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Ş.lt~e!İka cumhum:i~ Ruzveltin 
~~ söylediği nutuk günün en 

11 
~ı.un ~iyasi hadiseaidir. Zira bu 

~tult Büyük arbi Garbi Avrupa 
9'llh Jetleri lehine çevi?dikten eonra 

ınuaamdan Clanlarak ayiı)an "fe 
~ eonra Amerika haricindek~ 
~clmilel ıiyasi ihtiliflara kaqa 9a 
::- alakasız kalan bu memleketin u 
lal~ siyasetinde İ>ir dcğifiklik ala 

ttı gösteriyor. 

~ ~uzv~lt Jawnyamn hiç yoktan ba 
neler ıcad ederek Çin itlerine ka 

~aamı ve bu memlekete silahlı te 1 
tt V~zlerle saldmnaaıru, ondan son J 

))a bır takım Avrupa devletlerinin J8 , 

li ny~da b~rbirlerilc mücadele ed~n 
1ıı ~ı partıler arasma girerek bu 
~leketin iılerini kaı:qtırmasmr 
"it ~~.ilci bir siyaset hastalığı ola 

toruyor ve diyor ki: 
~ bir memleket haJlmim: 

lSTANBUIJ - Ankara Caddeal 
Posta kutusu: 46 (latanbKl) r, ••• • •• 

Tal~belet kita"" dülcluinlannJa kitap tll'tı)'orlar •• 

r Telsra! adrell: Kurun • fsfarıtnıı 
1 Telef • .2lil3 (Yazı), 24370 (l<ll:ın) 

Manevralarda 
verilecek · 
~adalyalar 

Eğe manevialamıc1a bam bulunacak 
büyük rütbeli ulterlerimize verilmek 
üzere latanbul darphanesine mnar 

. lanmıt olan madalyeler bitirilmif, 
dün betvekilete gönderilnü§tir. 

3 J:iin adet buılımi olan maclalye 
ler 3,5 santim geniıliğinde san renk 

, te v ebronzdan yapılmqtır. 
Mac:lafye lc'.ırmm ipekten bir korde 

leye eklidir. . 
Madalyeler manevralan müteakip 

Büyük Önder Atatürk tarafından 
generallerle manevrada muvaffakı 
yet gösteren komutanlara verilmeai 
ihtimali ardır. 

Reaimde madalyenin bir tarafını 
görüyorsunuz. 

Japonlar 
Boğulmak teh

likesinde ... 

Bugün 12 sayıfa 
l'arın, 24 Sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

İzm.ir 7 '(Hususi muh.birimiz 
den, telefonla) - Pazar günü ıefak 
la bqlayacak oJ.n Ege manevraları 
hazırhkl8rm" artık bitmit nazarile ba 
kılabilir. 

Muhtelif yerlcden gelen Mavi ve 
Kmnızı kuvvetler manevra aabum 
claki yerlerini .almı§ bulunuyorlar. 

Mavi ~f kumruıdanlığma korge 
neral Mustafa Muğla, Kırmızı taraf 
kumandanlığına da korgeneral Ke 
malettiıı .Kocaman tayin edilmiftir. 

General Ali Sait, Milli Müdafaa 
miistqarı korgeneral Nazmi. diler 
generallerle ve Milli Mü<l.faa vekile 
ti erkanı ile bugün ıehıjmize gehnit 
lerdir. 

General Fahrettin l\ıtay, general 
Salih ve general Sabit de yarın gele 
ceklerdir. 

Meclisten manevralara. gelecek o 
lan heyet de bugijn fzmire muvasa 
lat etmittir. Şehir üzerinde tayyare i 
le ucuflar yaparak tefti§8tta bulun 
muşlardır. 

Gazeteciler yarm liususi otomobil 
Jerl~ manevra sahasına gidecek} 
lerdir. 
• "' f'"'- '(Sonu: Sa. 10 Sü 3)' 

Gençliğin sırrı 1 

aramızda mı 
gaşıgor? ASIM US 1 

...........__il--;-:-::--'(_S_onu_aa._:"Tti~lJ=-·;:.:.:it:.:....3.:..:):._ __ ~----------- (YaNt 6 ıncı MJ!ftfaM) 

Adliye binası yangın 
'(Y auı '4 üncü aayı/ada) ~ 

Dişçi Mektebinde 

tehlikesi geçirdi· . Fakir halkın diş teda-
4teş alan kömürler binayı kül visine devam edilecek 

edebilecek bir miktarda idi 
«l ·\' ~~ postahaııecleki adliye binası ı mittir. · · · . 
~ ogl~ez:ı ~onra bir yangın tellli . Bir ~~.dakik~ ~~~~ it~~e yeti§ 

