . g37 (Dokuzuncu sayıf adan _det;°' 

yetine mensup olduğu iddia edılrnı~· 
bunun ·lizerine büyük dedikodular ~ 
lainııtr, 

kiz saatte geldik. Çt metle kald1ğrmız zarara uğradı yaralanan yok fllzalannc1a yı.ım ttaret1t o1ao1u. a... 

iiç f.~'UnilP. <le giinrliiz1eri plajda '('kot- Ankara, 4 (Telefonla) - Gü-
ra {;f'1.intisindc, p;1'celcd Buy Cı>lal 1 degümü~ ! :acıköy kasabası- 1 

Ba~ arın e' lerimle. mıılıtereııı 'e pek 1 ""l,.mancıli • ~Aerzif _ l şosesinin v~ 
mi.iltefit bir aile oca~mda Fcçirerck. Hacı Yahvr M.ray m:ıh:ı.Uelerinin 
rn;undi ~unu erkemlen hareket Ye evlerbi elli santim kadar su baı• 
muvafık hir riiz~ar ile Si;;anım (Fur mıştır. insan ve hayvan zayi~.tı 
ni) bo~nma kadar j?;t'ldik~e de akşama yoktur. 

Dün az kalem feci bir kaza doğu- rlllde muamele sörea.Jerd&I. Re•pmlu 
..aaı u dn 11.apaaq .aut D,J•Uılı1ı "'· 

racak bir kaza olmu§, fakat sadece o· p A R A L A R 
tomohilin parçalanması Ye bir ağacın , Sterıın 650,- Peata 

kmlmaı:.ı ile geçiştirilmi~tir. • Dolu t2'l ro - • Mark 
Va\"aş(iyleolmuştur: •Fran.ıc 86- •zıou 
Soför Osman'm idare ettiği 1340 • Llnıt 110 - • Peille 

31,-
~.U60-
ji,-

doğnı ı;ı!<tl~şın riizg:ir bizi (Kalolim- Fakat Gümüt mahalle:sinde hi:· 
no) a<lacı~ına ~ı~mmağa mcchur elti. yük zararlar vulruagelmiştir. Bu
Fecirle beraber buradan kalktık ve rada hendek borularını ıu bas:ı· 
Lam hir yelken lıaYasile ~aattt> cloknz. ı-ak 2000 lira kıymetinde olan ker.• 
on mil yaparak yirmi huçu~a do~m diri alıp götürmüştür. 
~ular kararırken Fetlıiyeye !!İrdik. Er- Diğer köylerileki zararların ta
l<'"i gunu deko\·il ile rivnrdnki yini için de ziraat memurl&.rt faa· 
(Krom) madenini gezdik. O giin ter liyete giritmittir. 

nu•~aralr otomobil Biiyi'ıkdereye git- : = n :!.: : ~ 
mck üzere Şi§liyi geçmiş tuğla har • • •=---.. 

l~ -
fıt -

UJVı,.. v r ı .'8(), 1'16 
manlarma vakla~trgı sırada hirden • •un ~3 _ • Ki'til ~ n -
hire arkR t~ker1cgi patlaıtiıştrr. • Flortıı 70. - • AJ&M l052 -

Arka tekerleğinin patl:ınta8ı iizeri· •Kron Çilt. ~ - • BMköi>t 261 

ne otomobilin muvazenesi bozulmu§ ·Şilin AWP 23-
ve otomobil sağ hrafa yalpa ederek, ,_,,"""""' __ Ç c K 1. I'. R iiiiioi ... ıiİııiııij..,. 

Pariste bulunan Hugo Blaeh det 
Ame.rikaya gitı:iilt ve nihayet, efkitS 
mumiyeye hitap ederek radyoda bit~ 
ttik ı<SylemJıtir, Biltiln dünyanın d1' 
dili bu nutukta yüksek mahkeme afi 
kendisinin evvelce hakikaten Ku gJıl 
Klan azasından olduğunu, fakat on 
1enedenberi bu gizli ce:nlyetten istif• 
mit bulunduğunu ıöylerniştir. 

Yeni yüksek mahkeme divanı aıf 
aynı nutukta bu cemiyetin karanlı~ 
kirli siyaseti aleyhinde bulunmu§ ve t 
nu tiddetle tenkit ederek, Amerik~ 
bu.günkü liberal ıiyas::tini methetı'I 

tir, 

yol kenarındaki hir :ı~aca ~iddetle • LıODcıra C23 - • vı,._ ' ta 
• NeV}'OI'• 0,788ö • lıü.dnl l15W 

ınomeh·e 40 a kadar çıktığr için sıcak- .;.......__;__;==.::==..::......:.;;~-=-.;....;;;"---"""-"
çarpmıştır. • Pi.rtm 13 8950 • S.tUD U638 

Ağaç yıkıl mı~, otomobil muhtc • • llllAaO l' {lSlO • v....,.. •.1183 
tan pek hunaldık. Akşam Yemegını 
on iki mil kadar me~af cde. körfezin 
içinde. muattal hir ma<len iı:;keleQinin 
hulundugu bir koyda Ü? lJe§ küy e,·j 
içinde 1ıiç memul cdilmi~·ecek bir si
tilde kunılmu§ Ye müke~lef dö§enmi§ 
bir e"\·in balkonunda ye<lik ve gece ya· 
nc;;ı genç mühenilis ve nazik · refikası
na veda ederek hareket ettik. Seyir 
yalnrz motörle ve ealmtıh geçti. 

Her safhae.ı pek zevkli ve pek eğ
lenceli ge!:en kotra alemimizin çizgi· 
ı:ini yukarıda o kadarla hulasa edebil· 
dim. Fakat tablolarını, intibalarını 
hu kadarcıklaJıuHisaya imkan yok. Bu 
itibarla en eğlenceli tablolardan bir 
tanesini ana çizgileriyle anlatayım: 

Kotrada; :Mulıterem Celal Bayarm. 
refakatlerinde pek nazile, pek kibar 
\'C kıymetli Bankacımız Muammer E
rişle onun elemanlarından ve maruf 
yüziicülerimizden Fazil Öziş, Mah
mud Baler, Turgut Bayar ve hen. Ka· 
mil Onğüt arkadaşımız da resmen o 
sefer için kotranın kaptanı. Kamil e· 
ea~en (İpar) m evvelki iki seyahatin· 
de de kaptanhgmı uhtesine alınıştı. 
Bizden başka bir motör makinisti, bir 
reis. iki gemici, &§çıbaşı ve iki kamarot 
ile beraber yedi kişiden mürekkep e
kipimiz ver. Hep beraber on dört ki· 
'iyiz. 