.ıeçıl'll'Uftır. mıı. komurlet ıondürulmU§tiir. 
~ 8ınanm arka tarafındaki bahçede Y apf.iğtmıı tahkikata göre, ate§ 
~~~ye ai! yığın halindeki kömür evveli iktimal verildiği gibi pencere 
'ır~~nbıre t~tuşmUf, ICesif bir du lcrden atılan ıtgara y~zündcn çıkma 

B· Yuksclmege batlamıftır. ~r. Kömürler Marın ~ve cinsin 
~ ı:•nm her üç katında da yüzler dendir ve bu kömür fazla tazyik yil 
~ lk bulunmas~a ra~cn kimse ziinden atet elmaktadır. 
du fında~ !•r~ edılememıt : yalnız Yangm gece çıkmİf olsaydı, · 50 
~ l'tlanı bırıncı ~ulh cezadaki daktilo tona yakın kömürün adliye binasını 

etek hemen ıtfaiyeye telefon et kül edebileceği söylenmektedir. 

P9hliVan 
tren 

köyündeki 
kazası 

(6 ncı ıayıfala olıuYIUIU.) 

. 
Difçl mekıebinde Jiı tedavisine 1ıazırlı1c 

f.Y a.ıışı ;ı;,..,,; MYJ-fada). 

Dr. Beh{:eı Sabiı Erduran 
TUrklyeden Avrupaya 

ihraç edllecek olan 

Kunduz blJceğl nasıl 
bir hag.vandır ? 

Doktor Behçet Sabitin Kunın'a 
verdiği çok şayanı dikkat izahat 

.(Yazın 2 ıacicle)j 
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PAZAR Kasabası ırrı ara
yaşıyor? 

Türklyeden Avrupaya ihraç edilecek olan 1?0.ny~ ~zerindeki e n genç da~ 
& d b.. v• l b" h d ? sılsııesının bulunduğu bir kasaba 

un uz ocegz nası zr ayvan ır. YAZAN: ASIM us 
R~atkM~a~~m~~ns~ ~fi~~a~nıdi~n~~~·z ı-----------------------------(Artvin) Çoruh vil~yeti merkezi olduk 

nelerde, Kunduz böceg~inin taba- böceği ile alakadar olunm,.,··-ı ......... tan ve Hopa ltarasıtU da kendi teşkilatı 
bet alemindeki ehemmiyetini göz tavsiye etmi§tir. arasına aldıktan sonra eski ismi (Atine) 
önüne koyarak, hu böceğin ihracı . Kunduz böceğinin kuvveibahi- olan Pazar kasabası köyleri ile beraber 
imkanlarını araştırmanın faydalı yeyi artlffmak sahasındaki şif asın Rize vilayetinin biricik kazasr olarak 
olacağmı bildirdi. dan az evvel söylediğim gibi mah- kaldı. 

Gün ün AAi.sleri 
Kunduz böceği, memleketimiz- zurlar dolayısiyle tevakki edili- 1stanbuldan Karadenize giden eks-

de bol hol bulunmaktadır. Bı"lhas- yor. 1 'd" "nd R" d Yeni Adana gazeteainde, Ada-pres posta an gı ışı e ıze en sonra k" 
sa cenup vilayetlerimizde ve Gar. Efjer Kr:.nduz böceği cevherin- Pazara uğraınaz.Yalnrz; dönüşte uğra- nanhın ev ıralarına dokunan ve 
bi Anadoluda çok vardır. den, yeni bir keşifle, -ıstırap ver- yük' pa. alılıktan tikayet eden müstear _ yor ve buradan ve j"Olcu alıyor.. l b · 
. Verilen malumata göre, taba- miyecek §ekilde- istifade edüi- ÇUnkü Pazar Karadenizde yavaı yavaş i~za 1 ır Yazı okuduk; §Öyle de-

b~t, -~~.md:ız böceğinin, gençlik yorsa, bunun hakkında da, düıin- ihracatı artan i~lek iskelelerden biri ol- nıyor: 
hıslerı uzerınde tahrik edici tesiri- dük/erimizi ilerde söyliyebiliriz. muştur. Bu kazanın senelik ihracatı - Aclanacla Muftarrem decliği
ni görmüş ve bu böcekten istifade - Kaybolan gençliği şimdi na- üç }~:iz bin liradan yanm milyon lira- miz T qrinievvel ve T eıriniıani 
süratle taammüm etmİ§tİr. ' sıl iade ediyorlar? ya kadar yükselmittir. aylarında, ev kiraları belli başlı 

Memleketimizde bulunan bu - "Kaybolan gençlik,, sözün- bir dert halini arz.eder. ·Bugünler-
1 d 

Pazarda evvelce fındık çrkmazmış. 
genç ik sırrı nedir, Kunduz böc" e- en, mutlaka "aclemi iktidar,, an- de en mühim ve en hararetli mü-. - Halk kazancını daha ziyade Rusyaya 
ğı nasıl bir hayvandır? Gençlı"k 1·_ la.şılıyorsa, bugün elimizde "Opo- d i ~ naknllalar ve konu•malar ev kı"ra 1" k gitmek ve ora a t carı te§ebbüslere gi- ~ !!' 

aM endisinden nasıl çıkıyor? törop,, gudde hülasalart var ki, o- rişmek suretile icınin edermiş. Şimdi bu meselesini teşkil eder. Kimin lal-
ahrumiyete uğradıktan sonra nunla daha müessir olarak, 'Ve uz- ticaret yolu kapanmış olduğundan Ka- larına kulak ver•eniz ev, kime rcu

t!ki-ar gençliğe kavuşmağı kim is- viyctimize tahribat yapmadan mü radenizin di;ı;.er eahil mıntakalarında ol-
teme ?•z·· · · • J tta b l kt E '" lasanız ev tuttun mu, maliyle kar-

z • urrıyetin çoğilmuınr lia · ava u unma ayız. sa.6en a- duğu gibi Pazarlılar da fındık isti:h-
Yt'liii n~§e ve saadetini temin için demi ik(idar meselesi, bugün doğ- 1. h mını"yet vermegwe ba!il.lamıo:lar- §ılCt§ırsınız. ikinci bir meıele Je, 
ıam11• .. 1. ,..~ . .. d d ~ .. l • b" • sa ıne e e :ı: :ı: bü k 'L~· • ,_ 
. .,.Jt-el! ~e er '"ed~ etmeğe. li'azır ru .a!' ogruya, .~um eı ıasa ıyenın : dır. Onun için ihracat mallarından biri ··yü RUÇıi1e .:rkes iki odalı eo 
degılcı.!riı" ··:. '!~ bunun hepsi de', tesırınde, ~e~ ~'!6tcılıklanmn . fındık mahsulildü.r. aramaktadır. Büyük evlere rağbet 
Kt7iitluz&bocegı denen 'ufacık bı·r.. ·.ha.11tıle getırdıgı ıhtilatlardan. do- l d ., 
1= Ji - b" k ı· • Fakat Pazar'ın ıktısadi bakımdan oma ıgından bof kalmıya mah • 
&aç ayvanın bir araya geliiıesiyle ğan. ır ey ıyettir. Bugünkü. taba- 'L 
temin eC:lileceJColdUkta.n sonra... bet, ha.atalığı husule getiren •e- asıl hususiyeti elmasındadır. Burada kum ve RÜçüklerın de bunun le -

.. F~kat•vaziyet öyle ·mi b'ikalmı? . bepleri meydana çıkardıktan., ade· Pazar elmasr denilen Çir nevi ckşimti- siriyle kiraları artmaktadır. 
~unduz böCeği admı "ta;ıy•n liari- mi iktidarın hakiki teıhisini koy- rak ve sert ~lma cinsi yeti1ir ki büyük Sonra her Muharrem denilen 
Irul"d..,11 " ~ ,.. J~-'L d · • ve fevkalade dayanıklı olur. Tatlı elma 

a e ayvan, insanlann türlü I$· URtan •onra te f:l.Vtye giriımeğı . . . betle kompostoya daha ·ya_ günlerde kiral.ara beı, on lira zam 

bilançolarına yapılıyor. Muh•' 
sımların resmi tebliğlerine ~ikk•1 

ediniz. Kendilerine ait raporl.r 
da kıh kırk yararcasına çıkarılıısJI 
hissi veren rakamlar, dütman ı•· 
yiabnı bildiren yekiinluda yuvtf' 
lak ve tişkin hesaplar görürıüniiS' 
Yüz binlerce insanın çarpııtıklJl'I 
bir hengamede 1893 ölü verdi~it11 

söyliyen Japon karargahında beı 
halde pek zeki ve edebiyat mera~· 
lısı erkinıharpler var. 

Hatay' da 
• 

seçım 
'Kontrol komisyonll 

tayin edildi 
Cenevre 7 . ( A. A.) - Milletle! 

Cemiyeti konseyi İskenderun Sa~ 
cağında yapılacak i1k intihabatı kof 

trola memur beş kişilik komisyon\l~ 

Tı 

ls 

~plÜm.ı t~lifif iÇin ıÜÜJrtelif,:fôI ·en önde gelen iılmnden biri sa- ~~n~~:::~ır. Onun için son .:~eler eclile~eği şuyu bulur ve bu yüzden 
l~raan"liemen İ;:;aada yetişiyor· yar. %3.t'fında bu cins elma bilhassa :Ahaan· - ekıerıyetle aylık &ahibi olanları-
J\:caba"ienÇlik .. §arab'İnı~tla'fia•!!1~a: - Metliur Voronof aşısın'dan l -' 

t b l 
- ._ - KIK c • . yada çok rağbet bulmuştur. mız bunalırlar. Bu iıte üzerinde azasını tayin etmiştir. 1tta 

Bir Belçikalı, bir Holandalı, b~ oğ . ~n vere i iyor mu?;. Yok'Si yeni oatlCa/ gençliği gen ıgetirmelt saha 
li .. ~r:dilen'bazı usullerle Kunduz sıiıda yeni ke§ifler yapıldı mı? Pazar'ın ekşi d.maıı i\masyanm ve durumaya değer bir ıey daha ııar-
l>öceğini~l>u Ji~sas'":n'dan·aa~liiÇ Kaç türlü .gençlik ameliyatı var· Gümj.işhanenin tatlr elın;asmdan daha ııa, o Ja O.det hükmü mucibince eo 
n;ahzursü~i:t'if;~e edeJ;n:;'ek-{iDı. dır? çok dayanıklı ve nakliyata müsaid ol- kira bedellerinin pefin olmasıdır. 

,, İ;>i 
İngiliz, bir Norveçli bir de lsviçre~ 

Bu azalar tayinlerini kabul etrıtİf llar 

Kan~arı:flulunmü, mudÜr? · t • - .Vo,~onol tlfUından ljtı§Jia . duğundan ihr~cat fna1t olmak baktmm- Ev kiralarının peşin ödenmesi 
ılit• ~t.:·t'.'-.'b" d"•.:.:- l' 'C!t ....:...:.L ı.~-- el • h · ·~-- digwer elma cinslerine üs.tilndür. Bu l b l • ıs.as eanıoı ır oıuorumuzla ~ ayl«UI un, nuy erın ormon- ua.n stan u ıçin de varit bir mesele ol 

ii&t 
lerdir. l 1 teşrinievvelde Cenevred~ g· 
buluşacak ve soma Sancağa gideceJ ğ' 
lerdir. görüşüp, çokmerak1r~olanbu·mev- larını i,erde bırakmak, uzvııinuza itıöarla meyvacılığm teşviki için ted. makla beraber Muharrem ayının 

zÜ etrafİnCla" 1iarileriiİiizi("I ·'b" nafi olabilmek gayesiyle huvev. birler aluurken Pazar elma.sının bu U3-.._ ... '~- .... ~ .._ ı mı ır .. ~- "~ ı ..:~ .. 1 .. v •• •• tınamak i d kıymet derecesini anlıyamadık. 
oaKI~da~ .. te~~i~ .etm~k ist~dilC. ' ' n'tJ,ı !!'e'!eviy::!"in harice i/rağ"!4 t .. ~. ugunu unu , cap e en yer- Yugoslavya Başvekİ1 

linin seyahatleri . R,~n •. keruwını, evinCle ._ 2 i
1
aret if1.a?.' .. ~~ ı~mr .. ~~P~ k~6i!.- !:eo~u:~a~~uk götü.mıe1i: daha doğ Niçin-bir 'araôi iyi ira ahlti.mın-

et;tJgımız, Tıp Fakültesi ,, UröIÖgi l ~uıyfe yapılan amelıye vaiilır m, , da baıla91pç t~ruluyor? Be1graa. 7 '(Husm:i) - Yeni Yıı' "e 

goslav kabinesi dün ilk içtimamt yal' 
mrştır. Başveki1 Stoyadinoviç ilkte§ri~ \'a 
ayının ortalarında Parise ve Londrt ıa 

ya gidecek, oralardan avdet ettiktt~ da 

sonra Roma ile Sof yayı ziyaret ede' frr 

cektir. Bundan sonra Berline gitme' 

Profesörü Dr. Belicet .. Sa Dit Erdu- Eiılnun büyük laydaıı . görülüyoT. Pazar kasa basım ihata eden yerlerin Sadece 'şu teklif Adana için çok 
ran bize §U iianati ver'di: · . Yalnız, ~u fekildelri gençlik.etme- , coğraft vaziyetine dilCkat edilirse oura· yerindedir: 

- "Spanife llige ·yahÜt "M·ı !iyesi neticesinde" zürriyet kesilir. daki arazinin Rize ile Hopa tarafların- "Bunlara mahal kalmamak üze-
no sineği,, adiyle J~ maruf oİ; O s~bepten, bu ameliye Ycıfı iler- 'daki araziden farklı olduğu öerhal gö- re Adanaya da bir inıaat tirketi 
Kunduz böceği Cenubi Avru~ lemış olanlarda yapılır. rülür. Rize ile Hopa tarafları çetin, art- celbine teveısül ve teşebbüs etmek 
.ve bizde mebz:zıen bulunur B a Diğer tarcJtan, enjeksiyon tari- zalı dağlık yerlerdir. Ziraata o kadar yerinde bir hareket olur sanırız/' 
~ayvanlar .• kurutulur, toz • hcı~ k!le gençlik verilir. Bü~as•'! Ame: mUsaid değildir. Halbuki Rize ile Hopa 
lıne.., getırılir. Tababette has- rik~de, ko~n husyel~rı bır mayı arasındaki Pazar ınuhiti daha ziyade 
talıgı, mühim bir uzuvdan. halıne getırılerek Jerı altına ıınn- ziraata elve~li, inbat ~biliye~ nokta
'diğer bir uzva naklederek evoelki ga'edilmektetlir. sın~ zengın, a: ~ araziden te-
uzuvdaki hastalığın tesirini azalt. Son Jela,·yine "Amerikcida, ade- da~lül Petınoktedi!".:_ ~~ek ve _::Z

1 
ahd 

" B "lh · • ik •d b ·lh' t .. 1 .... g ar azar ar.11..s .. """' ve u~ ar a "!aga yarar. ı t]&sa. yakılar ıek- mı ti ar ı assa enasu azası ~ örülü 
lınde"f kı.illanılır. Müessir ceohen üzerinde gayet balit bir ameliye g yor. . 
(K~taridin) adını taşır. Bu tari: ile giderilmektedir . . Bu ameliye, i\razinin bu vaz'iyeti aynı zamanda 
~i olarak . "Sevda~ iÇkisi,, n~mını bizim sünnet dediğimiz ameliye • ~bu yerlerin eski tarihini ay'dm!atacak 
da alır, giiya eskiden, 'içilen içki- den daha basit §eküde, fakat hiç noktalardan biridir. Pazar kasabasının 
lere damlahlarak kiwveibahiyeYi bir uzvun· oaziyetine nakise ver • önUnde deniz içerisinde ıahilde "(:Kız 
-:';andırmak için kiıllanırlarmıı. meksizin, sadece etlerin biribirine Kulesi) denilen bir liaya parçası: ve 
'f aka._t biz bugün tababette, yukar- raptı suretiyle yapılmaktadır. Hü- bunun üzerinde bir küçilk pto harabesi 
~t ... a .~z~ttiğimkilıekilde, "lhastalığın ~asa,.1acl~miJik!idard.sah1asındt ald~a- var. Bajka yerler~e de bu harabeye 
eıırını -na suretı e-- azalt- ıma ı enye ogru a ım ar a ı ıgı- b b. takı k" 1 

k 
• • kull . , enzer ır m es ı eser er varmıJ .. 

ma ıçın anmaktayız. Kunduz nı görmekteyız.,, B .. r· ih ki · h sah"I 
'böceği cevherinin• tentüründen de Değerli Profesör Doktor Behçet d u ı_ur ~ı tar d ~a ~esı ara~eler d" ı -
i;tilade ederiz. Cilt mütehasnılan Sabitin sualime cevap vermek hu- en ıçerı ere ogru evam edıp gi ıyor-
aaçkıranda, diğer maddelerle ka- ıusund~ gösterdiği nezaketi sui is- mu§. 
rı1hrarak kullanabüirler. timal derecesine vardırarak, ade- Açıkça anlaşılıyor ki eski devirlerde 

.~akat §imaiki halde Kundtz bö mi iktidarın sebepleri ve memle- bu yerlerdeki medeniyet hayatr etrafta 
ç.!~ cevheriyle gençlik uyandır- ketimizde belsoğukluğu hasta.lığı- büyüle ihtiraslar uyandmyor ve bu ih
m'Ciktan ihtiraz etmekteyiz. Zira, nın vaziyeti hakkında da bilgisin- tiraslara karşı buradaki eserleri muhafa
~unun yakılanm bile, büyük · a- den istifade ettim. Gençlere tav· za için b'.iyük gayretler sarfediliyor
~iiritlar ancak 5 • 6 saat, küçükler siye mahiyetinde sözlerini defte- mu~. 
1-2 saat kullanabilirler. Fazla im- rime geçirdim. idari mahiyette a- Pazar'ın arkasında ve uzaklardaki u
tisas edildiği takdircle, ıJÜcudumu- Iınabilecek tedbirler hakkındaki fuklarr kaplayan yüksek dağlar var. Bu 
zun en ~zik cihazı olan böbrek- fikirlerini no.t ettim. ' dağlar daha arkada (Altıparmak) deni
Ierde iltihap husule getirir. Kan Çok enteresan ve herkesin ııh- len silsilelere giderler. Bu dağlar Uze
t~~e_?vülünü mucip olur. ':4~eta, bati için pek faydalı .olan bu iza-
buyuk ve ıstıraplı mesane Ütıhap- bati yarın nesredeceğım. rinde tetkikat yapmak için buralara sık 
ları vü~da getirir. • • . ~ HiKMET MÜNiR sık Alman profesörlerin~n geldikleri 

'.Aym zamanda "KuvtJeıbahıye,, söyleniyor. Güya bu dağlar dünya üze-
yi uyandıracak mahiyette olması B lh E h .. h rinde te~ekkiil etmi§ en genç bir ıilsi1e 
itibarile, ten<Uiil cihazı ;;•erı"nde a an r an l arp 

UM [ i B teşkil ediyormuş. Alman profesörleri de 
de tesiri dokunursa da, bu tesir, reis er ayramda bu silsile üzerin.deki ağaçlar ve hayvan-
ıstırapla kan§ık olcluğu için temin memleketimize gelecek lar vesairenin tiplerini ve tabiatla.mu 
eaeceği gençlik, hiç bir zaman ha- Ankara, 7 (Telefonla) - Balk'an tetkik için geliyorlarnuş. Bununla bera 
yalen düşündüğümüz gençlikle ka anla~ma;;ı erkanıharbiye reisleri Cum- 'ber böyle sık sık bir takım Alman pro
bili kıyas değildir. lınriyet Bayramından evYel rnemleke- fesörlerinin bu havaliye gelip gitmesi 

Her halde Kunduz böceği cev- timize gelmi~ olacaklar ,.e büyük bay- halk arasında acaba bu türlü tetkikler 
laerinin, yukarda arzettiğim §ekil- ramnnızda hazır bulunacaklardır. ile Jermen ırkmm mUatakbel inkipf e
d~ tababette yeri olduğu için, lab- Diğer taraftan, İtalyan haıiciye na- melleri ile bir alakası var mıdır gibi 
rıkiilar, bunu almakta haklı ola- , zırı Kont Ciano 'nun Ankarav1 ziyare· r:ipheler uyanmasına ~ebep oluyormug. 
Tak teltiş gö~teı·iriler. ltalya ticaret tinin tarihi henüz kat'i ola;ak teshit 
atci;emi.z de, memleket ihracahna edilmiş değildir. ASIM US 

Harp edebiyatı 
si ihtimali de ,·ardır. 

Son Po•tclda Burhan Cahil ya
zıyor: 

BerJin, 7 '( A. l\. )' ~ 'oelkiscJıt de 

Beobar.hter. R. Stoyadino,·iç,in Pari' le 

Geçen gün bir Japon harp tebli· ten sonra Berlin"e gideceğini lıabr r tı' 

ğini ajanslar ,öyle verdiler: Yermektedir. Q 
d 

"Şimdiye kadar Şan.ghay muha· Yeni Maarif tayinleri h 
rebelerinde Japonların zayiah 
1893 ölü ve 5693 yaralı. Buna mu
kabil Çin zayiatı kestirme 20 bin 
ölü, 30 bin yaralı." 

Ankara, 7 '(Telefonla) - '.Ankstl 
erkek lise~i direktörlüğüne riyazi' ~ 
muailimlerinden B. Şerif. Türk l'tf~ 
arif Cemiyeti lisesi direktörlüğüne ~e Haki~:ati söylemekte hiç merha· 

nıeti olmıycn rakamlar bile ede
biyata girince lastik gibi uzanıp 
kısalmak hassası gösteriyor. Ja. 
Pon tebliğindeki kesirJi rakamla
ra dikkat ettiniz mi? Ölüler 1893 
tür. Yani o kadar kat'i bir hesapla 
çıkarılmı,, ölenler birer birer sa
yılmıt ki mesela Cinliler ıribi top
yekun yirmi bin değil, 1893. 

g 
Ankara kız füesi e:-ki dircktörlerifl' ~ 

Hani bazı ma~.ı.zalar camekan
larına eşya fiyatlar:nı gösteren e
tiketler koyarlar. Mesela bir ço
rabın üstünde 95 yazılıdır. Neden 

den B. Musa Kazım tayin ediJOlİ( ~ 
lerdir. · 

Ankara - Adana 
telefon hattı açıldı 
Ankara, 7 (Telefonla) - An1'( 

ra - Adana telefon hattı bugün açıl' 
mıştır. 

Hatla liususi görüşmeler yapıJnııf 
tır. Telefonda söz fe, kalade iyi du)'l1

' 

luyor. 
t stanhul - Adana hattı da yakırıd' 

açılacaktır. 

Ankara - ~~dana a;as~da bir tele' 

100 değil de 95. Bu hiç §Üphe yok 
100 rakamının ilk hamleae duyur
duğu yüksek ifade kudretidir. Hal 
buki 95 yüzden eksik. Ama, ne fon muliaYeresi 1 liradır. ·r 
kadar eksik. Onu hesap etmiye Adana ile İstanbul arasındaki b1

, 

gelmez. Böyle bir kesirli fjyatla telefon muhaveresi de 1.5 lira olacıı1" 
itiraz da edilmez. Cünkü derhal tır. . 
size ~u cevabı verirle;: Bir asi gemi tarafında~ 

- O kadar ince hesap yapılmıs- •k• • •ı• • ı::I 
tır ki bu ancak sermay~idir. Ve 1 1 ıngı iZ gemı., 
si.z liranızı verirken yüz ikuruttan t d., d • 
eksiğine mal almış olmaktan ge- za p e 1 1 
len bir emniyet ve sevinçle geri L d 7 '( \ "A ) _ 'A · attı!> 
k l .,. b• b k k. .b. on ra, 1 • • nur a an çeyregı ır an a çe ı gı ı . . . . . ..... .. ,r r1'' 
cebinize yerleAtirirsiniz. Bunlar daıresınden hıldırıldıgıne gore, ı o . 

:ı- B k. D "Abb · • 1 . Jı psikolojik kanma ve kandırma fan roo Ye over • ey ısım erııı 1 
tezileridir. iki İngiliz gemisi, İ!panyanın ~iııl.11 

Ticarette pek revaç bulan l>u ra· yık~r gemisi tarafından zaptedihnişt~<~ 
kam manevrası timdi böyle harp sahiUeri açıklarında silahlı bir asi ı;::: 



letltı 

~ 

TOKA 
Şehir 1'iyatrosu komedi kısmında 

mevsimin ilk piyesi 
································: !

.,................................. YAZAN •. 

j Re1i'lll< Alhımet Sevensı.nı j 
·············· . n,!~tanbul Şchtt ;;;~:;;::~::··~·~·:::--·:;:~~~··;~;:·:~·;;·;;;_··;:;~;:adan alluı . 

'r 1 çalışmalarına iki koldan başladığı, kazandılar .. 
~Pebaşı tiyatrsunda Şekispir'den dili- ı Perihan adında genç bir hanım kız, 
le ze çevrihn "Kuru gürültü"nün, Ha- bu eserde mücev!1erat mağazası sahibi
~ p çar§ısmda Eski Fr.u-,sız Tiyatrosun- nin kızı rolı.i ile ilk defa olarak sahneye 
a da "Toka" · · 1. b. k d 0 

• d b. 
11 

ısım ı ır ome ının oy- çıktı ; eserin başından .. onuna ka ar ır 
.:nıakta olduğu evvelce yazılmıştI. I çok pasajlar.da görülen ve prensipal 
dU u~u gürül Ki" temsili münasebetiyle sayılan rollerden biri.. 
l{J;ndü~erimiz 5 te;rinievvel tarihli Bayan Perihan rolünü mükemmelen 
ternsu~N da çıktı; bugün de "Toka" ezberlemişti; bülbül gibi şakır şakır 

ınden bahsedeceğiz. söyledi. İşe yeni başlamış bir artist için 
n Fransız muharrirlerinden Edvadl şimdilik rolür.o:.i ezberlemiş olmak kafi 

Urde k n.d' . kül.h ' e ı memleketınde hırsızların. bir meziyettir; tabii gitgide rolünü an-
b• anbeylerinin kendi ;;,ralarında nasrJ Jamak, temsil ettigvi hüviyetini derisi 
ır lcı.- ·1 ltı.j,. ·~e ı e konuştuklarım merak et- içine girmek, onun gibi duyup or.un gi-

' uzun uzadrya tetkiklerde bulun - bi düşünmek, onun gibi heyecanlanıp 
~!~ ~o~a bu tabakanın halkm ekse - onun gibi yaşamak m~rhaleleri gelecek .. 
bi ıçın meçhul ve m~rak uyandırıcı Uğurlu kademli olsun. 

r Sle ı illa tn <> an hayatını sahneye çıkar- --------~~-
lta nın tecessüse hitap edeceğini ve ala
ad toplayacağını düşünmüş; Frik - Frak 
d trıı verdiği komediyi bu suretle vücu-
e tef · lt"· ırnuş. Frik - Frak'da Fransız 

p~beylerinin dilind~ geceleyin ya -
hırsızlık demekmiş. 

7 arih Seraisi halka 
açıldı 

~iı· . . v • 

ko~ li':ı_ ıtn sevunlı ve de«erlı arkadaşınuz 
.,..tct . "' 

onıır. httnz .~dil, !stanbulun külhanbeyi ha-

Türk Tarih Sergisi dünden itiba 
ren halkın ziyaretine açık bulunmak 
tadır. 

Müzeler idaresi sergiyi ziyaret et 
mek isteyenlere izahat vermeği de 
ruhte etmiştir. ' ıyı.ce tetkik etmiş, o alemdeki hu· 

Ust k 
b~ o~ onuşma şeklini yakından dinleyip 

brcnnu b · uh 

ı. çreı iyj b· . ş 1~ ~ arrirdir; Fransızcayı 
_ ,, ilir, Pansı de tıpkı İstanbul gibi ke 

~ q~ • 

etrJllı ;:. lllahalle1erine vanncıya kadar tanır· 
J ""tClt1c: • • vrf!Qe iiıı · tıyatro hayatının, tiyatro tekni-
ı. 111 tiyt 1 •· dece' ğild· ' a ro eser erının yabancısı de _ 

· Y11' 
ı ya11' 

teşriC 
ondrıı' 

uiktefl 
t eM 

ır. 

li'r!~~et ~dil, Edvard Burde'nin Frik • 
Yiıı mı turk!jcyc adapte etmiş; gecele • 
lcrı· ~ilpdan hırstzlığa bizim külhanbey-

nırı dir d llttn • . ın e takacılık denilirmiş; 0 • 
\'eri) ıç'.t\ eserin türkçcsinc "i:roka" adı 

nıı,, 

:Piye . . "alt• sın basıt olmakla beraber hoş bir 
ası var· F·ın ·· h v za

81 
• ı ca mucev erat maga-

da b'lllemurlarmdan Mazlum, stadyum-
ır ·· fıraa. gun tesadüfen yanyana oturmak 

,
1
,_ tını kazandığı güzel bir kadına d-

rritJ11l' "' <>lu "'" 'İdi Y"or ; bu kadın bir hırsızın metre • 
~aı td, kendisi de hırsızlıli işlerin.de ala -

ı · r ırr·B ~ ,, ise 1r den ı/ .. a 4azlum bu kadının peşin-
Parİ( lcr· Jrüklcnerek hırsızlann, yankesici-

ııı 1 A 

habtf tin· ' on arla alakalı kaldırım dilberle -
~il:n ~c~ip gittikleri bir meyhaneye ka -
de duşuyor; onun bu za'fmdan istifa
ha .. cttnek isteyen sevgilisi Sıdıka, hapis 

••Cdek• ~ql ı amanına para bulabilmek i!jin 
tc

11
h Uınıun maliimatrnı kullanıp mü

~aI!t erat mağazasını geceleyin soymağa 
'tr.~~<>r; muvaffak olama yor. 

teıı ucevherat mağazası sahibinin bir 
'13.a../ kızı vardır ki babasının memuru 
tia; ... Mazlumu sevmektedir. Onun sev-

"•ın . :t[n ıcban ile hırsrzlann yankesicile-
gcrıc arasından kurtulan BayMazlum, 
tacft· kızla evleniyor; onlar eriyor mu
ı,01 na, b~ d: hafif bir neş'e için.de ve 
ııuı tcçrnış bırkaç saatin lezzetini he -
darı ~uhafaza ederek çıkıyoruz tiyatro-

h ışarıya ... 
~ser· tar '-' ı.n muvaffak olup olmadrğma ka-

~lt erebilmek için önce maksadını ara 

litıi ;~ ~u maks~dı temin e.dip etmed~
lcr h· §unmck lazımdır. Bu kabil eser
tlc~ ıç bir büyük iddia taşımadan sa
,_ e Sc • · 'titda Yırcıye son perde kapanıncaya 

tii.ı .. r hoşça vakit getirmek hedfini 
~"r· 'l' • 

3-'atr~ oka komedisini seyredenler ti-

Ancak sergiyi gezmek isteyenler 
bir gün evvelden T opkapı sanıyı, A 
yasofya ve Asarıatika müzelerinden 
duhuliye kartı almak mecburiyetinde 
dir. 

Biletler ücretJiz herkese verilmek 
tedir. Ser()'i bundan başka hafta1a iki 
gün olmak üzer.:: bütün mekteplerin 
ziyaretine de tah8is edilmiştir. 

Berhf!r dilk" Anların
daki railyolar 

Bazı belediye şubeleri tarafından 
berber dükkarılarma konan radyolar 
dan lubiyat resmi istenildiği berber 
ler cemiyeti tarafından belediyeye şi 
kayet edilmiştir . 

Belediye vaziyeti tetkik etmiş, ber 
her dükkanları oyun, eğlence ferle 
rinden madud olmadığından, bura 
1ardaki radyolardan IUbiyat resmi a 
lrnmaması bildirilmiştir. 

itfaiye mektebinde 
dersler 

itfaiye efra.dı için senebaşında bir 
mektep açılmış, burada elliye ya.km 
itfaiye efradı ders gömtüştü. 

V.ali ve belediye reisi Bay Muhit 
tin Üstündağ efradın imtihan netice 
lerini gözden geçirmiş, mektep hoca 
larına teşekkür ederek ikinci devre 
nin haşlamasını bildirmiştir. 

ikinci tedris devresi 18 teşriniev 
vel pazartesi güııü başlayacaktır. 

Kitaplar ay ortasına 
kadar hazır 

aki l1if 
olacıı1"' 

heılti n çıktıktan sonra hafrzalannda 
!e}' b~c hu eserden kalmış b:.iyük bir 
S11t111 anuyacaklardır; fakat tiyatrodan 
ltıiı ~;~a kadar sıkılmadan vakit gecir
b~ ilet• ukları da muh:tkkaktır. Yaİnız 
eıbc ..... ıceyi temin eden amiller arasında 

Kültür bakanlığı ders yılının da 
girmiş bulunması dolayisile, mektep 
lerde okutulacak kitaplar etrafında 
çok yakından alakadar olmaya başla 
mıstır. Haber aldığımıza göre herhan 
gi bir seheten şimdiye kadar Devlet 
matbaası tarafından yetiştirilınemiş 0 

lan kitapların süratle taht ve derhal 
piyasaya çıkarılmasını emretmiştir. 
Diğer taraftan bu kitapların matbaa 1 
tarafından yetiştirilememek ihtimali 
de gözönünde bulundurularak di 
ğer matbaalara verilmesi için de ay 
rıca tebliğ yapılmıştır. 

m\rallı~ 
yor1" 

' 
l · 0ı1r 
erı l 

!...ı11 n §ı.ı··. 

ı ·ı . tıf• ı nll§ 

.r asi li:ı' 

d,' '{C CI • tlinbı cnn uslubundaki tubaflrk Argo 
ecıen .hususiyetlerinden birini teşkil 
b_ Cınasl · . '""llatlt

3 
ar ve nıhayet esen oynayan 

•anı~1~rımızın muvaffakiyti bir bir 
liaJide ıcap eder. 

ltaı1t1 ?tı.ı ' Behzad, Hazım, Vasfi gibi 

Devlet matbaa.'!t müdürü B. Nail 
bu hususta dün bir muharirimize 
~un Tarı söylemiştir: 

Son iki ~i.in içerisinde ılkokullarm 
yurd bilg-isi ile lise birinci sınıf kimya 
ve ortaokulh•rm riyaziye kitaplarım 
satışa çıkardık. 

llliı ltt~ tarafından hi\klr olarak sevil
tctı'ısild ısttcr bu eserde rol almışlardı; 
2'\~ııtn e hemen hemen hiç birisinin o-
0tııal'ttı a pc~ fazla yük isabet e~miyordu; 
teı~el •ahnede tabii halleriyle gidip 

-~-~-~'~~.L...ll~·,c._ı:olJ ak rmi 1 

Hendese kitabı da basılmakta 0 

lup nihayet ay ortasına do(iru o da 
t3lebelere yetiştirilmif bulunacak 
tır 
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ŞEHiR HABERLERi. , 

Yeni İşleyecek 
otobüsler 

Taksim - Yıldız, 
S;rkec! -Topkapı 
Tak~im-Y 1lrl1z ,.e Sirkeci-Top -

kapı ara~ında i;.livecek otohiislere aid 
• "> • 

resnıı muamele diin tamamlanmı"tır. 
I.Icr iki hata altr~ar otohfüı nrih~ıiş
tır. Bu suretle htanbuMa iskven oto
hüsl<"rin sayı~ı 128 e ba11''i'; olınu ... tur ,, . - "' " . 
enıden otohii~ çıkarılımyacakhr. 
Ra!nrktiy, Eyüp hattında çalrşan 

otobüslerden bir kısmının ı::abah1arı 
zarar ettiklerini söyliyerek i\-laçka -
Beyazit hattına vcriJnıelcrim istemiş-
1c.rdir. :Maçka - Beyazit hattında on 
bırde~ fazla oıohfü; işletilmesine cad
d.~Jerın ~·aziyeti dolayısiyJe imkan ~ö
rulmediginden otohüs~ülerin bu mü
racaatı kabul edilmemiştir. 

Dişçi 
mektebinde 

Tarihi Çirağan Ankara-/stanbul 
sarayı tamir hava yolculuğu 

edilecek Yeni tayyare ilkse
ferini bugün yapıyor 

100,000 liralık bir tahsisatın 
gelmesi bekleniyor 

fJugünhü Akademi 
binası ne olacak? 

Devlet lıavayolları tarafından İngil
tereden satın alınan dört motörlii hü
yük tayyare hu gün Ankara - İstan
bul arasında ilk scf erini yapacaktır. 

Tayyare s aııt on beşte Y e~ilköyd~n 
kalkacak, yarın Ankaradan tekrar İs
lanhula dönecektir. 

On JOlcu alan bu tayyare pazar 
günlerini İstanhulda geçirmek isteyen 
Ankaralıları getirecektir. 

Müzeler idare~i Çırağan sarayını 
bugünkü yanık nziyetinden kurtar 
nıak i~in Maarif YekrJctindcn sala
lıiyet iı:;temiştir. Maarif Vekaleti bu 
te§ebbüsü takdir ederek muvafakat 
etıni~. clerhal i~e ha§lanınasmı ,.e icap 
eden hazırlıklara geçilmesini emret - Yakalanan bir kaçakçı 
miştir. 

Hunun üzerine şehrimiz Müzeler Dün şehrlmize gelen T oros ekspre 
mimarı Kemal Altan, Belediye mima- si yolcuları arasında gi1mrük ve inhi 
ri şubesi müdürü Ziya. Nafia mima- sarlar memurları tarafından şüpheli 
rı Faruk'un iştirakiyle kurulan komis görülen Ömer adında birinin üzerin 
yon birkaç giin sonra faaliyete ge - de, eşya .ve bavulhmnda araştırma 
rek enrela Çırağan sarayında bir ke - yapılmış, bir siyah beze sarılmış oldu 
§İf yapacaktır. . ğu halde 78 adet kaçak çakmak taşı 

Aldığnnız malfımata göre; saraym bulunmuştur. · 
keşif ve ~artnamesi lıazırlamrken sa- Çakmaklar derhal müsadere c"dile 

Di§Çi okuluna hariçten malzeme rayın eski mimari şekli de gözönün- rek imha edilmiş, kaçakçı Ömer hali 
getirip dif tedavi ettirildiği için de tutulacaktır. Binanın tamiri için kında zabıt tutularak kanuni takibat 
d" ·ı b icap eclen tahsisat Jıenüz belJi olma • yapılmıştır. 

.ışçı er u vaziyeti kazançlarına kl b ah O H b ma a er er 1 o hin liradan far.la ayvanlara eziyet mi ? 
ır darbe telakki etmi!ller, ya ta· tahmin ed1·11 kt 1· n·~ f H :ı: ne ec ır.. ıger tara tan imayei Hayvanat cemiyeti ara 

mamen bu usulün kaldırılmasını tamir gören saravrn giizcl , an atlar halara fazla yük doldurduğunu, üste 
yahut tahdit edilmesini istemitler: akademi~ine lerkedilmesi ihtimali de lik hamalların eşyalar üzerine bindik 
di. yarıhr. Akademinin bu~lin ln~lunduğu ]erinden şikayet etmektedir. Cemi 

H b lcl Fındıklı sarayı ihtiyaca kafi gelmedi- yet yeniden belediyeye baş vurarak 
a er a ığımıza göre, Rektör· ..,. d Ç " l · 

ıük 1 
gı)1 en ıragan;sarayı bu i ıtıyacı ta· zabıta memurlarının bu işle ehemm"ı 

·· ' ge en dilekçeyı" tetkik etmek- · l k ah J k · b ak. -mamıy e arşılay i ece tır. u t • ~etle alakadar o1ma1arrru isteyecek 
tedir. Fakat

1 
bilindi~i üzere, dişçi dirde hu~iinkU Akademi binası ne tır. 

okulu talebesi staj yap:ıııak ve staj olacakttr '? Bilindiği üzere İstanbul li- Uyuz hastahğı almı, 
!arını muhakkak surette dişleri bo. man işletmesi, yeni rıhtıınların inşası 
zuk kimseler üzerinde tecrübe et- proje5inde, Fmc11khya kadar rıhtım H~!il isminde bi~ adam dün Adliye 

yapmayı tasaYvur etmektedir. Di~er ye muracaat ederek, uygunsuz hir ka-
mek mecburiyetindedirler. Bun-

0 

dmJ t · taraftan şehir plarımda. ı\kademinin a emas netıcesinde uyuz lıastah~ı-
dan ba,ka okulun diş tedavisi için öte tararıncla kalan kısımda yeni inşa· na yakalandıgmr iddia etmi<:ı AdJi~·e 
lazım malzemeye tahsis edeceği at yapılmak ihtimali Yardır. Bu iti- tabibince muayenesini istemi~tir. · 
varidatı da yoktur. barla Akademinin yaziyeti meşkuk Ha1ilin. adliye doktonı taraf mel an 

Bu iki sebepten dolayı dişçi 
0

• ı:törlinmck'eılir. Bunmılı:ı beraber Ak'.a ~uayenesı sonunda, uyuza yakalandr-

kul d h 
· 1 h 1 demi binası da tarihi ehemmiveti haiz ~ı anlaşılmt§tır. 

, un a arıçten ge en asta arın · Cemlle k d d" UI olduğundan ba~ka bir mektep halinde a ın uV dU mU? 
diıleri m.::ayene edileceği gibi, kullanılmak ihtimali de me,·cuddur.. Cemile adında hfr k"adm mahkenıe-
dişlerini t~davi ettirmek İstiyen- °(Bugün ~·edinci sayıfamızdq bu ta- ye müracaat edereli Jiocası Kenan 
ler de malzemelerini getirdikleri rilıi. sn.rayın i"'§ası ı·e yanış şekli cıra- ltaynanası İrfan ve k·ayn F ·k t f ' 

· d 1 · t" "l f _:ı_ı_ · 1 ) • ı aı ara ın takdır e arzu arı yerme ge ırı • ınU<Ulı yazıyı oımyunuz. dan dövü1clüg1ünü ·ı · ·· ·· .. . ı en sunnuştur. 

mektedır. T • • Bu davaya dün birinci sulli cezada 
Bur:- :-:ı zc:ıgi n veya fakir o.la- r 8 m Va Y ş 1 r k e tı nakilmı§, suçlu Kenan Cemil evi dö,-

rak gelenler ayırdedilmiyecektır; H mediğini söy1iycrek kendini ş .. ;ıe ··-
tedz.·ıi hususunda her ikisi de ayni alktan aldığı fazla dafaa etmiştir: o mu 

şartlara tabi tutulacak~ır. paraları UdUyor -Bu kadın h
0

enim metresimdir. o 
.Rektörlük, dilekç~yı kabul et- Tramvay şirketi tarafından İstan- gün k'ardeşimin çocuğunun ölüm lıa-

mıyerek bunun kabı] olamıyaca- b b · · 1 f ~ ı·k d l b"ld" kt"r ul lıalkmdan alman 1700000 lira ile erım amca azla müteessir oldum ,.e 
nını a a a ar ara ı ırece 1 • k' d · · Para Borsasında dUnkU Eminönü iileydanınm açılacağını yaz- de e~~~ ~mdı~~~.k .~çin alıhahlarnn _ 

e
leler mıştık. an ırının ugunune beraberce git-

muam y tik 
lstanhul para borsasında dün birin aptığnmz tahkikata göre Tramvay · 

ci tertip Türk borcu tahvilleri 13.4? şirketinin Belediye hesabına Cumhu- Düğünde eğlence sırasın.da teeM•Ü • 
tan, ikinci tertip Türk borcu tahvıl riyet Merkez BankaEma yatırdığı para rüm arttı ve ağlarnaga ha§ladım. Bu 
leri 13,0S ten muamele görmüştür. hayli yekuna baliğ nlmuştur. sırada Cemile geldi heni teskin etmek 

Bundan başka Ergani tahvilleri Şirket 13 mart 935 tarihinde ilk tak is:edi. Kendini tersledim fakat hiç 
97 den Merkez bankası hisse senet sit olarak 300.000 lira yatnmış, bunu hır zaman dövmüş değilim. Bütün me
leri 90 dan, Anadolu demiryolu tah 8 ağustos 935 tarihinde 350.000 lira sele bundan ibarettir. 