Yatma yerlerine gelince; birer ya· 
taklı iki, iki yataklı Lir kamara ile ica
hmda ,.e boş kaldığı takdirde iki kişi
nin minderlerinde yatabileceği bir sa· 
lonumın: var. Binaenaleyh bu on dört 
mevcut ile kotranın gece halinin cid· 
den g<>rö.lecek bir ~ey olduğunu tah· 
min edersiniz. 

Tek yalaklı k"amaralardan büyüğün 
de Vekilimiz, küçüğünde Bay Muam
mer Eriş yatıyorlardı. !Ki yataklı ka
mara da benimle Kamile aynlmıştı. 
K'rçüstü diğer arkadaşların, salon ka· 
pottasinin baş tarafı da gemi adamla
:rmm yatak yerleriydi. Salondan yat
mak için istifadeye iiiı.kan yok. •. Ora· 
nm manzarası ayn l>ir alemdi. Mah-

Sağlık 
Servisimiz 

Rueul doktoruma Pazartetd rttnıert 
aıaat oa bel buı;:uktan yirtnfye kadar gaıo 
lllftiöili idarehanesinde, Cumartesi g11.nlett 
& aaat u ten 19 a kadar u.ıen Tayyare 
•1'iftiiiıım.ıan lliliict dafre no numarada 
Alma okuyueularunm yedi ıtupon miılı:e• 
blllnde kabuı eder. 
Aytı1 pıkllde diş doktortanmız da okuo 

)'uCUlanmızm eı:ri.frlerlne hazrr bulunmak. 
~. Dft dok orumuz FahretUiı Dlşmeı:ı 
~apı taUklll caddest.tide 127 tıuma
ftda pacarteiıt ~!eri saat H tıe 2C ara.; 

lllllda balunduğtt ,gtbt doktor Necatı Pak• 
il de Karakl5y Mahmudiye cadde31 1-2 
tıll!ilarada. aillı ve cuma g1lnler1 ayn! eaat. 
~~ okuyucularımızın dişlerine bakaca.t\4 
lar ve Ufak tedavtlettnf yapacaklardtt. 

A.Yfil umıında Beşiktaş tramvay csd
deel Ertp apartunanmda eUnnetçi Emln 
Fidan muhtaç okuyucularımızın çocuk 
l&rttıı stıfüıet ede.cekttr. 

Ayrıca Ak!llt'lly Perte• Ecıarıe!fl yııı. 

etid& !fi2 nuıtıarada fıtınneıı:ı ve athhat 
ıtnlnıurn Nuri Eşsiz KURUN doktı>ruoua 
•ere('eğt erıjekstyonlan tıeherlnl yerli ku
potı mukablllnde ve abonelerimize en etı. 

ven şeraıue çocuklatuım lıtınnet :ımelt• 

yelerlnl yapacaktır. 
tiılmler1nl yazdığlmız doktOT, dl~'1 ve ıitlı:ı< 
aetQl.ltte mtıracaat ederken KURUN'un 
hizmet kuponundan yedi tane glittlrmek 

Hlımeı kupönu 
Bu lıfuponu gazete ıöareaiııe ~Htrer.ıer 

ı - KO~Uk llllfılarını 11aras!2 ha tınrlaı 

lif yerlerinden parçalanarak hasara • 8rUkMt U7U e 8'1~ a 9810 

tığraınıştrr. • AUDA a7 ~ı5 • BOni 107 l666 
Berlinden tlün ~ehrimiz Ticarf>t O· OTOBÜS ÇARPTI - Cıbalide o· • eene.n B •268 • eeı..,..o !W. DM 

dasına gönderilen bir mektupta fahri- turan ı=.andakı Ali diin F.minönünden • BofYll 6369 2 • Yoltoba!M 2 7~ 
ka makinelerinde, nsaiti nakliye ve -erken. şorör Hiiscyinin iclare f!tti- • A.ınstei'diun U26ı? • 'iio.trOTe :.IO 3875 

k "'~:. • Pnı.11 2'.!.ô2 • lJtOkaôlm S.MM her türlü makmelenle kullamlan ir· ği otohiis çarpmış, vücuclünün muhtc-
lenmiş ·ye pislenmiş ~ayri kabili isti· liT verletin<len yaralanmıştır. •---- E 8 H A M 
mal bütün yağların tekrar e~ki haline Suçul otobiis şoHirU yakalanmı~. iş BaııkUT 9 801 "'· tiyrty -
ircat için yeni hir fabrika açıldığı bil- yarah ~andalcı Ccrrahpa~a hastahane- Anadolu 2• 50 U.erkea &n\J 00 

d ı; ReJS l 60 • çımeauı 10 90 dirilmiştir. ısine kal rrumıştır. 
Fabrika orada büyük bir ihtiyaca PARMAKLIKLARA ÇARPTI- stlkrazlar-rahvlller-

• t~33 T.Hor 1 - ıı:ıeırtrUl . • • • J 12 623 rratrı•&J 

• • • • n 13 8ö Rihtnn ... m 96 •AUdoto ' 
4~j 

• 40.ı3 

Hugo Blach, tekrar cemiyetten iıtJ. 
il meselesine gelerek, bu istifanın J 
Kluka Klan kaydına geçirilip geçirili 
diğtni bilmediğini, fakat kendis~ 
bundan on beı sene evvel. senato il 
lığına seçilmeden önce, bu cemiyet 
kat'i olarak ayrıldığım, o zamanda111ı' 
de bu te§kilatla hiç bir alika~ı olmad: 
m söylemiıtir. 

tekabül ettiiinden memleketimizae ele Haydarpaşada İbrahim ağ:ıda oturan 
hciyle bir fabrika açılmak istenildiği Bahri dün Sirkecide 1820 numaralı 
takdirde hu lmsusta etraflı malumat kamyonla geçerken gar pnrmakhkla· 
verileceği ayrıca bildirilmektedir. nna çarpmış· kamyon hasara uğramı~. 