villeri 40,60 tan Aslan çimento tah takip etmiş, aynı ayın son günü otuz Mahkemece diğer şahitlerin dinlen 
villeri 11, 1 5 ten muamele görmü§. hin lira daha yatırmt§tır. Bundan son mesine lüzum görüldüğünden başka 
bir İngiliz lirasma merkez bankası ta ra lier ayın sonuncu günleri on be§er bir güne brral(ılmıştrr. 
rafından 627 kuruş tesbit edilmiştir. S k 1 bin lira yatırılmıştır. Şirket 937 sene- arıyer o ru uğundakl 

Diğer taraftan evvelki gün Lon · · 1 cinayet davası 
dra borsasında 1 S0,53 franktan ka sının ıer ayında yinni yedi~er hin Ii-• 
panmış olan bir İngiliz lirası dün sa ra yatırmıştır. Şirketin iki ay <lalıa ay· .,. İki sene kadar evYel Sarıyer İioru-
hah 1'50,34 de açılmış, 150,28 frank m miktarda nara yatırdıktan sonra Juğunda bir cinayet işlenmiş İbralıim 
ta kapanmıştır. : horru d 10.000 liraya inecektir. isminde hir genç nişanlrg Relkıs 'ı ta-

Alakadarlara göre bu vaziyet zahi FakUlteTer de bir der af en hanca ile vurarak öldürmüştü. 
ri bir sükunetin ifadesidir. kalanlar İbrahim yapılan muhakemesi so· 

Altın fiyatı dün borsa haricinde Üniversitenin muhtelif fakültele. - ~unda beraet etmiş, fakat temyiz malı 
10,58 den açılmış, 10,59 da kapan rinde bir derı:ıten dönen talebenin du- kemesi tarafından hu karar b ozul • 
mıştır. nımu~n tetkik maksadiyle her fakiil-

Topkapı sarayı avlusun-" tenin profesörler meclisi toplanarak .. 
dakl ara,hrmalar bu meseleyi görüşmüşlerdir. Aldıkları 

Tiirk Tarih Kurumu ile müzeler numaraların düzeltilmesine imkan gö 
idaresinin müştereken T opkapı sara rülenlerin bir kısmı dikkate almmt~ 
yı ikinci avlusunda yaptıkları hafri ve ı:ıetice rektörliiğ~ bildirilmiştir. 
yattan muvaffakıyetli neticeler alın Üniversite idaresi muvaffak olan 
mağa başlanmıştır. talebelerin adlarını fakültelere asmış 

bulunmaktadır. 
Bu sahanın her noktasında tarihi Basın Kurumu Kongresi 

kıymeti itibarile inceden inceye tet f 
k 

.ı;tanbul Basın Ktırumundan.· 7 Bı·-
ikler yap!!mftktadır. rinriteşrin 1937 tarihinde toplanan 

Hafriyata yağmurların başlaması t B K st. asın urumu umumi lıeveti ck-
na kadar devam edilecek, kıs esna ı;eriyet temin edilemediğinden. 2~ Bi-
smda haf riya ta ara verilerek gJelecek · · · 19 7 rınr.ıteşrın 3 cuma günü saat 
ilkbaharda tekrar işe başlanacaktır. 13.30 a bırakılmıştır. 

mU§tU, 

Temyizden nak°sedilerek as1ive i · 
kinci cezaya verilen bu dany~ di.in 
ha§lanmıştır. 

Davacı maktulenin bahası 'doktor 
Mehmed Nureddin kalh lrnstalığından 
muztarip olduğu ıçın gelmemi~ 

yerine oğlu Nureddin varis sıfatiyle 

gelmi§tİ. 

:Malık:eıne Nııreadinin n'k<lleti ol • 
madıgından, l\Telımed Nuredclin'in e
vinden istinabe yolile ifadesinin alın

mas~a lüzum görerek muhakemeyi 
ba§ka bir güne brraktL 



Valencia hükllmeti 

Amerikan Cumhurre- Japonlar 
isini tenkit edjyorlar Bo~uı"'!ak teh-
Dünvavı harbe sürükliyecekmlş hkesınd~ ... 

Orduya karş~ 
tedbir alıyor 

Havalar gene fena.laflı! 

V~ingtoıı, 7 JA. ı\.) - Amerika
nın J>jtaraf kalması lehinde harek~tte 
bulunan a]tı teşekkiil ne§rettiği müş
terek. bir tebliğde, RooscvelL'in nut
kunu tenkid Ye reisicumhuru 1917 
~ekj yolu Jakiben memlekPti yeni pir 
~arbe sürüklemekle itt;ham eylemek· 
tedir.· 

Yine bu tebliğ.de. fioose\'elt'in Wç 
bir ~urucu sulh programı ortava koy
madığı, mim bir umde olan hitaraf 
Jık kanununu ihlil etmekte olduğu ve 
sulhu kurtarmak ic;in ·c~aııe <:ar~nin 
demokratik pren~iplerin tathtki hu -
Jundu~ıı heyan olunmakta Ye Rooı!t" 
nlt diktatörce hareket etmekle jlham 
edilmektedir. 

CENEVREYE BİLDİR tLDt 

Cenerre, 7 C.\· fl,.) - Amerika 
BirJeıik devletlerinin İ<ıviçl'ed,.ki el
_çiıj, Amerjka 1ıaridy~ nezaretinin 
Çin - Japon meselesi hakkm~a neı.· 
reuiji tebHğin metnirıi }1illetln Ce
miyeti genel sekreterline tenli cyle
mistir. MiHetJer Cep-ıiyeti l!:Cnt>l sekre· 
teri de hu metni, Assamhleye, Konseye 
ve Milletler Cemiyeti azası 1ıükiımet-
1ere bildirmiştir . . 

KO}WERA ~s TOPLA 'IYOR 
Londra, 7 ( A. A.) - l)okuz dev

let muahedesini imza etmiş devletler 
k'onf eransnım Pmlanması hakkmda 
Paris, Londra ve Vaşington arasmda 
fikir lf?atisine ~evam olıınmakta<lır. 

Halledilrne$i Jizımge1en m~P.leler 
arasında, konfeunsın toplanacağı §er 
hir ile muhtelif devletlerin bu konfe
ransın ne ıuretle trmsil edilecekleri 
keyfiyeti vardır. 

F.ğer kqnf erııne, V aşingtonda topla
nacak olursa, Avrupa devJetleri lıa.ri
dye nazırlarının bizzat konferama gi
demiy~~Jeri ve hu takılirde lıüku -
metleri Vaşi1,1gtond.aki biiyük el~ileri
nin temsil eyleyeceği tebarüz ettiril
mektedir. 

Fransız başvekilinin sözü 
Paris 7 ( A. A.) - Amerikan ku 

lübündc bir ziyafet sonunda nutuk 
söyliyen başvekil B. Ch&u.tcmP.s, 
Fransız milletinin Amerikan ş:;umhu 
ru ]3. Ruzvelt hakl;mda t~ıdığı yük 
sek hayranlık ve derin sempati hisle 
rine terceman olduktan sonra, ez 
cümle demiştir ki: , 
. 13. Ruzveltin son nutku, bütün 
dünyada derin ve devamlı bir tesir 
icra edecektir. Fransa, bu nutkunda, 
,kendisinin heyecanla bağlı bukndu 
~ıı bjjtün prensiplerin mevcud bulun 
duğµ,nu memnuniyetle görmüştür. 

F rans.aca, insanların h1lyatmda ol 
duğu gibi, devl.:;tlerin hayatm<:}g da 
essJ hukuk v~ iihlak kaidelerine hür 
mettir. 

Fransa, mukavelelere karşı yapı 
lan her türlü ihlallerin v~ bir mcm 
leketin müllH t~mamiyetine :ve bir 
milletin hürriyetlerine karşı bil~rek 
yatulan her türlü tecavüzlerin wğer 
milletlerin ve umumi sulhun menfa 
a~lerini derin surette sanımakta oldu 
ğunu ıkatiyetle hissetmektedir. 

P ~ynelmilel kanunlara karşJ yapı 
lan tecavüzlere, ancak bütün aulh ae 
ver milletlerin müşterek azmi, geçil 
mez bir hail t~kil edebilir. 

Fransa sulhu Avrupa hayatında 
sükünetin iadesine yardım edecek bü 
tijıı siyasi meseleleri, en derin bir a 
da1et ve u:ılaşma zihniyeti ile nazarı 
dikk~te almaya hazırdır. 

Fakat ayni zamanda, Frnsa, ken 
di emniyetinin ve istikblinin emretti 
ği hayati menfaatlerini müdafaa et 
meğe ve be~elmilel cemaata karşı 
olan taahhütlerini tam surette tut 
rnağa da ayni derece kuvvetle azmet 
mİ§ bulunmaktadır. 

B. Chautemps, kadehini a. Ruz 
veltin sıhhatine kaldırın~ ve ıulh yo 
lunda gittikse daha fı..?:1a birbirlerine 
yaklaşan Fransız ve Amerikan de 
~okrasilerindeki hi~siyat beraberliği 
nı tebarüz ettirerek sözlerine niha 
yet vermiştir, 

Tokyodan bildiriliyor: 
İmparator Seyetler birliğinin Tok 

yo Büyük elç;isi B. Sla.vutskiyi ka 
bul etmif ve.yemeğe alokoypıuştur. 

Bu kabulda .foponya hariciye na 
zm B. Hirota ile. sarayın teşrifat 
nazırı da bulunmt.lşlardrr. 

Valancia, 7 ( A. A.) -Milli müda· 
f aa nezareti bir kararname ne~rede
rek ordunun ~iyasetle alikasmı kes -
mek için birtakım terlhirl~r ahm,tır. 

Bu kararname mucibince. ordu er
kan \'e zabitanına siyasi mahiyett~ hrr j 
hangi bir umumi tonlantTya i~tirak 
etmek Yeya gazetelere beyanatta hu
Junmak ya~aktrr. 

~.,, 
S~lamanca 7 (A. A.) - Fra~. 

karargahının resmi bir tebliğine goff 
Asturya ve Leon cephesinde ferı 
h~valar hertürlü harekata mani 0 

maktadır. Bununla beraber nasyo~ 
liatler, Lecn cephesinde T erneş_ de5 
n: r.le ge irmi~lerd1r. . 

Aragon cephsinde de Nasypnalı5 

Tiyençin 7 ( A. A.) - Çinliler 
Maç~ng civarında büyük kanalın set Kararnamenin esbabı ımıc·ibt-sinde 
lerini Yikm1şlardır. Sul~r. şimal cep ezcümle deniyor ki: 

ler, Şabn~ni~os r.1ıntakasında ~~ 
manm birçok taarruzlarını püşkıJ 
mü,lerdir. 

heıindeki Japon mevzilerini tehdid Orrlumuzn huı;lin terkip t'den un- K3çan hpanyoll:ır Frankonun araıİ 
sine dönüyor etmektedir. surların mahiretine nazaran h~rhan· 

Japonlar bir yer daha aldılar • gi bir teşekkülün hu orduya sahip ol- Bayonne 7 (A. A.) - Muhte~ 
il6.yetlerden gelen üç binden fazla ı 
panyol mültecisi bugün. FrankoctJ 
rm ellerinde bulunan İspanyaya S11 

mek üzere Hendayeye gelmi~lerdir· 

Tiyençin 7 (A. A.) _ Japon er dnğıı kanaatinin ortaya çıkması tec -
kam h:ırbiyesinin hir tebliğinde, Ja '·i:ı eclilçmez. Ordıh . herkeısinclir "~ 
pon kıtaatmın tayyare ve zırhlı tren hiç kimsenin değildir. Ordu, milletin 
yardımı ile Pingyuanı zaptettikleri bizzat kendjsidir. 
bildirilmektedir. Btı mevki Tiyençin 
Puku hattı üzerinde ve ;r ehçuy ile 
Çinan arasındadır. 

Salgın tehlikesi var 
Tiyençin 7 ( A. A.) - Tiyençin 

de dört ve Dairende de f 1 kolera va 
kası kaydedilmiştir. Japon makama 
tı hastalığın Japon ordusuna da sira 
yet etmemesi için ihtiyat tedbirleri al 
mıştır. 

TAYYARE DÜELLOSU 

Şanghay, 7 '(A. A.) - Japon ~o· 
nanmasmrn tayyareleri, dijn töaat 11.30 
da Nankin üzerinde bir cevelan yııp
mışlar ve askeri lıedeflerini bombar
dıman etmi~lerclir. Bu r.eve15nlar do• 
Iayısiy]e ha,•ada tayyareler: arasında 
hir diiello yapılmıt ve hu diielJo ~s
naınnda Japon tayyareleri, 3 Çin tay
yaresini düşürmüştür. Japon tayya
releri, bundan sonra yere inmi~ olan 
7 Çin l!lY)'.ar.!'.~ini !le tahrip etmj!ler
dir. 

ÇİNLİLER ÜMİTTE 
Şanghay, 7 (A. A,) -Amerilia na· 

riciye nezaretinin Çinin Japonlar" ta· 
rafından istila edilme ini takbih f'I" 

den dünkü beyanatı, resmi Çin maha· 
filinde hüyijk: bir memnuniyet tevlit 
etmiştir. 

"Bu hafta SAKARYAstnemasında 

1 VERA ItORENE VE PiERR~ RtCJ-IA8P WiLLM 

Ç Y 
e Zengin ve hareketli 

arın a verı filmde zaferden za-
fere koşuyorlar. 

l)Unkü Rus~nın bütün rtikat ve sofuluJdarr .. Bir entrika.. Bir ihtiras 

TEMPLE'lh 
Hlçbk (ilmi eğlenceli ve acıklı mevzuu itibarile 

Zengin v çocugu 
Fransrıea söılü son film ! ile kıyas edilemez. 

Bu akşamdan itibaren 
SAR AV 

,.,~-· ~ sırıemasında 
Umumun alkı§larına muhar olacaktır. Tuhaf 

_s=>~ ıahrıelerinin ıovirnUliği ve SHIRLEY TEMP· 

T E 
LE'in tebes~ilmü, bübün İstanbul halkını SA· 

M P L E RAY ain~ma.aına. lcoştur<ıcaktır. İlaveten: FOX 
JOURN.AJ,. eon dünya havadisleri. 

Qo.cuklara tcn.ıilath fiathr: ıo ve 25 kunı§tur. 
• • r·, . .... ... 

darı. pek çok mühimmat iğtinam plun- riyesi namına eöı söylem~e salahiytr 
nı.u1ftır . tar hir zat, .dUı:ı gazetecilere beyan.at' 

italyanın cevabı sabır
sızh~la bekleniyor 

Çinliler, Milletler Cemiyeti ile 'A· 
merikanm süratle hnrekete geçecekle
rini ümit etmekte<lirler, aksi takdirde 
ihtimal bir cihan harbinin vukuuna 
mani olınak için vakit gecikmiş ola-
caktu. 1 

ÇİNLİLERİN KAHRAMANI,KLARI 
Nanldn, 7 (A. A.) - Çin resmi 

tebliği: 

Çin k1taatmın ~ö ·ter<liği kahraman ta bulunarak Japon donanması tan·•' 
hk her tiirlü takdirin f e' kin dedir. relerinin Çin araıiıinin birçok mfP' 
Luhang' da kıtaatnnız üç nelerle bir tak~Jarmda hilhassa Şanghay, Kua11Ç1 

kumıındandan ibaret kalmcrya kadar Nankin ve Kanton'(la biiyiik bir fıı•' 
hatlarnmzı müdııf aa ettniş ve nihayet ı liyet ı;öııtermi~ olduğunu eöy]emi~tif• 
takviye kıtaatı gelerek düşmanı ricate J aporı nrdnst1 namına eöz eöylerrıe' 
rnerbur bırakmıştır. ge ulıihiYettar bir zat da Şanphllf 

Musolini Romaya ge1di; 
yakın mı? 

cevap Bütün Şanghay cepheııinde ~iddet
li mulıarebeler de,·am etmektedir. J a
pon kıtaatı ağır top~nun Jıjıpayt.si 
altında ilerlemeğe te§ehbUs etmişler 
,;e oe Çinlilerin göfilerdi~i çetin mfüla
faa kar91emda muvaffa?ı. olamamr~1ar 
ve Çin kıtnatınm mukabil bir t.aarrır 
zn iizerine de Liulıanı; - Lotien'de 
ağrr zayiata u~raım~lardır. Dü§mnn • 

Chapei'de Çin kıtaatının güzel bir çephesinde Çin krtnatmm ~otiyen ,e 
tabiyesi neticesinde, Japon kıtaatı - ynlıang'm garbindeki mmtakalıır~' 
çin ihraç edilen 300 tank ele geçiril- §İddetli mukahil tanrnularda huluf1' 
mi~tir. mutlardır. Çinliler. buralarda bütiiıl 

Pari!!, 7 '(A. A.) - İtalyan r.e,·ahr. 
na intir:aren P,opoulaire gaıeteıi diyor 
ki: 

Mussolini'nin Franeo'ya gijnclerdi
ği tebrik telgrafı Fransı.ı - İngiliz te· 
§eb)>üıüne ilk cevaptır. :MaJJorke hava 
üssüne merbut İtalyan hava kuvvet
lerinin muhakkak olan Vatanda '.\:e 

Bar!elona honıbard1manlar1na i~tira
ki ise, ikinci hir ce,·ap te~kil eder. 
Bıı nevi cevaplar 6ilsilesi birihirini 

tıkip .edebilir "'e tdecektir de. Gerı:k 
I..ondrada gerek Pariııte hu ('evaplar 
silsilesine bir nihayet ''erınek husu· 
ımnda kat'i hir karar verilmiş lmlunu
yor. 

Jour ga:r.eteei clr. =öyfo yazıyor: 
Frama ve İngiltere İtalyanın r.eva

bını ofdnkça hiiyiik bir ı;ahırsrz1ık1a 
heklemı.ktedir. Bu t'evahm hnl{Un ve· 
ya yarın YerHec~ği ürnit edili}'Or. 
Framıız siyasi mahafilinde Romanm 

t'C\'abma ililoihave intizar cdilmiytr.e· 
ği kızgın bir r.da ilr. ,_uyJenme~te ,.r 
l,onclra ile mü terekeıı ikinci hir ıe
'ehhii5 yepıl(lca~ı jlii"~ rdilınekteclir. 

ROMA STKJŞTTRTLYOR 

Romı, 7 (A. . ) - İngilt~re hü
Yiik clçiEi w: Fransa maFlahatgU:ı;arı, 
fınlynyr Üç!er müıa!tcrf'~İne claH~t e

den Fnınuı - lngifo: notasrna Jt~l· j 
yon hükumetinin derhal cevap vC'nne· 

si için hugi,41 Chigi earııyr nezdinde 
müşterek bir te§ebbüste bulunmııtlar
dır. 

Pazartesi ı;eceEİ Japonlar Lotien ü· kaeahalarda ,.e nehirlerin kryılann~' 
zel'ine yaptıkları taarruıda zehirli gaz mil it af aa tertibatı vüeude getirmekte' 
kullannuşlardJr. dirler. 

Bu sabah 15 Japon tayyaresi Nan.- · 
kin'i ve diğt-r bir l1ava filosunu da Vnsung limanmı geçmelite olan Jlı~ MUSSOI.1Nt ROMAYA GELDİ 

Homa, 7 (Hnsusj) ._Almanya e· 
yalıatindcn aYdet ettikten sonra Ro
cea Caninnte ele birkaç gün iı;in isti
rabata çekilmi~ olnn Mussolini dün 
Roınaya cWnmü tür. 

hir menhadan bilclirilrliğine göre, 
Fransrv. İngiliı da\'etine f talyanın ce· 
vnbı yarm veyahut cumarte6i gfü1Ü 
muhakkıtk tevdi edilecektir. KURUN - İtıı!va Ba§\'ekilinin Ro 

maya avdet etmesi Frıınsrz - İngiliz 
notn~ına c~vap ' 'erilmesi noktasmdan P 
~hemmiyeti hafaclir. Zira hariciye na-

Vnlıu'yu bombardıman ctmiıtir . .J a • Japon cüzütann ağır zayiata rfo~ar ol 
pon tayyareleri öğleden sonra tekrar n~uıtur. Bı1 mmtakada muharebele' 
:Nankin'i bombardnnana teşebbüs et~ devam etmektedir. 
miş ise de akim kalmrlitrr. Şimali Çin cephesinde JaponlarJ" 

SON ASKERİ JIAREKAT hareketleri Ça111i, Hoperı ve Şangtutı~ 
Şanghay, 7 (A. A.) - Japoıı hali- da devam etmektedir. 

zırı Kont Ciano Jngilfa ve :Fran ız no
ıaı:ma anC'nk Mım.olininin fikrini a]
clıktan ı.onra cevap 'erehiler.e~ini bil
<lirmi~ti. Şimdi Mmsolini ''azif eı.i pa· 
ırnn rlönmii~ oldu~ıına göre bugiinler-
cle heklenen cenıhın Yerileceği talı -ı 
ınin olunabilir. j 

ROl\TA ('EV \P VERh"OR 
1 
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BEYNELMiLEL Y ANKESiCi 
BUGCINJ 

iPEK 
Sinemasında 

FERNAND GRAVEY 
E ov IG F EU iL IA ERE 

Merak "Heyecan ve nat'e do1u bir tllm 
İstemiye istemiye yankesici oJan meŞhur bir Avukatın eğlenceli 

gll!iinçlU, Jıeyecanh maceralazı 
RoınJt, 7 (A. A.) - Salahiyettar ' . . . . . . . . ' ... ~ -. - ; . ' . .. - . . '. - .. . . " . 

.... .. .. .. ... , ••• t. ı-~ ·~ upt.MEVI ve RGLENMEVI SEVENLER iÇiN 11111111""'"""'""""~~-

1 
Gazel esi ol mı yen bir f azeleci 
Parası o'rmyan J;>ir milyoner 
lozı 

1 
NilIAhhsı olmıyan bir nikah 
Ateşi olmıyan bir yangın 
K acakçisı o:mJynn bir kaçakcı'* 

çı•FTE KUMRULAR GUrlllmemiş blrsevi~me usultl 
Neşesine doyv.lmıyocak bir 
mevzu 

(Frapstzca) Zevkine kanılmıyaçak bir mUıilt 
LiliAN HARVEY -MENRY Garat Görmekle bıkılmıyacakbirfilrıJ· 

En son moda evlilik hayatı 
BU AKŞAM TCRK sinemasında~....----·~ 



SIV ASTOPOL~ 
önünde ..• ;::, -~~ra .... ~ 

T • 
efrlka Numaraı : 27 Yazan: Niyazi Ahmed 

"'Tercüme ve lktlb•• hakkı mah~uzdur,. 

8,000,000 fişek infilak etti 
Ötlç Başkumandan arasında tbttU\f vardı. 

iller P~o tnglllz ve Fransızlara muhalifti 

y·d· -1 ırı Kımwndanı Sami Po§ll 

Ça Cece saat tlokuza kadar de' am eden 