Oda bu müracaab ehemmiyetle liar- Babrive bir ,ev olmamıştır. 
• Ergeni lsttk l6 2~ 

S. ErZUT'UD> 9'J 
• A.oadolu n 
ı\nadohı m 4U2.> 

Levazım Amiıliğ:ı 
ilanları 

.... ilıliiiilin ............. 
• Istık.Da.bili l!UmeaaD A 39,ô>O ılamıştır. VAZiFE ESNASIND \ BİR YA-

mudun av tüfeğinden uduna, balıkçı RALANMA - Sirkeci istasyonund::ı ..... __ , ____ _.. ___ ...., __ _ 
elbisesinden av<"ı kıyafetine k'iıdar ne vagonlua manevra yaptırılırken, va· ...,_..,._ .... _ ..... __ .., ____ _ 

aramlsa içinde bulunacak olan ınuaz- zifesi irabı vagonun birinden yere at· zahire Borsası 
zam eşyası esasen orayı do1dttmıağa ]ayan Necati isminde bir -genç. vagon 
kafi iken diğer arkadaşlann -,:mlarma kapıl'ma ~arparak başından yaralan· S. 1 O. 93 7 

alama:Clıklerı. ~ura!lma burasma eok- mxştır. Kr. Pa. Kr. Pa. 
tuklan öteberi ile bul'tl!II içemine gi- Yaralı gencin tedavisine ha~lanmır Buğday yumuıak 5 35 

rilince kaybo'linadan Çlkılamıyaeak bir _ın_·~---~------...;;;._,.----- Buğda.Y lfıert 5 5 
• Arpa .Aııadol 4 5 

liaıe ıgetirmişti. Tarı·h sergı·sı Çavdar , ~.ıs 
' 11,'5 

Faıil Özi , ... Ama\ör bir Cienizci, Kugyefül 'T sıı 
reıcor mlıhaFaza e<len bu 'yüiüCü olan Ziyaret gün ve Sll.!am 16 80 
bu arkadaınnwz kameralarda boı ya- K.EiÇl ktlı 112 20 

ttt o}ea da a,ağtda yatm~a iltifat la· Saa I leri Yapak Anadol 58 -

5&-

rarta:n a~ı. eat~ böyle bir iltifatta Türk Tarih Sergıs' i Genel Direk Yapak Trakya 
71 

-
..,..,. Keten tohumu 10 -

buluntıa ~a o muazzam 'iiicudü i8tia· törlüğünden tebliğ edilmiştir: Darı ı5&1'I ' 32 

ha mi\ui() yatak nerede?. '"Dolmabahçe sarayındaki Tarih Peynir beyaz 
Turgut Bayar; Bay Ce181 Bayann Sergisi 7. 10. 937 den itibaren 10 GELEN 

S2 - 32 30 

GİDEN 
lCüçuk oğlu olan bu kalendet ve ee- dan 16 ya kadar cumartesi, çarşam Buğday ıw2 Ton Yapak 19.3/t " 

vimli mhlu gen~ arkaibşımız umn ba günleri mekteplere diğer günler Çaçdar ıo " K"""ı....:.ı.;....:...;.:.;...;.;;;.:..;..::;-=:29-:--·1_1_'_"_ 
zamandit fgviçre<le tah!!il ~Öt"P-n ve ya· de halkın ziyaretine tahsis olunmuş Arpa 270 " Fasulye 
k.mda tktieat ilok\ôraııı ve~ bir ta· tur. Nohut •&.112 " un 

" 

1~ ilei@il; eanlö rgemjde d~tıf, gü- Ziyaret kartlan her gün öğleden Yapak 31•11'2 " tç frndı'k 
Vett'''"" L-uyum·· ~.. .:u.l.frdekten yeüc· l T k .. . .. wı Ketentobumu 69 " 'I'lfük 

75,1/2 " 
27,1/2 .. 
20,1/2 .. 

eue D ıu~ ~~ - :!! evve op apı sarayı muzesı ve og e ..;._ ________ =::.!.:..-------
mi! bir ~eniz kurdu idi. Fuıl Özişin den sonraki ziyaretler için de Asarı ı===G Ü n 1 Ü k 
hu eadtk güverte arkadaıWıı~ kah ııa- atika ve Ayasofya müzeleri kapıla RADYO~ 
hah gflnetine çrplilk Mttmı vererek rmda verilmektedir. Iste_yenler kartla 
salon ka-pofta!Çmm kenanna uzamnı§, rını bir gün evvelinden alabilecekler 
kah yelkenlerin ~geııinde derin bir dir. = === Programı =========:eıı 
öğle uykUsua dalmq göriitdük. En ra· Mekteplerin ziyaretleri için Kül 
hat yalağı rece1eri '!~lon(lan :ÇTkanlıp tür direktörlüğü ayrı bir program ter 
kıcüstüne serilen uzun minderdi. tip etmiştir. Talebe kendilerine tah 

Mahmut Baler, .. Neş'e bir k:ızaya sis olunan günde toplu olarak tarih 
uğrayıp ortadan yok ol aydı, muhak· öğretmenlerinin refakatinde sergiyi 
kak onu yeniden icadeder yahut yara- gezebileceklerclir. - (A. A.) 
tırclı. 

Dünya deniz sporlan alemi bizim 
denizlerimize; Mannaraya, 2\.Clalaı
denizine gıpta ile bakar. 
Bımun sebebi bu suların ko'iracılr 

ga, yellienciliğe en müsait bir saha ol· 
rnasıdır. Fakat maalesef' biz buni:Ian 
istifade edemiyoruz. 

Cephe gerisinde 
{Altıncı sayı/adan devam) 

gün ortaya yeni bir icat çıkarıyor. 
lar. 

Bu yeni icatlardan biri yangın 
çıkarıcı bombalardır. Bunların 
ilk baktftA bomba olduğünu faı • 
ketınek kahil olmat:lığı gibi, 'en u
fak bir şüphenin füJe uyanMasıiia 
imkan yoktur. 

Mesela elinize bayağı bir elek

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Pllkla TUrk 
ınusildsl. 12.~o Havadis. 13,0S Muhtelif plA.k 
ııeşnyatı. ıt sen. 
Akşam ncriyati: Saat 18,30 plAkla dans 

musikisi. 19,80 Bayan Julya tarafından ııan: 
Arrnonlk ve Gitar refak&tile. 20 B!meı:ı Şen 
ve arkadavıa.rı t.&rafmdan TUrk tnuslldsl ve 
halk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tar&lmdan 
arapç:ı söylev. 20.45 Nezihe ve arkadaşları 
tarafından Tltrk musikisi ve halk şarkıları. 
(Sae.t 'il.ya ). 21,15 Oı'ltei!tra. 22,15 Ajans \'C 

borsa hnberlerl ve ifttest gnnnıı programı. 
22,80 PIAklıı sololar, opera \•e operet pkTÇr .. 
larr. 23 Son. 

ER\'UOR'CL SM>t TEK 
Bu gece ('.Bl1ytRUı(1a.) 
da perşenbe (~iıfilköy) 

Cuma (He;ı.'bell) 

Cumartesi (Büyllkdere} 
(ErlCcklei- ( 40) mll.Uı 

&ortra üa.i1iir} 

trik ampiilü alıyorsunuz. Fakat, ---.;;;~::..: 

Maltepe Piyade Atı§ Okulu oca.ld• 
tamir ettirileceğinden pazarlığı 7 • 
- 937 perşembe günü saat 14: de Topb 
nede İstanbul Levazım amirliği satf 
alma Komisyonunda yapılacaktrr. $ 
§if bedeli 780 lira 83 kuruştur. tık~ 
minatı 58 lira 60 kuruştur. Şartn3' 
ve keşfi komisyonda görülebilir. Jıf 
iıılım evsa.f ı haiz olan isteklilerin be' 
Matte itomisyona gelmeleri 

(169) (67~ 

• • • 
İstanbul deli.ti yollama mUdUrlU~ 

deki cl1ret :romorköttlntln tekne ve ttJ 
küte akfla.mmm Wttfri 18/10/937 f' 
~l gllhU. sa.at 14 de Tophanede fi 
tanbol levamn ltnitliği satmalma lf 
misyonunda açık eksiltme ile yapıl 
c&.ktrr. Gilvertenlii keşif bedeli 1~ f 
lii's.dtt. Teminatı J.41 lira 60 ~I! 
tUr. Makinen.in ke&if beaeli 1605 lit'ka 
dır. Teminatı 120 lira 38 kuruştt1 · 
Şiırtna.m~ ve k~i komisyonda göriil 
bilir. tsteMileı·in belli ea.a:1.tP. komisf 
na gelinelert 

(158) 

• • • 
Kırklarelliideki Tiimen ile LUleb~.ııı. 

gazdaki Tümenin va Edirn.:>dekl GaJ:- · 1 

Hd. Tüğayı 'için maballerihae tesl~ 
ooUmek ve A.SkeH evsafta olmak ~ 
tile ayrı ayn beşer bin liralık saae ~ 

~ 12/l0/ 937 Mlı günü sa:ı.t 14.30 
Top'banede İstanbul Levazım amirli 
Sa.tınalıria Komisyonunda paz:ırlı 
alını.caktrr. tık tem!natla.n ayn a 
375 ~!' liradrr. !steıdilerin belli saa. 
Kôifiisyona gelmeleri. 

<150) 

"' :t- • 
Kavak iskelesinin üı.rniri 22 • ıo 

937 Cu'riıa glinü saat 14,30 da Topll 
neae tstan'buı Levazım ahıirliği satı ı 
alına komisyonunda açık eksiltme 
yapılacaktır. Keşif bedeli 542 liradJ1!:: 
tık teminatı ~t) lira 65 kuruştur. Keı; 
ve Şartnamesi komisyonda görulebil'f 
fsleklilerin kanuni belgeleriyle beıl 
,saatte komisyona gelineleri. 

(176) (6782 

Miıhtet"em Thtisat Vekilimiz bunu 
yakından hilen bir amatm• sıfatiyle 
gittiğimiz lıer yerde gençliği cleniz 
sporc1ilu~ıı.ma te~vik ederek telkin ve 
ikazlarla iktifa <'tmiverek k~ndilerine 
filen de varann et~ek, klüplete Fita 
ve (Şarpf) he<live ederek on1at·m he
ves ve arzu larmı talırik ile bu a~I)'t 
zerketmek İ!>tediği halele ( AYYalık) 
tan başka hir, bir yerde bu volıla ümit 
verici bir hareket gi;rnıdlik. Türkiye 
gerek tarihi \'e gerckııc coğtafi vazi· 
yeti itibarile i)n saftfl <lenizci bir ınil
let ol,11ak 7.nturetinn~t'lit. Bunu ihıa'r 
\'C teJıiye eıJerck amiller de hilhaı.ı::a 
ı:;ahil ç~ ... uklarıhm. kıyr gençli~inin 
df'nizcili~c kar~ı duvaca~ı ve bcsliye

mı öYl.emüthiŞ bir 'Cehennem ma• tstanbul MND)'MI 

kineei;, dir kt, i)atlt\r patlamaz bü- ŞEHİR TİYATROLARI • • • 

tiin bit binayı ate~e V'Cfrrteğe k.i- ~~ Tepeb~~d; saat. Ordu ıhtiyacı için 7 • 10 _ 937 Pe 

cc-~i c,·~i Ye temayü11crclir. 
Her tecr\ihı> e pr.k te ümit vcrıcı 

Mr ,·arlık gfiılteremerliğimiz (~..,nt
lıol) u her yerele ~ijnlilk. Fethiye \"C 

lamrnris ve Thıdrum<la ( :.otndyum) 
, ar. Fakat cleniz sporu tliyc bir §Cf 

yok. Ili~ her nevi ı;ponın memlekette 
~e' aç hulmaıum göniildı>n rlilcmck· 
le herahcr kıyı gençliğinin e'"·eJa 

fidir. KUR~O,GUBtLTC" şenbe giinü saat 15,30 aa İstiı.D.15ul J.) 
Buialafde.n bfri ~n, aı!<cri b~· ııı 3 perde 16 tablo. Yan · 1--· t ı k 1·5y0n vazrm amır ıgı sa ma ma. om * 

kımdaft ffiühim bir binaya, bit 
1 

lffm ehanespeare, TUrkr;esı: . 1 8,. da kapalı zaffla el{siltni.esı yapı ac 
:i&tihka a sokuldueutiu veya cep·ı M. şukru. ilin edilen l50 adet büyü.'t ve ıoo adt 
hane dolu bir vapura veya va<"!ona Fransız ı iyıı.trosu: Sil.At 20,30. TOKA 5 ""'İP' 