bı tpr~rrıalardan sonra Ruı;lar ricata 
b etb~1r oldular. Ölii ye yaralı olarak 
~11 §_hın kisi zayiat venni,lerdi. Tiirk 

t~.lt l 150 ki~idcn ibaretti. 
d U"ınanın ricati i1c Tiirk orduııu 
ı:rıclohı ambarları ela ele geçirmi§ hu· 

tluyordu. 
g ~u hnrptP.. Rus yaralıları araemda 
;rıp hir hôdisc oldu. Ağır yaralr bir 
t Us askeri. Türk neferini yanma ~a-
ırarak tiirkçc: 

ltıb Ben öliiyoruın ... Cebimdeki mek 
ll al.. 
~emiş ,.e gözlerini kapamı§tı. 
1,fcktuııta §U ~alırlar \'ardı: 

"'' Ren, Bahç~~ara,·lı hir Tiirküm. İs· .. ,,1 . 
ı n Ahdullalıdır. Harbe kendi arzum 
l..a Sİrılinı. Fakat kardeşlerime bir teli 
~r.l\n atmnılm1. Riitün kurtunları 

ııa. §a. nttrm. lak ndrnı. Türk orduııu· 
tıi ~~ehilmcktir. E~c~ hu .. olma7.da he: 
il ti hulur amz ~elud Turk a~kerlerı 

e Sö"'.. ·· ,, :B •11unuz .. 
1 . ahçe nraylı Ahdullalı. Tiir1' a:-ker 
J?.:.rı taraf ındnn lıüyük lıir merasimle 

0tniild"" 

l\ıtıttetik ordu1ar ve 
hastalık 

f' 
f >cliholnya, sonra Varnava gE>len 
Ilı>· ı · . 

1 
o1 17. Ye Fran ız orduları has.talık -

h~~ kt-ııdilf'rini kurtaramadılar. Bu. 
11' i.ik l • 1 l . ... 1 ~ · ıır ıar ıe v;ırrnege ın7.ırlanan 

,
1
u,, r.tlf'r ic;in korkunçtu. Harp. or-
tıla . • • 1 ] k h' Q r ıc;ın f'lllır a mc ı ·tan onra ır· 

~·da heyecanlı Ye zc,kli olur. Fakat 

1 
llstalık c;arpı~madan claha 'korkunç· 

11 '" 1k" 1 . h .. k" . ·ı J k ~I · · ı lltl r~ ) uz •:.• ı e ıare el 
l· :ıı nrk ipnhilt~rinin iile ;ile iiç yüz 
h~~ı kalmaları lıa talı'~ ilehı.etini bü~-
lıtiin nrtırıvordu. 

t 
1
Cenern 1 K onrolıer f ırka~mılaki ha:t· ık ta fi'runc:ız onlıısmm ~aşırtnue· 

, '· R11rnda'ı:.i ,efİ)at 2750 Yi hulmu" -
ıu. • • 

h Me\'f'Ucl medeni rn.::ıtaların hepsine 

l 
.a~, uruluvor, fakat Jıj,. hir tesir" ... ö-
u) • . .. " 

11 
nııyordn. Hnstalık giin ~r tikçe 

~lıyordu. Efra<l Ye :ıdıitan hnrhe gir
'llı eden malıvolmnnın iztjrahını tat· 

1 bulunuyorlardı. 

8
• ~~duları, ba:.lııngıçta ·eiq \'e iiınit· 
•ılıge clii üren lıa talrğa ( eci hir hadi

«'~ daha inzimam etmi ti. Bu da, ordu 
~Jlhaneli~indeki infilaktı. 

" Or,Jugnhtn cıkan ·an"'ın ceplıaneli· 
(;!' • " n 
f• sıra\'f't f'tmİ~ \'C tnm sekiz ınih-on 
ı§rk i~filfik f'tr~1İ§ti. . 

6 .. l\olcra l tnnhuldn ıla \'arclr. Semt 
"'lıt h" J )l ırçok ınu nplara raııtlanıyordu. 

}" 
11

• Şelıirtle ııınnıni hir hew·r.an n -
lıl~ll~lırdı. Faknt nhnan teılh:rln ha-
)\ ;ı;ııı önüuii alınnğa mm·nff ak oldu. 
,f'0 

;.radan ölenler i~in ele ıloktorlarm 
kr.:~ 1k1eri rırnorlar halkın h yecan w 
cıl; •llı; llltı tc,.,kin etmı>~e munıff"l.. 
ı ... r n lktor1 nrm ı·oııor1arı ~il iıli: Ü· 
~al\ er. kiiprii altınclaki hakır cluhalar
'b' ~·ablann'l mid, elnden uhfrlen· 
~ö~r-rdir. H"ç hirindf'! kolera arazı 

ltn~iııtir. 

Sıvaslopola doğru 
~fO.ttefili deT'lctler, ha~langıçta Rm 

l,nrıl lloglmı 

liuwetlerini pek çabuk Ye ~olayca 
maln·eıleccklerini ııınarlarkcn böyle 
olmadı. Hunun sehehi karaya a ker ilı 
racında alman tedbirlerin isalıebizli· 
ğinde hulunınnktaılır. 

Fran ızlar nnlakla\'a "(Ralıklı O\'a) 
nya Kaçka ·) a nsker ihrac.nu, İnbriliz
Jer de Gii7.lew: ·ye çıknıa,;ını i teyor· 
~ardı. Ccvdr.t Paşanın l'İ\·ayctinc giirc 
Ömer Pa~a her iki Frc de muarız bu· 
lnnuyor: 

- Yapılacak i~ Ha arahyaya hii -
cuın etmektir. divonhı. 

Fakat lmnn, ~1c fngilt<'rc. ne de 

Fransa ı·azr olchı. Pn~:ı hn halıı-i yazar

ken ~iiyle eliyor: ''İlk iince. <'il mi.i talı· 

kem kale olan Sn·:: !opola hli<'um e· 
dildi. lınaımvarak lııırp ılevaın etti. 

Eski şeYktm k~ylıı•ttirdi.'' 
CeHlet Pn~anın yaıd ıj?ı hu satular 

c;ok doğrudur. ~föttefik ordular muh
telif Rm~ kuv\'rtleri ile kü~iik ıniisa· 
clemt:ler,lc•ı\ sonra clo~rmlan cloğruya 
Sıva~topol iizerinc) ürüınii~lcrdi. Har
be ha~lnnırken lıer iiç Je, Jette bil· 
ha:;. a Türk orclnsunıla ıııiitlı İ§ hir ma· 

nevi kunet nrdı. Rn orıluları ilk 
c:arpı~ınada malı' rclilcr:ckti. İnı;iliz ve 
Fran rz orduları <la ııvnı kanaatle ha· 
rc•ket cd İ) orlarılı. Fnknt lıa~langıçta 
kunetli ceplırıll"n hnrl"kct c<li harbi 
uzatmıı> \'e ilk ,;ünlerin heyecanı sön· 
mii:ı;tü. 

• • • 
K ırnn alı illedııe ı:;iılilın<'clcn Uncc 

Türk amirali Ahnwıl Pa~n. amiral 

Dondas. amiral Sir Eclmon Lion. Fran 

c:rz amirali Haıııclin ara ında ih ~ 

§ekli 'P. gii:ıii teshit edileli. 
Balç?ktan iiç Fr:ınsız Ye hir Tiirk 

fırka ı, Varnnılnn hir Fran;;ız fırka"ı 
ile <lifrt İngiliı. fırka ı ve hin meHut· 
lu lngifü; İ koç iirnri 1 irn,..ı gemilere 

girdiler. Fran ıı filo nna men~up on 
beş yelkt-nli lıaı p gr.nıiı:i il<· TUrk fi
lo~una mr.n~ tıp ı;eki7: yelkenli lıarp gc· 

misi. üç mii~clliılı 'apur l'ransız n 
Türk ac;kerini nakletlf'rcklcnli. 

Bütün gemiler ufaklı büyüklü 

izmirde 
22 yaşında genç 

bir kız 
Taban~a ile oynarken 

yaralanıp öldü 
lzmir (Huıuai) - Karfıyakada 

ölür.ıle neticelenen ve herkesi te. 
essüre düşüren feci bir hadise ol. 
muştur. 

Yakanın kurbanı, lzmirin çok 
yakından tanıyıp ıevdiği Dede 
Remzi Zeytinin yirmi, yirmi iki 
yaşlarındaki kızı Bn. Neriman
drr. 

Hadise, B. Remzinin, Salihpaşa 
caddesinde, 5 numarada ve Karfı
yaka iskelesinin tam karşmna i
sabet eden evinde vukubulmuştur. 

Bayan Neriman yalnız bulun· 
duğu odada can sıkıntısı ile biraz 
kitap okuduktan sonra, babasmın 
tabancasını alarak kurcalamağa 
ba~lamışbr. 

Tam bu sırada, bir ıilih sesi du
yulmu, ve esasen muttasıl kahve
hane ve iskele önünde oturan ve 
gezinmekte bulunan Kartıyakah· • 
lar, telciıla seıin geldiği tarafa te
veccüh etmitlerdir. Evdekiler, Ba
yan Nerimanın bulunduğu odaya 
koşunca zavallı kızı, başından al
~ı.ğı korkunç bir yara ile kanlar 
ıçınde yerde yatarken bulmuş ve 
bittabi vaziyetin dehşeti ile acı çığ 
Jıklar atmağa hatlamıılardır. 

Silah sesi ve çığlıklar, çarça
buk, feci bir hadisenin geçtiğini 
herkese anlatımı, gerek Dede 
Remziyi, gerekse Bayan Nerimanı 
tanıyıp sevenler kotUfMUf, top
lanmışlardır. Zabıta derhal faali
yete geçmi§tir. 

Varılan netice, biçare kızın, 
genç yaşta bir kazaya kurban git
tiğini göstermit, muhitte büyük 
bir teessür doğurmuttur. Neriman, 
vurulduktan biraz ıonra ölmüttür. 

Zahire Borsası 
7-10· 937 

K. P. K. P. 
Buğday yumU§tık lS M 
Buğday sert 5 ıs :s 10 
Arpa ·- " ıs 

Bakla 3 38 • 10 

Çavdar • 3 
M1111r earı • 5 
Yular 3 20 3 2:S 

Kuşyeınl 7 ı:s 

Keten tohumu l:S-
Keçi kılı 54 -
Tiftik oğlak 100-

Tiftik mal 130-

GELEN GtDEN 
Buğday 195 Ton tç fmdık 
Çavdar 30 K. tohumu 
Arptı 60 ,, Kıl 

Afyon 7 ,. Tiftik 
Mıs•r 30 ., lç badem 
Keten tohu 20 ., 
Fasulye 19,1/4 .. 
!ı; fındık 15 

48,1/2 .. 
19,3/4 .. 
14,3/4 .. 
12,1/2 .. 

1/2 " 

• Tnıbzoıı • Erzurum • lran yolunun 11to. 
bUs \'e kamyon servisine alt umum! tarife 
hazırlanmış, yol 12 mmtakaya aynlın11tır. 

Birinci kısımda yolcu b~a 70, ikinci lu
sımda da 150 kul'UJ alınacaktır. 

• Bir mUdllettenbcrl §Chrlınlzde bazı tetld
kat ile me~gul olan gQmrUk ve fnhLsn.rlar YC· 

kCllctı mUsteşnrı Adil Okuldaş dUn Ankarayn 
hareket ctmlşUr. 

• G!\latads. yapılacak yolcu salonunun ks.U 
projeleri lG güne kadar b!Urllınl§ olacaktır. 
Proje hazırlandıktan ıronra Vek~lete tasdii< 
edilmek Uzere glfaderllecek, Te§rinlsanlnln 
ilk gUr..:erlnde ih:ıles1 yapılarak blUlll lnşaft. 
ta bnglanmış bulunacaktır. 

• Rumelhluarmın inşa tarihi ile beraber ya· 
pılmış olan tarihi mescidin harap minar'!&I 
ve bir.aııı eski şeklini kaybetmek üzere oldu. 
ğlınus.n ::.ıuzeler İdaresi tarafından tamir ectı. 

lecektlr. 

300"~ baliğ oluyordu. 
\ ·~erin gemiye nakli e;:nasmda a· 

cıklı hiı· ,nk"a oldu. İçinde yirmi Fran 
sız Zuhal a keri bulunan hir ~andal 
ıleniltli. Kurtarmak için yapılan yar· 

dıınlarr!l hiç hir te:ıiri giiriilmedi. Hep 

si ~antalnrı 'c 8ılahları ile boğuldu· 
Iar. 

·(Arkası var.) 

' 
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üniversite beşinci yıhnda . 

Dün sabah mera
simden sonra ders

lere başlandı 
' .. 

'J'ıb /al.-ii/ıc.~i dekanı tarafmclan ı·cri len iza1iattan sonra 
talebe i kiir:.iidc .• 

bir Üniversite 

üniversitenin kurluşunun beşinci ı 
yılı olmak münaaebetile dün .sabah 
saat onda konferans salonunda bir 
merasim yapılmı§ ve bunu müteakip 
derslere başlanmıstır. 

Rektör Bay ~il Bilsel kültür ba 
kanı Bay Saffet Ankanm manevra 
lara gitmesinden evvel Üniversiteye 
ait bazı meseleleri kendisile görüş 
mek üzere evvelki gün Ankaraya git 
mi~ ve Üniversiteyi açmak i~ini tıp 
fakültesi dekanı Bay Nureddin Ali 
Berkala bırakmıştı. Bu münasebetle 
Bay Nureddin Ali Berkal Üniversite 
rektörünün evvelce hazrrlamış oldu 
ğu nutku okumuştur: 

"- Üniversite bugün beşinci ders 
yılına başlıyor. lstanbulun kurtuluş 
payrammm ert~ind~ ba_şlayal) beşin 
ci ders yılının her birimize kutlu ve 
iyi verimli olmasını dilerim. Oniversi 
tenin beşinci ders yılını bu dilekle a 

Hukukta 1 160 talebe vardır. Bun 
ların ancak 880 i imtihane girmi§ ve 
ancak 508 i ge;miştir. 

Nisbet yüzde 58,8 dir. 
Fende 1454 talebe vardır. lmtiha 

na girenlerin sayısı 1077 dir. Ve 
696 sı geçmiştir. 

Nisbet yüzde 64,25 tir. 
Edebiyatta imtihana girenler 294 

tyr, muvaffal: olanlar 255 tir. F. K. 
B. smıfınn geçenler de 326 tir. 

)ktisat fakültesinden 118 talebe 
den imtihana girenlerin sayısı 98 
ve geçenlerin de 53 tür. 

Nisbet yüzde elli dörttür. 
Diş tababeti okulundan imtihana 

girenler 114 tür, geçenler yüzdür. 
Eczacı okulundan 149 talebeden 93 
u imtihane girmiş ve geçmiştir. 

Dönenler 
imtihanda muvaffak olamayanla 

nn sayısı tıpta 11 5 ve nisbeti yiizde 
ondur. çr.!'orum. 

Bu yılm önemi Bunlann 84 Ü sekizincide, 18 i al 
Üniversite için bu ders yılının ay tıncıda, 80 i dördüncü sömesterde 

rı bir önemi v<ırdır. Sözlerimin daha dir. 
ba§ında bu önemi tebarüt ettirmek is Hukukta birincide 179, ikincide 
terim. Bu ders yılı sonunda Üniversi 161. ü'çüncüde 32 d,ir. 
te, beşine! yılını bitirmiş olacaktır. Fen fakültesinde 381 kişidir. 
Asırlardanberi kurulmuş olan Üni Edebiyat fakült~inde dönenler 
versiteler için beş yıl çok bir zaman 29 dur. Dişçide 14, ikti3atta 45 kişi 
değildir. F'.akat, Türkiye inkılap dir. 
memleketidir. İnkılap, zaman mefhu Dil imtihanlarına giren talebenin ye 
munu tanımaz ve yıllarda yapılabi kunu 2893 tür. Muvaffak olamayan 
lecekleri günlere sığdırır. Kuruluş 85 kişidir. 
devresinde çalışmalanna, inkılap Türk inkılap tarihi imtihanlarına 
Türkiycnin ihtiyaçlanna göre hız girenlerin sayısı 855 tir. 2 kişi mu 
vermek mecburiyetinde olan Üniver vaffak olamamıştır.,, 
sitemiz için beş yıl az bir zamandır. Bay ~ureddin Ail bundan sonra 
Bu beş yıl sonunda Üniversite veri Üniversitenin mevcut kadrosu, pro 
mini gösterebilmelidir. Profesörleri Iesörlerin miktarı, Üniversiteden ay 
mizden, bu seneki çalışmalarını ona rılan profesörler etrafında izahat ver 
göre tanzim etmelerini, dilerim. miş ve şöyle devam etmiştir: 

Be1 YJl wnunda Üniversite adında Yeni yapılacal• paviyonlar 
bir eser bastırmak fikrindeyiz. Hasekide 60 kişilik tedavi paviyo 

Üniversitenin iddiası nu doksan üç bin liraya, Gurabada 
lstnnbul Ünive;sitesinin iddiası kadın ve doğum paviyonu doksan 

dünyanın sayılı üniversitelerinden dört bin liraya, kulak paviyonu 82 
biri olmaktrr. bin liraya ihale edilmiştir. 

fstanbul Ünive~sitesini büyük iddi 46,380 liralık garp Anfisi, 120 bin 
alarma u lastırma ) olunda fedakarlık liralık göz paviyonu münakasadadır. 
la çalışan öğretici ve öğrenici bütün 3 70 bin liralık birinci hariciye pavi 
s.ay~n ar~nd:şlara bu açılış gününde yonu münakasası da ilan edilmiştir. 
Ümversıtenın teşekürlerini arzede Kimya enstitüsü ve eczacı mektebi 
rim. nin 320 bin liraya pljnlan yapılmak 

Üniversitenin bu yılki verimi tadır. 
Üniversite bu yıl 469 mezun ver En acele et~iğimiz talebe lokantası 

miştir. ve oyun salonu idi. Onlar da bir iki 
Bunların 189 u tıptan, J 32 5 ·, hnftaya kadar ifan edilecek hale gele 

hukuktan. 39 u edebiyattan, 11 O u ceğini umuyorum. 
fenden, 53 Ü dişçi okulundan, 46 sr Üniversite meydanıno Atatürkün 
eczacı okulundan mezun olmuslar' büyük bir heykelini dikeceğiz. Hey 
dır. !?niers~te tahsilini bitirmek {çin kelin Atatürki.in Cumhuriyeti gençli 
var kuvvetıle çalışan ve Üniersite ğe emanet ettiğini göstermesini isti 
mezunu olmak şerefini kazanmıs 0 yaruz. 
hın değerli arkadaşları cebrik eder. iki bin kişi alacak bir konferans !'!a 
kendilerine yeni mesleklerinde başa lonuna, bir talebe yurdu binasına, 
rılar dileri~. . biT fizik enstitüsüne ihtiys.cımız var. 

T iP faku!te?.ınde 1088 ~lehe var Son söllerim; Şaraymr, ilim kurum 
dır. 1, ~ ncı somestr jmtihanına tabi Iarının ve ilim toplanmalarının yeri 
?lm.adıgmd~n .gecen :vıl l 198 kişi yapan. en 1:-iivük fevzi ilmi himnye ve 
ımtıhana gırmış, 1083 Ü muvaffak teşvik etmekte bulunan Ye güneşin 
olm~ştur. aydınlıklarile ilmi çalışmalara yol 

Nısbet yüzde doksan sekizdir. '(Uit/<m sayı/ayı çetıiriniz.)" 
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Günün "1.eselesi 
-. ,_, ......... - .-. --- -- __ ..__ 

Japonya nasıl, kim
leı~ tarafından idare 

ediliyor? 
Çin - Japon harb:nin alacağı istikamet sonunda 

.Japonyanm vaz;yeti ne o1abi'ir? 

Çimle yarn1anan Japon a~herlcrini eğlenclirnn Japon '1·admları .. 

1905 yılında Rus· Japon harbi-1 

nin vukubulduğu yıllarda, Japon- ' 
far ordu ile donanmayı kendi ırk
larının belkemiği derecesine geti- ' 
rerek kuvvetlendinniılerdi. Har- · 
bin kazanılması ordunun mevkii
ni büsbütün yükseltti, imtiyazlı 
yüksekliklere çıkardı. Yapılan hu
susi kanunlarla, yalnız parlamen- 1 
tonun değil, batta hükfunetin kon-

1 

trolü bile, ordunun üzerinden kal-1 
dırıldı. Bu kanunlara göre, deniz 
ve kara genel kurmay başkanlık· 
]arı doğrudan doğruya imparator
la muhabere eder, direktif ve e
mirleri hükümdardan alırlardı. Ta 
yin ve azilleri imparator yapardı. 

Hükümdar Mikado'nun kuvvet 
ve tevketi ise loıdsi derecelere çı· 
karılmış ve harp açıp sulh yapmak 

.salahiyetleri Mikadonun talep ve 
arzus!lna tabi kılınmış idi. Binaen 
a]eyh, hükümdarla konuşup karar 
veren genel kurmay başkanlıkla· 
rmın harici siyaset üzerindeki nü· 
fuz ve tesirleri de, parlamento ve 
hü~cfünetin nüfuzundan belki da-
ha da fazlaydı. ı 

Ordu bu suretle "hükumet için
de hükumet,. vazifesi görüyor ve 
bu vazifesini, çok kereler, devle
tin menfaatlerine aykırı şekiller
de ve istemiye, istemiye fenalık su 
retinde, yapıyordu. Çinde olduğu 
gibi, Japonyada da askeri kuman
danların beBi başlıları birer "siya
si müstakil kuvvetler,, halinde dev 
let dümeninin başında roller ifa
sına başlamışlardı. 

(Saga) namile ve küçük rütbeli 
zahit]erden müteşekkil askeri bir 1 
teşkilit. Japonyanın mukadderalt 
üzerinde çok mühim siyasi roller 
oynamışln'. 

Halkın teveccühünü celbedebil
mek maksadile, (Saga) teşkilatı 
faşist temellere dayanan Radikal 
bazı ıslahat planları çizmiş, bun-

1 farı, halk arasında propaganda
1 et:niş ve clem:lgojiye varan çığırt· 

kı:ınlıld~rb., efkarı umumiyeyi ka-

1

1 

z~nmağa da muvaffak olmuştu. 

(S:ıga) te~kilatımn liderleri o-
1 lan "'!:!r.an.llerden Araki, Mugo, 

v~ M.ç.~aki 1931 yılında J"'p:mya· ı 
cb c:: ::;1~ b!.iyük nüfuz kazanmışlar· 
clı. General Ar:ık· kap!talistlcre 
k::ı.r~ı siddetll bir mücadele hayra· 
h ~~~ıs ve "ordu milletin, millet 
~:·tl··~nu~dur,, cfüsturanu ileri süre- ; 

r 
göster~n Atatürk ün dev~nde, onun• 
l:ımluğu ve koruc!ıı [,n Üniversiteye 1 

talebe ve profesvr ola:-:!:~ bağlı olmak l 
en büyi.ik şereftir.,, l 

Bn~ıchn s-:mra ilk ["'"Ş c1 °'rJ:n~ fon 
fr '·ül~~:;İ r.rofes'.,;rlerir.~~..., Eııy Fcr. 1 