,. perde 'Komedi. ye.zan: Edvar :eurde. Çeviren: küçük portatif yazı makinesiniiı tı.J 
kon •lduğunu dü~ünün. Ufacık ve 1 Fikret Adil. Pazar gUnlert 15,30 da matlhe. masından sarfınazar edilmiştir. 
belki yirmi B~§ mumluk bir an • Cocuk tiyatrosu: Carşamba. 14 te LA FON- (6755) 
pül bütün bir gemiyi Veya lfehİ, İ- TEN BABA. Yazan: Ekrem Retlt. MUzl1<: -..;.;..:..=..;;..;.~.....;...-:.-.;.;.;...;:.....~..;.!;~~--~
Çlnd~ki yolculariyle berhava ede- Cemaı Reşit. 
celrlir... ------------~,-::..~.-.~.~. ~----~--~~.,....--..., 

Mikrop ve bombalardan sonra de acılan küı:ük ııyrıKıan ıççrı gt· 
zehirler ~eliyor. Bu zehirler anaı• ren bU zehir~ kanı bit anda zehir· 
sistlerin il\ ~!ttı>i kimyah!ınelerinde let. Hele iğnP., bira7! d~rihce battı 
yapılıyor ve dehşet itibarile bütün ise. zavallı adam anide ölecektit. Mua.yeneha.nesini Taksim.T8.lima.ııe 
ldntYaıtM!eri h~vrette bırakıvor. Bir taraftan hun. bombalarir Tarlabaşı C8.d. URFA Apt. nıııa 

Sckakta giderken. masum hh· le. kursunlarivle binlerce, milyon· na.kletmiıtir. Tel: 41553 

t - mırunun ııekımıerlne olırıı.ıtı' Ml<tırı fleni:r. ,.pnrlarınd:ı tekfımiifünii ~örmek 
tnıtü. :6 t<>riz. En hir mt'nıkkct işiJir Ye hu

kimseye, kendisi belki hiç farkrn- larca kisivi öldiirürken. ceoh~ St"e· 
rla olmadan veya al dırı! etmeden, rit:ind"' ~~h~aı\ h'' teth\!!!ciler ti~·· Pazardan maad'i hergün: Oğledeil 
bir iP,ne ucu ile elinin ucuna do- lü mah retle böyle zehirler, r-'lil ·ı sonra 8aat ikiden altıya kadar 

kund!!rulacak olan bıt z'!!hir, onu , roplar hazrrlayotlar. ölüm ICat :..----------·•-•__,J.,. 1 - RuRu1t ve mail d'ılltavlflerti"ıe her 
~fi kan11n yollıtrmı parasız eorup l'lç;nntr 

mı bir de' let 'azife~i tf>lakki etme
lidir. 

Koca Reis - öldiirme~e kafidir. Cildin üzerin• ediyorlar ... 



k.ba ZA Yl 
tan tas lisesi birinci devre lkind •· 

iki sene evvel ahmt olduium 
dikn.nıenıi .zayi ettim. Yenilİni çı -

t.-nı-1ııncsan eskisinin h0km6 yoktur, 
Alamet 

Cpr attsr Uroıoo 
Doktor 

Greyya Atamaı 
8etotıu tıtlkW caddeal Parmakka 

l'ralllvay duralı No. 121 blrind 

kattaki 

llutyene haneainde baatalanm her· 
IGıı IUt 16-20 araamda kabul 

eder. 

JLAN 
lltlıalMal Dirdiaei icra M......._ 

taa•ı 
512 lira mukabilinde birinci derece-

de ipotekli olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına 1644 lira kıy
met takdir edilen Bakırköyüniin Zey
tinlikte Fmn aokafmda 30 numaralı 
hane ve bahçenin tamamı açık arttırma
ya vaz'edilmittir• 

Gayri a.ıkulün evtafı: Mezkur hane 
çift kanatlı kapıdan bahçeye ve bura • 
dan taı buamaklık m-:rdivenle eve gi
rilince ı:emin beton olup bir sofa üze
rinde dört oda, bir heli. ve bodrurn ka-

• , 

I 

/ 

Ankara caddesinde 
KlrellK odalar 

Di!vlet Demırqolları ve Limanları işl~t.'11e 

Umum idaresı ilanları 

-
tllc ebiltmeli feabedilen 39984 Ura mubımnıen bedelli yeni Ankara gar bi 

nuı mefruptmm 21. 10. 1937 perıembepl tut 15 deAnkarada idare binaunda 
puarbfı yapılacaktır. 

Bu ite cirmek isteyenlerin 2998,80 lirabk muvakkat teminat ile kanunun ta 

yin ettili veaikalan Te Nafia mUteahhftllk velikaunı hamilen yakanda yazılı 
cOn w uatte komisyon ıeialifine milracaatlan lhımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpafada Tesellüm tefiilin 
de carUJebilir. (6703) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltİne komisyonuudan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut eartnameeine göre iooo çift 
kıelık ıakarpln açık eksiltmeye konmuş tur. 

ı - Eksiltme: Ca.ğaloflunda tstan bul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür• 
lUfil biııumdaki komisyonda 13 • 10 • 9 37 çarp.nba günü saat 15 de yapılacak. 
tir. 

2-Tahmlnl flat: Bir çift ıska.rpLı 500 klll"Ultur. 
3 - Kuvakkat pranti: 375 liradır. 
4: - latekıner prtname ve nilmune yi hergün Qenberlitq eivarmda Fuat. 

pqa tilrbesf kaqmmda Leyll Tıp Tal~ be Yurdu merkezinde görebilirler. 
5 - isteklilerin cari seneye aid Tı caret Odası vesikası, 2490 -.,ılı ka.ıum. 

da yazılı belgeler ve bu ile yeter muvakkat garanti makbuz ftJ& buaka mek. 
tuplariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri (6433) 

Devlet Demtryolları 9 nco lfletme 
Dlrektlrlllğtlnden : 

Muhammen bedeli, vagon il7.erlnde teslimi eartile Edirııede beher metre ~ 
klbı 115 ve I.Alleburgud& 165 kuruş ol mak 117.ere FA:Urneden lSOO ve LUJebura 
pman 1000 metre miklbl balast 21. 10 • 937 perıembe gtlntl aaat 15,30 da Sir 
Jıeclde 9 İ.§letme blnumdıkl eksiltme komilyonunda açık eksiltme usulile sa. 
tm aJmacalrtır. 

Bu ff9 girmek isteyenlerin yaJııu F.dirnedekl için olduğu takdirde 129,38 
Ura: yalnız LUleburgazdakl için olduju takdirde 123, 75 lira ve her ikisine bir. 

den girilirse 253,13 lira muvakkat temi nat akçesile kanunun tayin ettiği vesL 
katarla birlikte ayni gün ve saatte ko misyon reialiğlne mUracaatlan illa 
oıunur. 

Şartnameler komfayondan paraaız olarak verilmektedir. 6765) 

Ekonomi Bakanlığından: 
1- Vekllet kalöriferleri için almacak olan (275) ton Sömikok "Türk An. 

trult,, kömUrtl kapalı zarf U8Uliie ebilt meye konulmll§tur. 

2 - Muhammen bedeli ('1975) liradır. 

3-İstekliler bu işe alt prtnameyi Vekllet Levazım M:UdUrlUğünden ala.. 
bilirler. 

4: - Eblltme 20 .. 10 • 937 tarihine rutlıyan Çarpmb& gUntl u.at (10) da 

An.karada lktisat Vekileti biııumU. toplan•cak olan komisyonda yapılacak. 

tır. 

Kurun ve Haber guetelerinin bulun 5-Kuvakkat taninat bedeli (598, 25) beş yüz doksan sekiz lira yirmi bet 
dulu binanın ilatkatlannda kirabk oda kuruştur. 
1ar vardır. Tutmak isteyenlerin matbaa 6 _ Ekailtme (2490) numaralı k.:ı nuna tevfikan yapılacaktır. 
vemesine milracaatlan. 7 _ lııtekliler teklif mektuplanm ihale günü aaat ona kadar makbuz mu. 

llBA kabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. Posta ile g8nderllecek teklif 
__ An_k_e_r_e_d __ e __ klta __ pe_•_rl_Y_e__ mektuplarının iadeli taahhtltUl olması ve nihayet bu aate kadar JıııDmisyon'l 

k ilk gelmft bulunması lbımdır. 
ilde• thaıe aaatlnden IOnr& gelecek tek lif zarflan kabul edllmlyeceii gibi poe-

Bütün mektep kitabtanıun Ankarada tada vaki olacak gecikmelerde kabul edilmiyecektir. 
aatıı yeridir. Kırtasiye çqitleri en mCI- 8 _ Bu il hakkında fazla izaha.t almak isteyenlerin Veki.let Levazım 
aaid şartlarla temin ~N: 3377 llUdtlrlUğüne mtıracaat etmeleri. (3722) (6771) 

----------------------tma inilecek bir merdiven mahalli olup Gaip ikamet Tnkereai _ 
odalanndan yalruc biri sıvalı olup difer 4 - 9 - 937 tarihinde latanbul .Pollı Türk Hava Kurumu 

BOyOk Piyangosu 
odalarla binanın içi ve dışı ırvaaızdır. 
Bahçede gayet harap ve ahtap bir oda MUdürlıüğilnden aldılnD ikamet teı:ke-
vardır. Koridor gayri muntazaındır. Ev- remi kaybettim, ApiıdaJd adrese 'leti-

rilmesini ba]andaıı rica ederim. 
de borçlu oturmaktadır. Niıtaatap Gi •••hçe eobiı No. 

Hududu : Tapu senedine uygundur, 
20 

nde 
1
...,_ taı.aamdan Giulio 

Meaahaa: ı 7200 metre murabbaı olup Moapri 

60 metre murabbaı müıaklraf kalanı bah ---------:~-----
ç~~ ZAYİ 

Takdiri kıymet, ıayri menkulün bu. 258 numaralı liman kaptan ftbadet· 

6. ıncı keşide 17 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan baıka : 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 liralık ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) Junduğu mevki, ıercfi çaıııya, pazara nameml ı:ayf ettibl. Yenilini alacalım

yaJanlığı ve ikmale muhtaç nokaanlan dan eaJdainin bUkmll yoktur, 
il olduğu halde civardaki emlik piyaaau · Vehln Tatfaa 
eccenı mu•r- gözönünde tutuıaı:ak yapılmııtır, __ :.,_ ___ --:-:--:------

lirahk iki adet mükif at vardır • 
Dik katı ~lllbe 111nıer1 ... t 2 ela 1 • __. Arttırma petindir, Arttırmaya ittirak Z Ay l 

11~ Tafbuamak Palangada ~ edecek m'Jfterilerin kıymeti muhamme. l>eni.ı Ticaret M41d!lr1Utunden aldı· Bilet alan herkes 7 ~irincitetrin·937 aünü akpmma kadar biletini deiit
tinnit bulunmabchr. f~ Doktor MUmtu GUnoy nesinin% l,5 nisbetinde pey akçuf ifm No. 192 rei8 phlldetnamemi ı:ayl 

P&ras1z muayene eder. I veya milU bir bankanm tcnıinat melıc- ettim. Yenisini alacağımdan eüiainin 
Bu tarihten 10m-a bilet Uı.erlDdül hakkı sakıt olur. 

KURUN....-ıııı 
ABON B TARl'l'BSI 

tubunu hamil oıınaJan icap eder, Milte- Jailkmll yoktur, 
Usan Mut.la rakinı vercL tanzifat, tenviriye ve vakıf 

borçlan borçluya aiddir, Artqrma tatl- =============== 
namesi ıı-ıo-937 tarihine müaadif "";;:: 126 ncı maddesine tnfibn haldan 

Istanbul B~lediyesi ilanları 
pazartesi glinil dair.e<:!e mahalli mahsu- tapu aicillerile sabit olmayan ipot~k~ 
suna talik edilecektır, alacakblarla diğer allkadaranm ve irtı· Keşif bedeli 5491 lira il kuruş o lan Üsküdar itfaiye gurubuna yaptmla. 