ni:::--: ti.iJk~c cbr:.~• ermİ:i ve iki kı 1 

<'~:;:tli ve iki cb en veni tabb kürsü, 
..... rı''"rak P"''"'fc.-:.;.r' ... ~nı· .. e'3.mlamış ."r - .. . .. \.4 • -· .,.CJ o. -&a "-""' 

br. ı 
Selamdan sonra mc~·i'.sime son ve 

ilm• tir' 1 r lf • 

rek bir asker taannüdü ile kolis 
arkasından hükUınet ve milleti İ· 
dareye koyulumuttu. 

( Buşidu) denilen Japonya ya 
mahsus bazı ahlaki prensipleri mil 
letin üzerinde, havsalaya sığamı· 
yacak bir §ekilde, tatbike çalr§
mıştı. Garp medeniyetini benim
sedikleri halde, bu medeniyet düs
turlarını Japon adet ve an'aneleri
ne uygunlaıtırarak tatbik eden Ja 
ponlar indinde, General Arakinin 
yeni ahlaki nizamları hoznutsuz· 
luk doğurmuştu. Maamafih, vatan 
menfaatlerini her şeyin fevkinde 
tutan bu namuslu askerin, kaba da 
olsa, mertçe güttüğü yol, Borju
valar arasında da sempati kazan
mamıt değildi. 

Demagoji ile karışık telkinat 
ve faşizme benzeyen esasatı 
müdafaa eden Generalin maksa
dı, komiinizmi tepelemekti. Bu 
cihetler, kapitalist sınıfın menfa. 
atine de uyuyordu. Fakat, ordu· 
nun çok fazla şımartılmış olması 
neticesinde, donanma ve kışlalar. 
daki zabitler devletin harici siya
setini askeri toplantılarda müna
kaşa ve müzakereye ha~~:"tnışlar. 
Menfaatleri çiğnenenler General 
Arakiye düsman, menfaatlerine 
uyanlar ise dost olmuşlardı. Ordu 
ikiye, hatta, üçe, dörde ayrılmıı· 
tı .. 

Bunlardan bazıları derhal harp 
ilan edilerek Mançuriyi, bütün Çi
ni zaptetmek istiyorlardı. Bazıları 
ise yalnız Asya ile iktifa etmiye
rek Avrupaya da bir cihangir sav
letiyle saldırılmasını talep ediyor
lardı. 

Ordunun ağır masrafı, milletin 
zayıf ve fakir omuzlarını inim, i
nim inletiyordu. Zabit ve kuman
danların maaşları haddinden aşı· 
rı bir dereceye çıkarılfuış, devlet 
bütçesinin yüzde ellisir.den fazla
sı orduya tahsis olunmuştu. Parla
mentodaki mebuslar bu bütç~yi a
zaltmağa teşebbüs ettikleri zaman 
ordu mensupları bağınnağa, mem 
leket içinde kıyamet koparmnğ.:ı 
ba~!amışlnrdı. Bunlar: 

"Muhtekirler, kendi dalaverc~c
rini, ordunun bütçesinden kes2;3~{ 
kn:J:ıtm:ı.ğa çalışıyorlar,, diye pro
tc:ı~o yağdırıyorlarc!ı. 

Bu protestoların neticesi, Baş· 
vekil Himar.uni'ye suikast yapıl· 
masma kadar vardı. 1932 yılının 
baı;mda, as!ceri iki komplo hazır
la~ dı, bunlardan birini "İmpa
ratm· bayrağının ihtilali,, diğerini 
ise ~..-:.<Ya te~kilitı h~:::.:ı:·:oraı"tı. .... ~ . 

Komo!oların birincisi meydana 
çıkar!!dı ise de, (Saga) mcnsı•p·ı 
farı ihtilal bnyrağı e.ç:.rak, müthiş 
mitingler tertip ettiler ve hiicı•ma 1 
geçtiler. Bütün resmi devair, ban 
ka, gazete idarehaneleri ile parti 
klüpleri zaptedildi ve hükfunet is-. 

Almanya'da 
• Kışın ne genzr, 1 

ne içilir? 
Bunu htiktlmet 

tayin t-der 
Almanyada kış yaklaşırken bir faali 

yet başlar: HükUı:nct vatandaşlara 
kış için bazı vazifeler verir. 

Bunların ba~mda gelen, bir ye 
mek lis~esidir. 

Mışın ne yenecek? B1.1nun tayin e 
dilmesini Almanyada herkes hüku 
mctte:;;l be!der. C~nkü Almayada gı 
da m<:<ddeleri bol bol yenecek derece 
de d:~§'ildir, ida;eli yemek lazımdır. 

Kı~ yemck~erinde takip olunacak 
nizam, "tek kap,, dır: Her öğünde 
bir tek yemek yenecek. Buuclan baş 
ka, haf tanın muayyen günlerinde et 
yenmiye=ektir. Çünkü o günlerde ka 
sapların et satmaları yasaktır. 

Di3°r taraftan, kış tedbirleri ara 
smda, fakirlere yardım meselesi de 
vaıdır. Her Alman vatandaş kışın ne 
yiyece;Tini hazır1arken, bu cüz'i yiye 
ceği bile bulamayan Almanları dü 
ı?Ünür ve onlar için para verir. Fakir 
Iere yardım Hn iane toplamın günler 
vardır. Bundan başka. her isteyen 
Alman kış için fakirlere yardım te 
şekkülün(" teberruatta bulunur. 

Bu suretle toplanan para her sene 
aşağı yukarı iki yüz milyon lira ka 
dar bir yekun tutmaktadır. Hüku 
met bu para ile, fakirlere dağtlmak 
üzere, patetes, konserve, kömür ve 
giyecek, ayakkabı alır. 

Halktan toplana ianelerden baska 
fakirlere yardım olarak memur ;e i~ 
çilerden de maaşlarına ve ücretlerine 
göre vergi kesilir. 

Kışın tek kap yemek yemek usulü 
ile, memlekette kalan para da iki 
yüz milyon lira kadardır. 

Fakirlere yardım ianesile toplanan 
para her sene on binden fazla bir nü 
fosa dağıtılmaktadır. Gerek iane top 
lama, gerek iaşe dağıtma teşekkülerin 
de beş yüz bin kişi çalışmaktadır. 

Şüphesiz ki kış hayatı yalnız yiye 
cekten ve giyecekten ibaret değildir. 
~ışın eğlenceleri de vardır. Kışın so 
guk ve açhktan kurtanlmaları için 
para toplanan fakirlerin bu ihtiyacı 
d~ d~şünül?yor ve onlara, patates, 
k.omur, elbıse verildiği gibi, bedava 
sınema ve tiyatro biletleri de dağıtı 
lryor; ~onfer~nsiara, konserlere pa 
rasız gım1elerı temin olunuyor. 

kat edildi, (Saga) bu suretle or
duyu eline tamamiyle alarak ida
reye vaziyet etti. 

İsyan ve ihtilali hazırlıyarak mu 
vaff ak olanların hareketi orduda-
k. ' 

ı genç unsurları Yeniden §mıart· 
tr. Herkes ukala kesilmiıti. Siyasi 
suikastlar bu tarihten ıonra fazla· 
la.şlt. 

Albay Nesioto'nun te§-kil ettiği 
ftsu Kakay namındaki Terrorist 
teşkilatı, 15 mayıs 1932 yılında 
Başvekil lnukay'ı katletti. Bundan 
batka, daha bir sürü suikastlar 
tertip edildi. Hükümdarın en ya· 
kın müşaviri olan Prens Sayund· 
jünün ikametgahı önüne toplan:ın 
T erroristler: "Kahrolsun kapita· 
listler, kahrolsun diplomatlar, kah 
rolsun partiler,, diye bağırıştılar. 
Bunlar köylü ile am9lenin. hima
ye:ıini i::tiyorlardı. . Fakat bu lo
zunglar, General Araki tarafın
dn.n kandırı4' maksadiyle ileri sÜ· 
ri:lmüş, halril::~ttc tatbiki kabil 
olmıyan '!ey~~rdi. Cahil halk 
bu di.b:u~·:ar1a uyuştunılmuı ve 
Saito kı~inzsinin arkasında du
ran G.~n~r:ı.l Araki hakiki bir dik· 
tatör rdhi ra2mleketin dahili ve ha 
rici i~!erir-de hükmünü yürütmeğc 
ba~la:::n~tı. Amiral Saito akıllı ve 
müdehhir bir zat idi. Ordudaki 
genç zabit~eri memnun etmek için 
General Ara.kiye iltifat ediyor; o
na nüfuz ve salahiyet veriyordu. 
M~nın:ıfih, zaman geçtikçe, Ami
ral, Generali kandırmağa baıla
mış ve ordunun siyasete karı~ma
ması h:ıkkında yaptığı telkinatını 
kabul cttirmcğe başlamıştı. Gene· 
ral Araki. ordu mensuplarım bu 
filcre meylettirmiye çalı§ırken, Ter 
roristler, yeni suikastlar tertip et
mit ler ve General Araki de dahil 

Mektep kitapları 
Yaptlan neşriyat tek kitap 

a eyhine çıkmamahdır 
Mektepler açıldı; yine kitap 1 

yok! Talebe yine kitap:;ız g~nler : 
gaçiriyor. Filvaki lstıınbulda lise, 1 

ortamektep:erin rcsmileri açılalı 
bugün dördüncü gündür. llkmek
tep1er de nyba~ındanberi açıktır. 
Talebenin edinmesi lazımRe!en ' 
kitap!ardan olanlo.r. o!mıynn!:ırm 
he~tc biridir deneb~lir. 

Ancnk şunu iyi bilmeli ki, gör- , 
dü~ümüze göre, bu kitap~ız vazi
yetten sıkıbn n.e mc!cteo~i ... r.c ta
lebe! Sıkıntının çoğu şimdilik ki
tapçılara di.lşiiyor. Gene talebe h3.
leti ruhiyesi b~llidir: llk günlerin 
yeni bir şey eörmek heves ve atesi, 
bir gün sonra yapraklarını ke:sip 
te varsa resimlerini ten:<'~a 
ed~rek, hele imtihann cok var, di
ye bir köşeye koyaca;;ı hu kitapla
rı elde etmek icin r.e kendinde bir 
karar bırakır, ~e velilerine durup 
dinlenme verir. işte bu hızla bir 
kitnpçıdan bir kitançıya başvuru
lur ve kitnp::ılar alıs veris ctı~e
den ziyade (yok!) demekten ve 
sebeplerini anlatmaktan yorulur
lar. Mektep Jdt::ı.plarmı ?.c;!ı~ın iPc 
günlerine ye~işmiş v,örmeyince 
baslavan bu feryat aylar gecio te 
edinilemeyen Reçmiıı zamanların 
sabır ve teennisine bakıhna, bu 
neşriyat adeta bir gayri tabiilik 
hissi verir. Dün Devlet M ... tbaası 
müdüriyle konuşan muharriri
mizin getirdiği cevaplar da bunu 
teyit edecek mahiyettedir. 

Bir kere öğretmenlerin kitapsız 
bırakılmadığını vine bu nesrivattan 
öğreniyoruz. Maarif Vekaleti ilk 
günlerde tam olarak talebenin eli
ne verilemeyeceği an!aş1\an ldtap
larrn ilk formalarını o ..:lers!erin 
öğretmenlerine yetiştirmiş: Bu 
formalarla siz ders vermeye basla
yahilirsiniz demişler. Esasen bütün 
bütün kitaba ververilmeden okulu 
lan dersler y~k mu? 

bulduğumuz noktayı söyliyelief 
Tek kitap aleyhtarlığı .. Tek kİ~ 
kitapçılığın da·: görü§le aleyhb 
dedir; fakat itiraf etmeli ki 
dertı için kendilerinin birer kilit 
nı kabul ettiren on kitapçının ° 
d3. bütün mekteplere, bütün ösr' 
m:mlere yaplığı sirkülerler ve' 
dığı gizli açık tedbirlerle td 
men tek kitap taraftarıdırlar; f 
ni her biri ancak kendi kitab~ 
üstün oldt:!ğunu ve onun talebi' 
ta.vsiye edilmesini, yahut t~lebt 
ç:n doğrudan satın alınmasını 
teme~:te d ir. 

Tek kitap usulü hepsinden e 
ve] kitap satı~ı üzerinde birçok~ 
na itiyatların önünü almıt bir " 
lak müeyyidesi oldu. Bugün bf 
kuruşa alıp okuttuğunuz şu cir, 
alfabeyi bu kadar temiz basılJIS 
yazı ve resimlerile ancak bu tJf 
sayesinde elde etmişizdir. "i 
i)kmekteplerin yeni basılmıf ! 
tabiat bilgisi kitabına bakınız! ; 
kuruştur. Kağıt ve tertibi, resioıl 
ri, baskısı ve bunların üstünde ~ 
b:at bi:gisini kürpe zihinlere bl 
zevk olarak sindiren bu eser ~ 
rinde de her mektebin her öğı• ' 

menine ayrı ayrı takdir hakkı ~ 
O da bu eseri birkaç sene ıoıv 

·cır da.ha eğer nokc~mı varsa onu gı 
recek bir yenisini, daha salahi1; 
li takdirlerin ter.ıyizine arzet1" 
suretinde kullanılabilir. 

Kitapsızlık o kadar telaşa h~ 
veriyorsa, ne diye Üniversiteııt 
bu kadar talebesi, bu kadar yıl 1 

biribirlerinin not defterlerindİ 
geçinirler veya bir düziye sarı de 
ter doldurmaya mahkfun edilirkt 
ses çıkarmıyoruz. Ünivel'tite 1< . 
taplarının ticaret mevzuu 01111' 
masmdan mı? 

Bizce tek kitabın temin edect~ 
fikir ve tedris ve vahdetten editl 
lecek büyük fayda, birkaç baftf 
kitapsız beklemeğe değer. 

Hususivle Devlet Mat~aası nes
riyatının . ilk kısımlarını İs tan bula 
vermiş olsa, gönderilen bir kitabı 
alması için günler, haftalar geç· _B_a_g_r_a_m __ h_a_z_ı_r_l_ık-la__.rı 
mesi lazı;:nge!en vilayet mekten-
lerini daha uzun sürecek bir mah· Cumhuriyet bayramı proğramı ~ 
rumiyet içine sürüklemiş olacak· zırlıklanna yakında başlanacaktır· 
tır. lstanhul, öbür vilayetleri daha Bayramın ilk gecesi her sene vı 
çok intizarda bırnkmıyat:nktır. konağmd;ı verilen balonun bu se; 

Sonra, bu neşriyatı yap:ınlar, bu Dolmabah::e sarayında verilmesi 
geç kalmabrın içyüzlerini, pek şünülmektedir. __) 
iyi de bilirler. 

Ders kitaplarımız bir inkılap 
ga~irmektedir. Mesela geçen ba
hardanberi yine gazeteler yaz· 
maktadırlar ki mektep kitapları
nın talebeye mefhum vermekte 
güdük gösteren yabancı terimleri, 
ıstılahları daha iyilerile değiştiri· 
lecektir. Bu karar, bu hazırlık, bu 
gecikmeyi tabii kılmaz mı? 

Dün öğrendik: Şimdi bu terim
ler ayrı ayrı basılmaktadır. Yeni 
terimlerle karşılıklarını gösteren 
bu terim kılavuzları ile bu yrl bir 
geçit devri geçirilecek. Öğretmen, 
talebe eski ile yeniyi karşılaştıra
r:ı lt belleyecek. 

Bu neşriyat arasında asıl haksız 

olduğu halde bütün nazırları öl. 
dürmek istemi~Jerdi. Maamafih, 
m:ıyclana çıkarılan bu suikast a
kiın kalmı~tı. 

Çin • Japon harbinin alacağı is
tih:unete göre, suikastçıların hare
kfı.tı taayyün edecektir. Çini ve 

sya::{ı zaptetmek istivenler şim
dik birer köşeye çekilmi~ olup 

Neticeyi beklemddedil'ler. Bunla-

Sağlık 
Servisimiz 

Hm!'.:st doktorumuz Pazartesı g11n1etf 
ıaat on beş butuktao yirmiye ka:lar gr 
zetemlz idarehanesinde, Cumarteşl gtın1etl 
de saat 11 ten 19 a kır.dar ı..a.ıeu Tayyar' 
apaıtımanlan ikinci daire tıç nwnarad' 
dalma okuyucuıarunızı yed! kupon muit" 
bilinde kabuı eder. 

Ayni §ekUde d!ş doktorlllJ'tmı:z c!a okır 
yucularm:ıızm emirlerine bazn buıunnıall' 
tadır. Dl§ doktorumuz Fa.hrettln 013ıııeO 
Parmak.kapı lstiklAI caddesinde 127 ou~ 
rad pazartesi ~!eri 11aat H Ue 20 arfl 
smda bulunduğu gibi doktor NecaU pş)" 
ııt de Karaköy Mahmudiye caddesi ı-t 
numarada salı ve cuma günleri ayn! ••" 
lerde okuyucuıanmızın dişlerine tıakac.W 
lar ve u!ak tedavUerlnJ yapacaklardır • . _.., 

Ayni zamanda Beolktaş tra.mvay er 
deel Erip apartımanında 11Unnetct ı;ıiıl' 
Fidan muhtaç okuyucularunt%1D çocuts 
larıru sünnet edecekUr. 
Ayrıca Aksaray Pertev Eczanesi 1" 

nmda 352 numarada 11Unnetçl ve ııbb•t 
memuru Nuri Eşsiz KURUN doktonın\JJS 
vere<'eğl enjekstyonlan beherlnt yedi klJ' 
pon mukablltnde ve abonelerlınlze en eli' 
ven şeraitte çocuklarmın ıUnnet ıuxıell• 
yelerlol yapacaktır. 
!simlerini yazdıgımrz doktor, dişçi •e t11tY 
aetc;Uere müracaat ederken KURUN'ıı: 
hJzmet kuponundan yed! tane gGttıraıe 
IAZ"mdır. rın fantaziye varan istila emelleri 

o derece mubalagahdır, ki Japon ~--- K U R U N /. 
ordtı:ıu Cini büsbütün zapt ve isti-
la etse bile, vine memnun olmıya- Hlzme1 kuponu 
caklardır. Fakat, bu defa Çin öy- Bu ıtuponu gazete idaresine getıreııJ•r 
le kolay kohy yutulur lokma ol- ı - KUc;Uk ııa.nıanm parasız butırırl-1 
madığını göstermeğe başlamış- 2 - Kurunun tıeklmtertne pa.ruu tıaııııf 
tır. ı:ırıar . 

Bakalım, hadiseler ne dog"'ura. s - Hukuk ve mau mtlfavlrle~~~ 
Ulrlll kanun yollannı paraeız 10rup ~ . 

cak? 
M. Necmettin Deliorman 



~'!!!_zn köşesi 

Ellerimiz 
Ellerimizin tabii yumuşakhğını 
kaybetmemeğe dikkat edelim 

}{adının en güzel viicud 'Parçaların- bu ara.da gözönünde bulundurubnalı • 
~'.l birinin de eller olduğunda hangi- dır. Tabii bir tırnak nasıl derünizc en 
lıliz §iiphc edebiliriz? .. Eski şairler ta· yakin olan bir tırnak değilse d~rinıizden 
l'lfından kif ur ;renginde ve göğercin çok uzaklaşan yahud çok neıvünürr_ıa 
llnatıanna benzetilen eller, kadınlığın ı buldurduğumuz bir tırnak ta aynı ıekil
ltcndisine ihtimam göstermeğe başladı· de tabii değildir. 
lı daha ilk gündenberi erkeklerin dikka- Diğer taraftan ellerimizi iyi tutmak 
tini Sckmi~. ve belki de sırf bu nokta - hususunda, acaba it görmemenin bir ro
<lan kadınların da, gittikçe artan bir ti- lü var mıdır? .. Bunu f:iphesiz reddede
tizlikle üzerin de durdukları vücud par- meyiz. Hiç it görmiyen ve miltemadi
Sllanndan birisi olmuştur. yen elleri üzerinde ihtimam gösteren 
~VSl-Uflla beraber, ellere, 4Upbesiz ki bir kadın daha ziyade muvaffak olur .. 

~'ı:...kadınlann dikkat etmesi doğru Fakat İ§ gören ellerin mutlak surette 
dcğ:ldir. Erkek ve kadın hepimiz her işi- bOzulacağı da yanlıştır. Sadece, biraz 
llıizi ellerimizle yapanı. Ellerimiz aÇtk yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, ya· 
bulunan uzuvlarımızm birinci planında pılan işten sonra ellerımize dikkat et • 
lelir... Belki de yıkanmamış bir yüz mekte gecilcmemeliyiz .. 
ltarıımızda\d insanın üzerinde belli bir Ellere dikkat etmenin en basit. ve pra
llı:iı bzral:maz? Fakat temiz olmıyan tik şekli de onu, tabii yumu~klığından 
bir el.... uzaklaştırmamaktır. 

Sa.:ıece burada söylemek istediğimiz 
ley temiz bir ele de gllJtrilecek ihtimam Para lçl11 dajll, 
<lerccesidir. Hele bir kadın için... Pul için harp .. 

Zaten ellerinin kıymetini bilmiyen 
bir kadın olmayacağına göre bu ihti · 
l?ıarn nasıl yapılacak? .. 

Bir kere tırnaklarımıza göstereceği
l?ıiz ihtimama gelelim. Ellerimizin te -
l?ıizliği, rengi ve tabii cilası kadar tır
l'laklanmızın da bu işte mühim roJ,ı 
}>ole mµdur?. 

b• lier §ey.den evvel tırnaklarımıza 

Belki ekseri harpler para için
dir. Fakat, Cenubi Amerikada pul 
için de harp ediyorlar: 

~zat kendimizin alaka göstererek 
~!gut olmamız ISzımiır. Çünkü, elle
r~izi nibayet aabun ve su ile yıkadık- , 
tan eonra temizliyebileceğ:miz halde 
lıtnakJannuza sl.Ul'i vasıtalarla da ihti· 
illan göstermek lazımdır. Bir kere, tır-
~lı:lanmıza tabiatın verdiği cilayı ka- Gürültüsü hala devam eden Şa
~~n kaybetmem:liyiz . Her kadının bil ko muharebesine sebep olan mese-
iı gibi, elleri muharaza etmek husu- lede, Paraguvay'la Bolivya ara

'~da aıcak ve soğuk suyun aynı da- sınd:ı Şako arazisinin kat'i olarak 
ltil:alarda kullanılması nasıl cildimize tı: taksim edilmemesidir. Bu arazi Bo :ir ediyor ve onu baziiycrsa, aynı şekil- fü· y:ı pullarında da, ParaŞluvay 

Mikaraıa ile Honduras hüku
metleri arasında, bir pulda Yanlq 
olarak hududun diğer komıu ara
zisine tecavüz etmesi Yüzünden 
harp çıkacağını daha evvel yaz
mııtık. Hakikaten bu m~ele bu
gün daha gergin bir ufhaya gir
mittir ve bir harpten pek haklı o
larak korkulmaktadır. Zira, tarih
te -hem de çok yakın bir tarih
te- bunun bir benzeri olmuıtur: 

c tırnaklar mızı da tahrip eder. Bil- pullarır:da da kendi memleketle
hasaa tırnaklanmızın uzunluk derecesi! rine mülhak gibi gösterilnaittir. 

~-~~~~~-.....~~~~~~----~-

MektepllDere, Çocuk veınnera. 
ne, Okul Dnırektöroeırıne: 

Mektep kitaplarınızı almadan .•.. bir kere e•ki tanıdığınız 

"VAK 1 T Kitabevine 
" llfrayınız. ilk, Orta, Li•e, Yükıek ve Meılek ... Hl!r okulun, her 

ltnı/ı i~in, her dilden, her türlü maarif nqriyatını buradan 
holaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, va
ltiı kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

l lıtüaıa her yaJe kıymet ver meli: (V AKIT KIT ABEVI) 
de mektep kitaPfilığında ihtiıaı kazanmıfhr. . . 

Kitao Ü%erine Relecek her ıor guya kaT,ılılı venlır. 
ADRES: lstanbul - Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

\'akıt. lstanbul. Po~tn kutusu: 46. 
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Pehlivan köyün
deki tren kazası 

7 arihi milhim vahalara sahne olan bir sarag 

iki konvansiyonel 
Çirağan Sarayı 

~arpıştı; 7 yaralı Var Kadm kıyafetine girerek beşinci Muradı kaçırmak 
Dün sabah saat 4,20 de Pehli- isteyen~er; Sarayda deti bir mahpus; Ali Suavi 

k .. ·· d h lı- k ku h · \'ttkası ve Saraya asılan tahta sopa van oyun e a Ki or ve eye. 
can içinde bırakan bir tren kazası --------

f~~t~~n ~:~ti~~=d!:eg~:~~ Saray nasıl inşa edildi, nasıl yandı 
cesinde biribirine girmittir. , 

Muharririmizin yaptığı tahki- • 
kata göre hadise §Öyle cereyan et
miıtir: 

İstanbuldan hareket eden Kon
vansiyonel treni sabah 4,20 su
larında Pehlivan köyü istasyonun
da makas batında durmadan doğ
rudan doğruya istasyona girmit; • 
bu sırada mukabil taraftan gelen 
Edirne Konvansiyonel trenile çar
pıımııtır. 

Müaademe o kadar ani olmuş
tur ki herhangi bir tedbir almağa 
imkin hasıl olmamıf, ve ka7anın 
önüne geçilememiıtir. Müsademe 
esnasında her iki trende çığlıklar 
kopmuı, halk korku ve heyecan İ· 
çerisinde bağırmağa baılamııtır. 
Fakat hadiseyi müteak1p heyecan 
ve telatın çok mübalağalı olduğu 
anlatılmııtır. Bu vakad'a yalnız 
7 kiti yaralanmııtır. 

Bunlardan biri ateşçi Nazım, Çırağan sarayının yan ceı)lıcJcn bir gvriinİİ§İi 
ıef dÖtren İsmail Ahmet, Çek ta le· " Çırağan., denince hafızalarda ~ :.llltıııı_.,_,.._,..,._,_,._~ 
besinden bir ecnebi yolcu ile Edir· Osmanlı saltanatının bir zevk ve sa 
neye giden bir kitidir Bunlann fa deri canlanır: Çırağan safaları .. 
yaraları da aöylendiği gibi ağır de- Kaplumbağaların renk renk mum 
iildir. . )arı sırtlarına alarak lale bahçelerinin 

Hadiseyi müteakıp Pehlivan tarhları arasınc!d kaybolmaları ' 
köyü adliyesi işe vaziyet etmit mest kadınların çılgın kahkahalarla 
ve tahkikata giritmittir. Bir ta- onları kovalainalan .. 
raftan da İıtıınbul iıletmeıine ha- Çırağan ve Lale devri tarihe karış 
ber verilmit olduiundan, 9 uncu aktan sonra da Çırağan unutulma 
itletme müdürü Cemal Sertte!, 9 dı. 
uncu itletmenin bütün müfettııle. Çırağan sarayı yapıldıktan sonra 
ri bir otodrezine atlıyarak hadise bu isim anılırken Çırağan safaları da 
mahalline hareket etmiılerdir: canlanırdı. 

Bundan ıonrıı idarenin fen he- ··çırağ., (mum) demek olduğuna 
yeti de trenle Pehlivftn köyü iıtas- göre "Çırağan eğlenceleri,, de (Mum 
yonuna gitmi9tir. eğlenceleri) demek oluyordu. 

ilk yapılan tahkikatta, kabaha- • • ._ 
tin lstanbuldan giden Konvaayo- Bugün dört duvar haline gelmiş bu 
nel trenin makinistinde olduğu gö lunan Çırağan saraymdan önce bura 
rülmüttür. Çünkü makinist, her- da ba§ka bir Çırağan sarayı mevcut 
hangi bir iıareti beklemeden doğ- tu. Saray ü'çüncü Ahmet devrinde o 
rudan doğruya istasyon& ıirmiı- nun efakar damadı lbrahim paşa ta 
t . rafından yaptmlmıştı. Fakat bu sa ~ ç 
Çarpıtma neticesinde makinele- raydan ziyade büyük bir yalıydı. ı 

rin ön tarafları, yani ıski\raları ve rağ eğlenceleri yapılır ve denize na 
tanponları biı ibirine sirmittit. zır bahcelerde eğlenilirdi. 
Makinede-n sonra ilk ,~gonların Bina~ın ne vakit yıkıldığı hakkın 
tanponları eğTilmi~tir. Zara_rın da tarihi malumatı maalesef bulama 
miktarı htnüz teı!.it ed'lememıı • dım. Son Çırağan sarayını Abdüla 
tir. Tahkikata de,·~m o!nnmakta • ziz 1719 da sadrazam Ohrili Hüse 

yi~ paşanın yaptırmış olduğu Be§İk 
dır. ak. 1 ta• Mevlevihanesinin arsalan Üzeri 

Müsademeden sonra m ane er ~ 
1 d ne kurdurmuştu. deg .... ı•tirilerek sefer ere evam e- 1 "k" · Mah d 

x • t Burada vakti e ı ıncı mu un dilmittir. Hadise, trenlerın am 
d ) da bir sayfiyesi varmış. 

üç buçuk saat rotar yapma arı!'a Çırağan ile Dolmabahçeyi muka 
sebep olmu,tur. Atefçİ Nazmı ıle yese eden bir müellif şu satırlan ya 
tefdötren zannaltında bulunmak- zıyor: "Çırağan sarayı 750 metre u 
tadır. zunluğunda bir saha te§kil eder. Da 

Zabıfa raporu hilinin ziynet ve ihtişamı itiharile Dol 
. mabahçe sarayını fersah fersah geri 

. Zabıtanın kaz~ hak~ında verdı- de bırakmıştır. Dolmabahçe sahilleri 
ğı rapor aynen ıoyledır: nin cephesi 650 metredir. Çıra 

"Dün akıam Sirkeciden kalkan ryan sarayı gerek binasının Lıtişamı ve 
Konvansyonel treni ile Avrupa-

0 

akla hayret verecek derecede geniş 
d:ın gelen Konvansyonel bu sabah lik ve mehabeti, gerek tezyinah itiba 
4,30 da Pehlivan köyünde maka- rile Avrupadaki binaların en muhte 
sa girece!deri sırada müsademe e- şemidir . ., 
derek makineleri hasara uğradığı Merhum ihtifalci Ziya da Çırağan 
gibi gelen Konvansyonelin şeftre- icin şu satırlan yazar: 
ni lsmail Ahmet ile ateşçi Nazmi ~ Diplokiyonion denilen Beşikta§ın 
ba!ından Y,aralanmıt, Burgazlı Ce- biraz ötesinde Çırağan sarayi muhte 
vat oğlu A~if, f ğneadalı Mehmet smi vardır, ki dahili tezyinatı itibarile 
oğlu Hamdı, BulRar tebeasından Arab uslubu mimarisinin bir enmuze 
Şerif İbrahim, Çekoslovak te· · dir 
beasından Filigit ve Sünbül ismin- cı,, • • • 
de bir kadın hatlarından hafif su- Abdülazizin bu saraya Çırağan a 
rette yaralanmı,lar!lır. Bunların dmı vermesinin sebebi, sirağ edile 
müdavaatı trende bulunan doktor cek cariyelerin ilkönce buraya yerleş 
Fatma tarafından yapılmıt, tahki- tirilmesi lt:li. 
kata Pehlivanköy zabıtasınca bat- Şaray; nuıl yandı? 
lanmıtbr." h 

AKBA 

Ankarada kltapevl 
kıAıtcıllk 

ve 

Bütün mektep kitablarırun Ankarada 
aatıj yeridir. Kırtasiye çeıitleri en mü
aai.cl prtlarla temin edilir. 

TELEFON: 3377 

Çirağan sarayının yanış tari ini 
merhum Ziya 1325 yılı kanunusani 
sinin 6 ve 327 senesi Muharreminin 
yirmi dokuzu olarak kaldeder. Bay 
Mamburi ise 19 kanunusani 13 26 
( 191 O) olarak göstermektedir. 

Ate§ tavan arasından çıkmış şid 
detle esen gün doğusu rüzgarı ile iki 1 
saat içinde muazzam ve muhteşem 
Çirağan mahvclmuıtu. 

Yazan: 

Niyazi 
Ahnıed 

MC§rutiyetin ilanından sonra mec 
lisi ayan ile meclisi mebusan 1325 
( 1909) senesi birincitC§rininden i 
kincikanuna kadar burada içtimalan 
nı yaptı. 

Meclisi mebusan dalla önce evkaf 
dairesi olan ve yanan adliye binasın 
da içtima etmeırt.ydi. Bu binanın 
meclisi mebusan için k'A'fi gelmediği 
ileri sürülerek Çırağana na.klcdilm~i 
istenince bir çok kimseler tarafından 
itirazla Jcarıılanmış, fakat buna rağ 
men meclisi mebusan taşınmıştı. 

• • • 
Çırağan sarayı bir çok mühim ta 

rihi hadiselere sahne olmuştur: 

ikinci Abdülhamit, kardC§i beşin 
ci Muradı burada hapsettirmit ve ele 
li olduğunu ilan etmişti. Fakat bir 
müddet sonra Muradın iyilcşmit ol 
duğu şayi olunca bu §ayİayı çıkaran 
lann hepsine büyük memuriyetler ve 
rerek susturmuştu. 

ikinci mühim vaka kadın kıyafeti 
ne giren bazı kimselerin beşinci Mu 
radı veya henüz on yedi yaşında bu 
lunan oğlu Salahaddini kaçırmak is 
teyiıleridir. Bu işlere teşebbüs eden 
lcr adliye nezareti memurlarından Us 
küdarlı Mehmet, maliye nezareti me 
murlanndan Hüsnü, Bqiktaı zabıta 
memurlarından Arif, İngiliz sefareti 
tercümanlarından Stavrid.is ve bir 
Lehli idiler. Fal:at bir rivayete göre 
işte parmağı olan kadın efendilerden 
birinin Abdülhamide planı haber ver 
mesi, bir rivayete göre ele saray kapı 
cısmm çarşaflı kadınların sakallarını 
görmesiyle iş suya dü§mÜştü. 

Çırağan sarayında geçen üçüncü 
ve en mühim tarihi vaka da Ali Sua 
vi vakasıdır. 

Kahraman ve nıilliyefçi Ali Suavi 
1877 yılı mayıs ayı içinde elli kadar 
maiyetiyle sarayı hasmı§ Abdülha 
midin yerine Muradı tahta getirmek 
istemi11ti. uakat Beşiktaş muhafızı 
Hasan paşa maiyetiyle yetişmifti. 

Burada iki taraf arasında vukubu 
lan kanlı çarpışma neticesinde cesur 
ve mert Ali Suavi, öldürülmü§, taraf 
tarlannm bir kısmı kaçıp kurtulabil 
mişti. ı 

B~inci Murat ile validesi o gün 
Malta köşküne kaldırıldılar ve Ali 
Suaviyi öldürdüğü rivayet edilen bir 
sopa sarayın bir köşesine asılarak 
kurtarıcı ( !) diye ziyaretçiler tarafın 
dan öpülmeğe başlandı. 

işte Çırağan saravınm tarihinden 
bir kaç satır. 
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Büyük polis haf iyelerin den birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
P8ngaltı-da mülhiş 

bir aile faciası 
•----Yazan: VoHgang Haynrlh ------Tefrika numarası: c ----

Fıçıcı; D~ndi Şerifi oldu ! 
Bir tramvay biletçisi karısını aşıkı 
gakalıgarak ikisinide yaraladı 

Delikanlı; 125 Dolarını geriye almadan, sonradan &alıverllen 
ihtiyar Kreygln, peşini bırakmadı! 

Evvelki gece Pangalbda bir aile 
facıaaı olmuıtur; 

Pangaltıda Ayazm& sokağında ye 
di numaralı evde oturan trmDft7 bi 
letçiai v.na kamı Zehramn arala 
n bir hayli zamudanberi açmktlr. 

Tilki nehri üzerindeki adada para 
basan kalpazanlar çetesi 

Bopnmak üzere ~emeye lıi 
dip gelmektedirler. 

Zehra bu arada lnhisarlada çalı 
fail Mehmet iamin~ bir •damla ta 
IUfDUI• onu evine almaja betlanut 

Ba,Iangıç hülibuı: 
Dandüle /19 11e aandı1C yapa

rak geçinen delikanlı Allan Pin· 
lcerıon, ille mu""ff akiyeıinden 
birkaç hafıa sonra, Dandinin ida 
re ômiri olan ve resmen "Şeri,. 
unvanını tapyan adamın karır 
sına tekrar çıkarak. Kreyg İl" 
'ininde bir ihtiyardan balıaediyor. 
Bu adam, kendisine ''iı birliğı"., 
teklif etmif, ''Si:e 125 laaki/ci 
'dolara mukabil, tıpkı tıpkuına 
onlara ben:iyerı 500 aa1ıte dolar 
11ereceğim. Haıtô, ıalaıeleri, lur 
kikilerdcn belki de daha iyi gö
r~lüdür I" demit. Sözün bu 
noktasında Şerif, 'Allan Pinkeı
tona ''Ya siz ne yaptınız?:' diye 
soruyor. 

Delikanlı Pinkerton, fU cevabı ver 
Cii: 

- Ben bugür: de vaktile Dan.dini 
ye ayak bastığım zaman olduğum gi 
biyim. Ancak o zamanki kadar zen 
gin veyahut da o zamanki kadar faki 
riml Telakki meselesi! Fıçı ve sandık 
yapmakla, burada. servet temin olu 
namaz. Dolayisile gidip iki dosttan 
125 c:Jolar ödünç almak zorunda kal 
Cinn, Kreygle Dandi h.ıricinde bulut 
tum ve kendisine hakiki 125. dolan 
vererek sahte 500 dolar aatm aldmı 
l,tc bmadal BaeluMn yeni sılanıtca 

•• t •. ' sına eru tate.,, 
I Şerifin, timdi ağızı 1Culaklarma v,,. 

nyordu. Elini fıçı ve endık yapan de 
likanlmın omuzuna koyarak: 

- Allan Pinkerton, dedi , 
bilmiyorum, siz koskoca bir 
qek misiniz, yoksa bir nevi diin 
ya harikası mı? ! Başk'a bazı kimse 
ler olsaydı sizin yerinizde,.. Yani 
böyle sizin gibi namuslu olmayan 
bazı kimseler, bu 500 dolan almca 
gelip bana haber vermez. salite para 
lan piyasaya sürer ve sonra yeniden 
bir miktar daha satın alıp, böyle gay 
rimqnı bir ticaretle yav8§ yaVa§, hiç 
değilse ufak bir servet temini yoluna 
giderlerdi. Bu sahada muvaffak ol 
makta, imkan haricinde sayılamaz ı 
Size böyle bir fikir gelmeCli 'mi hiç) 

la bu meseleyi diifündükçe, ··nasıl rilir bir phsiyet oldu. Günün birinde tırİ3.y Yap.r bundan haberdar olun 
oldu c:la ben böyle yapbm? J,, diye. Dandi ahalisi kendieini Şerifliğe MÇ ca Mehmecli takip etmif, evvelki ıe 
keneli hareketini kendiaine karp izah mek suretile, duyduğu sevgi ve eaygı ce ıeç vakit evine girdiğini ıörünce 
edemez halde. bqmı aallacb. Meaele yı ifade etti. Baflıuıgıçta kendisini is bir müddet sonra kendm de anahı.r 
nin phidi yoktu; emareleri vana bi tiskal ebneğe yeltenen Şerifin yeri uydurarak ıçeriye dalmqtır. 
le delilleri yoktul ! ne oturan yeni Şerif, o makamdaki Yaf81' üst katta Mehmetle kananu 

İhtiyar Kreyg, ses çıkıAırnadan tev zamanını otuimakla geçirmedi. Da b odada 
kifhan bo lad D dili fı h · d kt h tli bir L _ _ 1~ ir görmüı, Üzerlerine ablnut. 

· eyi ._, 1• an çıcı ve a zı?:r. e ~ya :1',. ~e . ıaan her ikisini de muhtelif erlerindeı\ 
sandıkçı delikanlmm batma ne ço yet gosterdi. Daımıcenne hır uyamk yaralamqtır y 
rap ördüğünü o gece anlayaman.ut lıkla, kalpazanlan, at luraızlanm ve -t.-ı .. :__ . . . 
b. lı uzadıkça uzadı ve biran geldi ki diğer suçlulan takip ederek. Tilki y apr ,.~1111 ve ~yeye p~le 
tevkifhanede cam adalan Kreyg, Şi nehri sahilerinde huzur ve ıükun hü Y 8f8~ ~lamnlf ve dliyeye getirile 
kagoc:la Şerifle ıuılattı. delil yokluğu küm sün!ıesine yol açb... re~ b~n~cı sorgu hikimliğince tevkif 
byclile aalverilcli ! O civarın tekin olmadığı kanaati edilmıf r. 

Fakat delikanlı Pinkerton, onu vic ni edinen fÜpheler ki~aeler. bucak Ansızın ;;~ el 
Clan azabı gibi takip ediyordu. Sahte bucak kaçqtılar; kenc:lilerine ietedik "6y. 
500 dolan ele geçirmek için dostların leıi gibi at o,watabilece]deri batka t 
dan ödünç aldığı 125 dolar. ıçını yerler vac:lılar. Bu yerler Şerif Allan Q eş 
kurt gibi kemiriyoı;du. Bu parayı Pinkertonun huzur ve ıükun hüküm 8 ti 1 b 
kendi cebinden ödCJ11ek niyetinde de sürmesine yol açtığı yerlerden çok 8 8 lrdenblre 
ğildi. 125 dolar! Güç halle ekmek pa uzaktaki yerlerdir deli mi oldu ? 
rası kazanan ve ev idare eden bir . ? Arlcaa var.)" 
adam, bu kadar parayı kaybetmeyi Yunuı oğlu Niyazi isminde birisi 

evvelki gece Süleymaniyede Şabanm 
kahveainde otururken içeriye Battal 
adında bir tanıdığı girmif. yanma 
yakla§8rak kendisini dıpnya çqır 
Dllfbr. 

kolay kolay göze aldıramazc:lı. _.lllllntbJdlllllllaut•lliiı-llllıı•-... 
· Pinf.erton, gidip ihtiyar Kreygi 

buldu; kendisine şöyle dedi: 
- Sen, kalpazanlık suçlususun, 

ama ne yaptın. yaptın. cezadan kur 
tuldun ! Bu işte, ne olduysa benim 
1 2ı5 dQlaruna oldu. Sen bu parayı 
sonra baıka yerden çılcar veya çıkar 
ma; onun orası beni alaka<ıar ebnez ! 
Uürr:1~WHa ~'Yı ödeye 
cek!fH!J eğ~li~~eh! o'i1itumin 
sonuna kadar senin pef ini l:>ırakmam. 
iyi düıün ! Sonra kanımam ha! 
. ihtiyar Kreyg, homurdan~ homur 
dana elini cebine daldırdı. 125 dola 
n geriye vermek auretile, yapılabile 
cek en akıllı işi yaptı ! 

Bu takıntıdan da bu suretle lCurtu 
lunca. düıünüp ta§ındı; ne de olsa 
Pinkertonun dola§tığı!filki nehri ci 
vannm kendisine tehlikeli bir saha 
t~kil ettiğini, o sahillerde istediği gi 
hı faaliyet gösterip fingatamayacağı 
nı liesaplaclı ve bu düıüncede karar 
kılınca da. faaliyet sahasını Cenup 