Birinci arttırma ı-.12-?37 tarihine fak bakla sahiplerinin .bu haklannı ve cak bina açık eksiltmeye konulmuştur. Ketlf evrakı ve şartnamesi levazım 
miiıadif puartcai ıtnil daırcrnlsde aa- huauaile faiı: " ~e dair 0~ ld- mUdUrlüiUnde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan bac• 
at 14 den 1~ ya kadar icra edilecek, diaJanm ilin tarihinden ltiba~ yirmi ka Belediye J.l'ea illeri mUdtırlüğUDden a lacaklan fen ehliyet vesikasiyle Ul lira 
Birinci arttırmada ~el, kı~metl mu • cUn arfıftda ~1 ~ilıbltelerile bir • 86 kurutjuk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14 .10. 937 pe11em. 
hammenenln % 75 ~ı bul~ugu takdirde tikte dairemin bildirmeleri ~amdn', be gtbdl\g.at 1' de Dalml Encllmende bulunmalıdırlar. (B.) (6626) 
üstte bırakıhr, Aksı takdırde son arttı- Aksi takdirde haklan tapu 11cmerDe 

rarun taaııiodü baki kalmak.üzere art- sabit oımayan aatıı bedellnln paylqma· Çorum Nafıa DlrektUrJUJCrDoden• 
tırma on b.ft gün daha temdıt edilecek- 11ndan hariç kalırlar, 1§ • 
tir, Ve ıcs-12-937 tarihine müaadif Daha fazla maJQmat almak isteyenle· 7 - 10 - 937 perıembe günü saat 16 da Çorum Nafia Ebiltme Komiay~ 
sah günü 1iMt 14 den 16 ya kadar daf. rfn 9315/29 numarah doayada mncud nunda ihalesi yapılmak il.zere 30381.37 lira ketif bedelli cezaevi intutı ebllt
rede yapılacak ikinci ~t~rma neticesin eprak ve mahallen haciz ve takdiri kıy- m~ '20 pn ~atılmıı.tır. ~~rtname, plin. kepf ve buna ~tedair dii~r . evrak 
de en çok arttıraJllD ilıtilnde bıraJcıJa.( met raporunu gısrilp anlayaraklan i1h Nafıa Daireaınde ıöriilebilır. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. fsteklilenn tek· 
caktı». olunur, lif mektuplarile müteahhidlik veaikalannı ihale cUnil saat 15 e kadar ihale Xo-

2004 numarab ter• ve İflb kanunu· (V. P. 1830) milyonuna vermeleri lizımc:br. (6448). 
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SONBAHAR GELuf 

PARDOSOLOK KUllAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞIRERINI GÖRÜNÜZ 

P. T. T. Levazım MDdDrlDğDnden: 
1 - İdare ihtiyacı için 3300 metrt Jcmblyon kablon kapalı zarfla ekal\~ 

meye konulmuetur. 
2 - Muhammen bedel 30.000, muvakkat teminat 22M liradır. 
3 - Ebiltme 1 Tepiniaanl 937 pa zarteei gUnU eaat 15 de Aııkarada P. 

T. T. Umumi llUdUrlUğll eatmalma komisyonunda yapılacaktır. 
' - Talipler teminat makbuz, Vdy& kanunen muteber teminat mektup. 

1anm ve prtnamede yuıh belgelerle teklif mektubunu lhUva edecek olan ka. 
palı ve mWıOrltl arflarmJ mezkill' tarihte saat 14 de kadar adı geçen kom~ 
Da telUm edeceklerdir. 

15 - ~ Ticaret Odam veaikasmdan bqka mllteahbitlik vesikaamı 
hals olaeaktu.llr .. 

8 - Şartnameler Aııkarada P. T. T. levazım MUdUrlüğilnden lstanbulcla 
P. T. T. Lnumı .AJniyat lltldilrlQtloden 150 kurut mubbftinde verilir. 

<3335> c&ıan 

ODlll 

alıkesir Ortaokulları SatınaJma 
komisyonundan: 

lılikdan Tahmin Teminat Eksiltme gün Eksiltme gekli 
kilo edilen tutan ve aaati 

As Qok f i&t L. K. 
K. 

l5000 7000 110 577 50 15/10/937 S.15 Kapalı zarf 
68000 88000 10 666 .. ,, .. " 

Birma 91111 opera• 
Or.CAFBRTAYYAR 

Umumi cmül w alntr, ilmal 
~-........ il 

Paria T• Faldllleli S. A ... ae 
Erkek kadm ameliyatları. dlmll 
eatetUr - -Ytls. meme, bna bu
rupıkluklan" Nll&iye ve dolum 

mOteh111ıaıi 

:-:~o= lıccıııı 
~ llOlll'a leretUcllr 

Beyofla, Parm&kkapı. Rumeli Ban 

1-Tlıftlll tabırtlr -- AnJrara. ..... tr ..... Tokat. 
-. Mu .... Ban ve Ganen ldanlmt * lı1anmlD Jrabul ecUlen ti~ 
llDde • pup eua bpa1r art 11111117' .. ........,. hmimftm'. 

n - Ebiltme 18/X/931 tarihine rutıayan puarteet gllntl mı ıs 
b&tqta tnhiearlar Levumı ve mtlb&ya at lubeeincleti Ahm ~ 
pılacUbr. 

m - Muhammen bedeli 2'327,60 Ura ve muvübt teminat 1824 
radır. 

1N - ŞartnameJer parulS olarak hergQn yubnda adı PQlll KcımlltJ 

- No. 1 Telefon: 44088 
claıa tlmaMllr. Ancak tutname a1mü lateyenler tlmdiJe kadir 8D 

-· bha Jlralık lfl m~ yapmJI olduJdarma dair veu.W IDMlll 
----------- Ulll1ml K1lcltlrllltl tnpat lubMiDe 1bru ederek mubbllinde bir e1a11JS 

Deniz Leoazım ••
tınalma lloml•gon 

ıı•nları 

... tmarlk fJbnek mecbarlyet:lncledlr ler. Bu ve9ikayı hamil 

.-rtname ~ g1b1 eblltmeye ele iftJrak ettlrllmaler. 
V -lllllllrm tüllf mektubmnı, kanuni 'ftlalkl, ebiltmeye ltt1rak 

81111 ve ~T.I ıtmmme JIU'UIDI, ihtiva edecek olan kapalı arfJar 
sllnll en PO la&t 14 • bÖr ~ adı pçeıı Koaı1810D Bqitalalıtl 
mübus mukablllnde- veıi11i11f oJmahdır. (B.) 

1 -Tahmin edilen bedeli 5460o Liseler alı satım komisyonundan 
lira olan 65000 IPlo ıade yağı 7 Bi· ODli Kikdan Beli-ı-1- tık teminat _,,"-enin 
rincitqrİD 1937 tarihine rutlafan •n11111 ~w.,. JaıallaAI 
perıemhe gilnil ıaat 14 de paarhkla kilo +alı•ln We1I Lira Kr. • dn ve mt 
alınmak Usere mtbıakuaya konul· ...... 

PlriDGl\DU 700 20 • 
muıtur. u elaltn ıeoo . 

2 - Muvakkat teminatı 3980 Hır ~ 4lfOO : : 
dır. Şartnameei 273 kurut mubhiliu- lebriJ9 lOIO 28 : 327 15 
de Komisyondan hel'Klln ahmr. lraA l3lfO 18 ; 

3 - İsteklilerin. 2490 aydı U- KmkU8 '80 2' : 
nanda yatlı veeiblarla birlikte ft NllUt& eoo 18 : 
belli ~ ve uatte Kaaımp•pda ... 211/9/IM Ou1amb& llliltı eblltme il 1&PJWl ,...,. cim ve 
lunan kom0yona mtlncaatlan. yuılı eraklara ftl'IJm flJdar ~ a&ılll~ lll0/931 Cuma 

(65Sl) 1a&tU5elelClkelallltıwl~ • .,......tı 1" ..... ~-
..,..___________ f.ltakllJer79D1 )'ll Tieaet Odam ••llllJr.-.. teuafnd makbularDe hfrll• 

D O K T O R ı.tan1n11 xmtar Dlrekt&rllll 111nuı ıcmae ı•.- Jfü••beclJJllndi 
mm~ plmelerL 

Necaettln - .... n Teminatlar r , ............ 11111 ft ... M ~· Şartnua 
Her cUn sabahlan IÜJs bapla U .... Alml, latqf~ Sekre ~ ..... ölrenillr. ('188 

•kıam'•" 11 
den 

20 
''kadar uı. lstanbul Sıhhi Mu.. l r Arttır U tayyare apartmın1an Ddnd daln 

11 numara4a.___._..... Ele ı· K d 
.._.. 200 250 2800 476 70 " ,, " " Cumartesi cDnleri 14 den 20,. b -\fe SJ Jme OmJSJODUD 8D: 

Koyunet1 6000 8000 '° 240 11/10/937 S. 14 Açık eksiltme dar buta1anm param, Kunın. Ha ı.tuıbal '4Jt'l'Jp Talebe Yurdu ha demeleri Jgbı mevcut prtn•-.liııe 
Sılıretl lll500 8000 30 180 .. " " " ber on,ucutanm daim~ maka· re (131) &akmı lr$aJretll .ııue.ıı. (41) acW püto apt ebW:r•'9 blim•Hlbl• 
Pirinç 8llOO 

8000 30 180 
" " " " bilinde muayene eder. 1-Eladltme: ~; !ata:ıbill 'M"t ve 'ttiımıl Kuaftlltt KUcl• 

1 - Yubrld lhtlJaçlardan .tmek ve aa.4eyaiına verilen fiatlar llyık I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! llil hlnumd•ld ~ ıa. ıo. 917Çulaliılba181111 Saat (14,80) d& 
badele görWmedlğiDdm, kok kömUrUnUn de nev'i defiltirildlfinden yeniden 1 SA y 1 lacalrtlr. 
kapalı zarfla ve 15 glln mtlddetle ebiltmeye konulmqtur. Zarflar ebiltme gU. 2 - ~mini ftJ&t: 8'r taba mbtU '9Dtlle (1~ ve blr .a.t 
.. -t t• ele b4u" )abq1 edllecettlr. Dit ......... ... ......... ..... ... ili tud> klll'Qfbir. 

2 - SJin'eU, Koyuneti ve Pirinç için yapda açık ebiltmede fi&tl&r JL bllvlyet ..,.._ bf1NnlM; Y......, ı - ~~ )anlatt: tıll) tın (il) ıtftltur. 
yık badde ctsrlllmedlflnden on jGD mtldcletle eblltmeli uatılmqtır. alacapadan llkWni• hllbdl D'•4L ' - ı.tekUJer llrtDlme • dmanelerl ber sDn ~"-"'tal._,.. 

3 - fatütDerln bnmum tarlfatına unun olarak hazırlıyacaklar zarl. Sil Tali pap. tlıhiwl bi-ak Liyll '1\pTalebe Yiuldu nierk~ ~. 
lar ve hlDlnat makbu1arile birlikte belli glln ve mtte Balıkesir KtlltUr Direb ~ G - ı.tekWer cari w,. al4 Tim ıet OcJUi vesfhm De (2'90) •Jı°b 
t&tttf8nde toplanacak Jromlsyom. bqwrmaları ve prtnameleri de her gtın Sahibi Aaım Uı nanda )'Ul1J W..-w ba l;ıt,._.mu ftibt .P,rUt1 malrliıiS .,.,. 
v.Jılrellfr Muallim Mektebi b.Jemlnde gOreblleceJderi ilin olunur. (6767) Nepiyat ıenel direktörü A. SeveaaiJ ~ birlikte 1ielJl clln ft l&atte ~ ptmeien:. Ctm) 

1 Bankası asgart 25 llra mevduatı" bulunan bUtOn kumbara 
senede kura ile 20,000 llra mUkafat daQıtmaktadır. 
~ ... enin •on k•eld••I: 1 Birinci Kanun 1937 

Beliktat tcra Jı(em1ll'lufamiılaz 
Betlktqt& AJraretJerde M mm• 

da aıtmuı mtltevelll ~ 

taa ~ Blflktqb. ~
lllde ,., Dumanlı. evde ~ 
ra bldellndm (198) Urumı ·:m&1--'9 

rtf-tatmHl hübnda .... 1*1-
dolqı. ~ DllDJD& ~ 
me ..rlDID .....sıe,1dn maJLtr 
..,s terkedeııek ...u mechule .... 
il hı•belyle. T8bUlf kabil 
lldlliitbi tarafmd&D vedJm mMPlllll 

ta an1apım+ bir ay mdMitJe 
tltbllll lfum• karar ~ «*l1illl 
tan boıçl11DUD tarDd DÜmclın 
,..,. ., arfmda daır-1* l'ltm. 
maralı _,.... itimi ~...,.. 

iDedtli takc1irde -- Jle8bl kat' 
t1111all tebUI mabmma bılm 
e... 11b. ohlllv. (V. P. l818) 

• 