taraflarına nakletmeği tercih etti J 

KURUN 
ilin tarifesi 
lli.n Ayfalarmda ADtimi 40 Kr. 
Resmi ilAıılar 

Niyazi dıtan çıkmca tabancaamı 
çekip üç el atq etm.iftir. Niyazi atik 
davranıp yere yatml§, ku1Junlar bo 

30 ,. fUJUl gitmi.ttir. 
"Dö~dJ.\11c9..sw~ ıqcı • 1 B.üal ,.u~ 
.~ı e WP,ci ~NJI~ otoo _,b_r·· ........ ~..ı._.;.:.:.:.:.:.;;.;:=.::...::.::.::=.:.::.::::.:::.~· 
Birtiıcl ayfad& 

Baahk illıılar SOO " 
Ticaii mahiyeti haiz olmıyan 

kilçUk ilAnlar 20 kelimelik bet de. 
fası 120 kuru§tur. F..skiden mu
kavelesi olan mUtterilerimlzln 
mukaveleleri mUddetfnce fark a. 
lmmaz. · Uzun mOddet devamlı 

illnlar tenzillta tlbicflr. tıln ver. 
mek hususunda yalnız ve mUnha. 

sıran V AKIT YURDU altındaki 

Kemalettin !ren illn bUrosuna 
müracaat edHmelidir. 

---KURUN-. 
ABONB 'l'ARll'BSI 

Aylık N la& &,... 
1 ayblr MO t.11 g,.._ 
1 aylalı ı71 110 K'!l-
Ydbk iM I•KJlt. 

Tarlteetıı~ Balkan lılruat lçtn a7da otuz 
kuruı dllfOIUr. Poeta blrlltfne ıtrmf7'D 

1'9rfel'9 ll1da yetmlf 'befer kunlf 
ummedlllr. 

Diğer taraftan. Allan P.inkertonun Telefon: İstanbul • 2'370 

ıöhreti. arttıkça arttı. Muhitinde tam llllllaıııd""ıı ....,.1111nı1 ıııtll•·-···111111 1111. ~.d..ıllll A.*- ....,.. .... _ .. acreu 21 -·-. manasıylc tanınmıs, parmakla göste llıuı.. 1111111 ft"'lllllll•••""""'Qlllll..... -.·~- ·-uwıı.-· 

Kardetlnl karnınd 
yaraladı 

Dün Karqiimrükte lemail ve 
ri iaıninde iki kardet kavp e • 
lamail brclqini eline ıeçirdi 
bıçakla kammdan ağır aurette 
ralamqtır. 

Kavganm sebel) suçlu ltmailin 
c:lqi Kadrinin bq lira paran ile 
yet cüzclanmı 8f111DU1 ve 90 
ki annesini döimeaidir. 

Hastahaneye bldmlan yaralı 
rinin yarası çok aiırchr. Dün 
doktoru tarafından muayenesi 
llllftlr. 

Oiier taraftan kardetini vuran 
mail de dün 1 inci 10rgu lıikim · • 
eorguıu sonunda tevkif edilmif · 

MANGALA DOŞEN S 
- Fatihte Haydarda oturan tü 
ameleainden 30 yqmcla Ayte, 
olduhndan bir hafta evvel oda_,. 
c:lolaPr\en mangala düpüı. m 
lif yerlerinden yanlnlftır. 

O zamanc:Janberi evinde yatan 
tenin-.ıhhi vaziyeti fenalatmıt, 
teki lıutahanesine bldmlmqtır. 

OTOM()eJL ÇARPTI -
yünde Acıbademde 70 yapnda · 
ne Nihadm idaresindeki 2183 n 
ralı otomobil çarpmıf, ihtiyar muh 
lif yerlerinden yaralanarak hu 
ye kaldmlmııtır. 

Şoför Nihat tutulmuıtur. 

TEKERLEKLER AL TINDA 
Çubukluda Muhacir mahalleainde 
turan 18 yatında Fethi ayni 
lede oturan Rizeli Haaanm 
ile gezmiye giderken dizginleri 
mak hevesine kapılmııbr. 
. Fethi biraz sonra ayağa kalkıp 
l;m.~eğe ı.,ı.ıı •. k...
~AA~ mada m.ımraleMııdl 
ltaybedip dÜfllliit. tekerlekler al 
da kalınıfbr. 
. Fethi Haydarpap hastalianesi 
bldmlmııtır. 

TASHiH 
T. C. lıl~rkez B&nkunun 2-1~931 

rlbll "IUl1'9t l1llUnm aktif lamunda 
lıoao1an 7ÜbU IS00.000 lira olacak 
eehven 1.000000 olarak buddrtmdu 
olunur. 

Ollz Hekimi 
Dr. ŞiJlırll Ertan 

Cataıollu MUl'llC"•nf7e c& llo. sO 
(Calalolhl Bcaaem Jumadal 

Telefoa. 225U 
.............. 1 ...... -

. Genç Allan, §a§l?mlf e Şerifin ne 
demek istediğini kavramıı bir ta.vırlr ... --..... ------~-----.... --------------._.._ ________ .._ _ _. ... _: _________ ....... _ .... ~ 
la,, fU mu'kabelede bulundu: • 

- Hayır, Şerifi 
Sonra, gözleri parladı; elile ıöylc

bir hareket yaparak: 
• -:- Tasavvur ediniz hele, Şerif, l 
C:lcdi, bu vaka ne dehfetli bir sansas 
Ypn olacak! Dört bir tarafta akisler 
birakacak ! Ben Kreygle Şikagoda bu 1 
lu§Dlak üzere sözlqtim. Bu seferki 
buluım~ızda 5000 dolar getirecek ! 

Ve bıran durdu, Şerife elini uzat 
tı: 

- .f şte bunun için, eizden bana 
bir tevkif müzekkeresi kesmenizi isti 
yorum! 

- Size değil, ona l Sizin vasıtr 
nızla ona! 1 

Şerif, adamakıllı ne§ele.nnıiı ti. Boi 1 
bOl gül~yordu. Hemen muanm ba§ı 
na geçtı; Kreyg adına bir tevkif mü 1 
zekkeresi kesti : 1 
• ~ Bunu alın~ ve bununla onu ge 
tinnız. Bana 1 

- Bu işi ba§aracağun, Şerif! 
-Haydi hayırlısı! Uğurlar 0ı 

sun! 

• Allan Pi~kerton Şikagoya gitti, ih 
tiyar ~eygı yakalayıp getirdi f 

Şeni, sonradan düıünürkcn he 
mencecik tevkif müzekkeresini ke 
sip delikanlıyı kollannı sallaya sa11a 
ya yola çıkarmanın büyük bir buda 1 
'1ık olduğu neticeaine vardı. Her de 

Lindcnhof çi/ıliğinde, Sofiye 
Randol/le kızı Giıta ve oğlu Kurt 
oturuyorlar. 'Ana, oğul, kızı 
kom§ıı V ayıcnek §"tosu sahibi 
BertrQtn /on Hohenhağııı oğlu 
28 yaşında Hans Georgla evlçn• 
dirmck istiyorlar. Kız, buna razı 
değil Bu aralık. Gittanm cmıi· 
ıii.dcn dostu Li:.bct Raymcr, o
raya gclm<'k iizcr<'dir: 

Kurt, çiftliğe ancak birkaç yüz adım 
mesafedeki istasyona giden kız kardcıi· 
ne, hO§ bir karşılaımaya hazırlanmış, 

refakat ediyordu. Lokomotif, iatim salı • 
verdi, küçük çaptaki katar, istasyona 
girdi. Vagonlalı(Jan birinin penceresin
den, cazip bir genç kız, el sallıyarak, 
seslendi: 

- Gitta ! Hallo ! 

- Hallo ! Lizbet ! Ho§Ccldin 
Tren, durdu. Gittanın enstitliden 

dostu, çalak bir aıçırayışla, perrona at
ladı ve Gittanın boynuna sarıldı. Ku
caklaştılar, öpJıtüle.t. 

- Seni kardeşim Kurtla tanıştıra 
yım!. 

Gitta, kardeşini gösterdi. Lizbet, eli
ni uzattı. 

- Sizinle tanıştığıma memnun ol· 
dum, Her Randolf ! 

Kurt, iği!.di: 

- Hemıirem bana size dair birçok 

Edebi Roman : 3 Yazan: M•k• El 

SEVGi; UYANINCA •• 
güzel fty anlattı, Froylayn Raymer, 
ve Gittanın hiç bir suretle milballlaya 
kaprlmamıı olduğunu görüyorum r 

Bu kompliman Uzerine, Lizbetin tat· 
lı bir bakrır, delikanlıyı mUklfatlan· 
dırdı. 

Lizbet Raymer, sahiden cazibeli bir 
mahlüktu. Zarif ve mütenasip endamlı, 
koyu mavi gözleri zeki bakıtlı ve yu· 
mu,1crk ağızlr ; .. dudaktan, tabii renkle 
t'zc, canlı görünütlüydü, Koyu kestane 
rengi, lüle lüle uçlan arasında aanm· 
tralı: teller de karııryor ve gülilmsedifi 
zaman, yanakları, çukurl&flp, yüziinde 
canayaldn bir ifade yerediyordu. 

Ü9J, konup Jionu1& Lindenbof çift· 
liğine yollandılar; oray~ varınca, Frav 
Sofiye, kendilerini karşıladı. Bahçe il • 
zerindeki küçük bir taraçada oturdular. 

Kurt, sordu: 

- Ecnebi seyyahlara rehberlik et • 
mej(, nereden aklmıza geleli, Froylayn 
Raymer? 

Lizbct, nef eli bir halde, izah etti: 

- Gayet buit! Seyyah akını (ittik
çe artıyor. Biraz malCimat sahibi ve li· 
aan bilir olunca, bu auretle epi para b-

- ,.,y:-. 

- Bu faaliyetiniz. pek yorucu, delil . ., 
mı. 

- Bazan, evet 1 Fakat buna mukabil 
de, bu faaliyet insanı hayli tatmin edi
yor, .• but zevkli taranan da T&r. Mne
IA, &rQ bUtlmam ihtimal !ıiç müm
kün olftfyacak yerleibu vesileyle ıezili 
yor. Hu şeyden evvel de, aevilen ıqem-

leketin ıilzelli~erini .göıtermenin ver· 
diği sevinç geliyor; memleketin dafta • 
mır, göllerini, §airane köylerini, hulya 

dolu. ~tik ıehlrlerini, üNUnde bere
k.et!i mahıulün olgunlaıtrğı, aapan iıle
rının yer yer uzandıfr m&nbit tarlala-

nn alabildiğine ıenifledifi ovalan ya • 
bancilara tanıtmanın verdi fi sevinç ı 
Sonra aan''lt kollekaiyonlanru kucafm-

da biraraya ıetiren bUyWr tehirler, ta• 
nayi merkezleri, ebedi genç ve faal bir 
yapıcı ve yaratıcılığa, milletimizin ve. 
rimli bliyük~:.ik ve kuYTetine deWet e
den bu yerler siyaret ediliyor. Muf 
nin hayret ve hUrmet uyandıran sanat 

abideleri,... mimari abideleri ıeyredite
rek, her tarafta, kalbi ve ruhu yWmekten 
bir ıey,e ru!Janıyor. Hattl denDebD!r, ki 

bu meslekte iman, milletleri bar:ıatıl".'I 
olan biribirini anlayqtıa ve inunluı 
nöirine y~ tol oynayo.rl 

Çiftlik ır.thyau bdm, 1ihıünd6 

yemeiin bam olduğuna bildirdi. 
Sofnda, Llzbet f6yle 4tedl: 
- Bu sakin muhit te, !muSIJFJ 

''Domrözcük Uykuau"ndan 1nr1ma1ı:rı 
çünkil, Lindenhof siftlill yanından 
çaı bat. daha modem bir tekle ı 
rck, .. elekt.rildi tren ifletileceld 

Kurt, batırdı: f" 
- An:ıan, ne fevkalide §ey 1 Bu ı1' 

retle. payitahtla ararmr.dıki meuı, ti 
' ulacak, bu yolla rur'at temin oluıs'JI 

cak. Jılahaullerimid dalla elverifli ,... 
tekilde gönderel>ilecejb; dolayniyle ~ 
mahsullerimiz icap eden yerlere~_., 
manmda glStürillere.Jr, ..• daha fazla ft1 ... 
btllacak 1 Şimdiki dar hattın geniıtctil 
metine ne aman baflanacak? 

- Bu huauıta lize malGmat nrebd" 
cek vaziyette değilim, Her Randolf f il 
tlma1 gelecek senenin ilkba!ıarma 1 .1' 

Sofradan bJJaldıfr zaman, Gitt•• ~: 
tikte bir dolqma tekli41- etti. Yqlr ., 
dm, evde kaldı. Gençler, dolatmıy• ::. 
tılar. Önce it ı8rillen kısımlar geı .Jil 

inek ahm, tavuk JrUmeaJerinin bU~'j, 
dufu avlu n meyva baıkı Aletle~ 
bulundufu imallthane.... Sonra pr 
tarafma ıeçildi ...• 

'('Ar!Üın var.); 



Divrik de trene 
kavuştu 
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Osmanlı tarihine umumi bir bakış 

VE 
•• TURK iNKILABI 

elecek yıl demir madenlerinin 
~ işletilmesi muhtemel 

Tftrk Tarih Kurumunun ikinci Kongresi&1in son giinil Profesör Bayan Afel tarafından 
teırih edilmiı olan bu mllhim mevzuun ilk Kısmını "ULKÜ,, mecmuasından alarak 

dilnkft sayımızda vermittik; devamın• da bugün okuyacaksmız 

'fı. Di · OrtluJa Zaaf 
()İ\'ti~~i ~J:l~.·~•İ) - ilk trenin dan öğretmen ihtiyacı önlenen o- ~r~u tefkilitı olan Yeniçeri Q. 
retle h 1 r ıgını görmek ve bu ıu- kul, çok modern bir tekilde yük-1 ~gı ılk devirlerin sailam bünye
l!!ek .. a kın tezahüratını teıbit et- ıelmittir. Kayıt ve kabul muame- ıınden çok uzaklatmıttı. Hüküm-

Di u~ere buraya geldim. leıine baılanılmıttır. dann ordu baılanndan ayrılması, 
k,ı.ı:;k istaıyonunda büyük bir Hattın resmi kütadı ile birlikte ve onlara vekilet eden bir kııım 
lltJı b" ık var. Hereluin yüzünde okulun da rami kiifadı yapılacak ı~rdar ve aeraskerlerin ehliyet ve 
Di,,. ... •r heyecan gözüküyor. Tren ve tedrisata batlanılacaktır. Orta kıfayetaizliği, ordudaki aailam 

Siııe de kavuıuyor.. okulun, açılması büyük bir sevinç d!ıiplini zaafa ufratmıttı. Bunda 
,7 nc~~·İ Erzurum demir hatbnın yaralmıt bulunuyor. bılha11a hariı vezirlerin orduyu 
Si\'aa ı ometresinde bulunan ve Elektrik lıi tahrik etmeleri Kapıkulu iıyanla· 
ol. İ). tirin ve güzel bir kasabası K b rına ıebep olmuıtu. Bu uırdaki 
uerT b" ı~riğ~n bundan böyle daha asa anın bugün belki en mü- daimi harpler ise bu ordunun bo-
he y kr ınkıtaf göstereceğine tüp- him ihtiyaçlarından biri .de elek- zulmumda en büyük amildir. 

ti' 8 c tur. trik itidir. Belediye bütçeıi kua· 1699 Karlofça muahedesi on ıe-
deıı tirada bulunan tarihi izerler- ba ıtık ihtiyacını öilemeye kifa· kizinci aınn, Oımanlı imparator· 
htıı. •Ynca diğer mektuplarımda, yet edemediğinden Nuri Demirai luğu için Orta Anupadaki yerlet
~· e~e~eğim. Cumhuriyet hüku· bu mühim iti de d~~Üf ve is- mesini ıökmekle kapar. 
L,.,,!~ızı.n demiryolu, ıiyaaetiiıin taıyon yakınında bır deiınnen ıa· B"t" k" . . d d 1 
~""'k b t ı ak b .1 bü' ük u un on ae ızıncı asır a eve-
"-ı ır eıeri olan Sivu. Erzu- bı'n abaına~ ul nunk ıu ıt~ 1 IY_._ tin dahili idareıinde ıılibat yapıl-
ot_ derniryolunun buraya kadar ır raJ yapı ma sure ıy e e cıa· k ... d • ku 1 
.ı.. il lcıınıı da ıona ennit bulun- trik santralı kunılacaktir. Bu ıu· · mu~, mer ezı 1 • arenın vvet en· 
""h d D' "k ... mesı, ordunun ııyueten kurtanla-
~ ... n an ilk tren bugün coıkun retle ıvrı ıtııa da kavutmuf o- rak ı't"ı t 1 b' d .. " •çte ,. lacakt ma o unur ır or u VU· 
1- [)· ~gelen büyük bir tezahürat ır. cuda getirilmesi, maliyenin tanzi-
~'trik istaıyonuna girdi. Tayyare F abrütan mi, denizde ticaret ve kudretin te-

l'İrf tt!n açılıt reımikütadı 2 tet- Nuri Demirağın memlekete en sisi için hiç bir ciddi hareket gö-
'ç.J:-nıde yapılarak bat, itlemeye büyük hizmetlerinden biri de Div· rülmez. 
llJc~r. rikte kurdurmAk tetebbüıünde bu· Devlet ltlarai Bucalayor 

h b_ trenin kavuımasından dola- lun~uiu büyük tayyare fabrikalı, D 1 l>et~ldiye, ameleye bir ziyafet fabrikanın, yeri hazırlanmıt ol· ev et idaresi ordusunun entri-
~ ,: kurbanlar kesildi. Hat Si- duğundan gelecek yıl içinde inf&· kacı ülema ile, mailtip ve cahil 
Jai; ~aliıi Nazmi Toker, kıymetli ata batlanılacaktır. kumandanlardan ibaret aciz ve 

l'
IÖJlevle açtı. kendilerinden batka bir' ıey dütün 

l>tı ... ~ ıelecek yıl Erzincana ka- Donirclafın lıletilmai miyen paditahların elinde istika • 
~ Divrik yamaçlarında sıralanan metsiz bocalamaktadır. 

ır. büyük ye zenıin demir damarlan- Bu tartlar içinde Osmanlı impa-
aıt ~ Ortamelrlep nm bulunduiu ve Sivas • Erzurum ratorluğunda, Ruslarla Perut mu-

~~trifjn yetittirdiii kıymetli demiryoluna bir kilometre meaa- ahedeıi. Venedikle ve Avusturya
l'i ~Jerimizden müteahhit Nu fede Demirdaim üzerinde yapı- lılarla Mora harpleri, lran harbi, 

Itri )'lc~tafın kasaba kültürel ihti- lan' maden aarıtırmalan çok bü- tekrar 1736 da Avusturya. Ruıya 
Cİ\'a~ lca11ılamak üzere iataıyon yük neticeler Yerdiiinden ıelecek harbi, ve 1768 den itibaren ikinci 
ı~;«qda yaptmp ve bütün den yıl madenin itletilmeye bqlanaca Katerina ile hemen fasılasız otuz 
,.,ı .. ~ını tedarik ettikten sonra iı muhtemeldir. seneden fazla ıüren seferler de • 

""'ı kültür Bakanlıiı tarafın- Ntlfit Nal~ Damanlıoilu vam eder. 
---------------------- · Bu seferler Osmanlı devletinin 

Burdurda Yeni• bir ilk zanıri olarak kabul etmeie ve düt 
manın insyativine tabi olarak yap. 

Okulun temel •. atlldı maia mecbur olduiu harplerdir. 
Bu asrın sonlannda Oamanlı or-

c.L. ~dur (KURUN) - Bu 1 .ı ilk\ Merasim, Cumhuriyet martı ve du!annın mütemadi mail6biyetle
~ı:l•ra pek çok talebe kaydetti- alkıtlar arasında nihayet buldu. ri askerlik ıabuında ralahat yapıl-
' ,eıc İçin müracaatlar yapılmak- AYT AR maıı fikrini uyandırdı. 

1 
~-

~akat yersizlik yüzünden bir iç Ucaret umum mUdUrU IJalıat 
>tt 1 ıeri çevrilmektedir. Vili- lzmlrde Üçüncü Selim 1792 de ıılihat 
~ laıerkezinde 5 ilk okul mevcut hakkında devlet adamlanndan li.• 
~ bunlann da binalan derme lzmir, (Husuıi) - lktısat Ve- yibalar iıtedi . • Cevdet Tarihi bu 
11._i'- evlerden temin edilmit ol- kileti iç ticaret umum müdürü B. huıuata yazılmıt 21 liyihadan bah 
'-d~q İçin ihtiyaca ki.fi gelmemek- Mümtaz, Ankara ekspreıiyle teh- aetmektedir. 
'

11
' Sınıf mevcutları 60 70 a· rimize gelmittir. Fakat bu layiha sahipleri 11li

'~'lldadır. Bütçe darlıiı ve okul B. Mümtaz bu sabah Ticaret O. hattan çok korkarlar. Öyle ki mü· 
'I ~iı Yüzünden birçok vatan yav- dasına ciderek kontrol itlerini ıöz zakere eanun:ada bazıları devletin 

•okaklarda kalmıttır. den ıeçirecektir. ihtiyarlık devrinde olduğunu harp 
"' ~Ununla beraber, Burdurda Ankarada bulunan standardi • P~tinde kotmaktama ıulh halini 

~.. ve öğretmen bugün büyük zaayon mütehuıııı Dr. Bade de, uzatmanın ve bu ıuretle talimli as
~;-~vinç içinde bulunuyorlar. lktısat Vekaletiyle muhtelif itler k~r ihtiyacından uzak kalmanın 
~' bu sene olmasa da, ıele- etrafında temu ederek Ankara • daha makul düteceiini ileri ıür
' leneler için Burdurda çocuk- dan dönmüttür. Dr. Bade, ibra. müılerdir. lalihatçılar içinde e· 

ı' tt....._ ~ blektepıiz kalmamaları hu- k 1a1lı bir teklif yapan yoktur. Bü· 
~~da büyük bir adım atılmıt ve catı kontrol itlerinin mer ezi bir tün layihalar ıimdilik tedbirleri 
~ &Ul okul binasının temel mera- yerde idaresini temin için l\lim~t saymaktadır. 18 inci aıır Avru-

'b hpılmıttır. almıttır. Öjrendijimize göre Kar- paıı fenni ketiflerin ve yeni en-
..,,c:_~ .~ünuebetle bütün . okullar diçalı hanının altında, genit bir düıtrinin ortaya çıktıiı bir devir-

".:"Uc daire bd i• için iıticar edilmittir. d' 
' )'il. kütlesi merasimi ıörmek, Bu daire Ticaret Oduı ve Bona ır. ı 1 kulun temel atma törenini d'I kt" Siyuett,e orduda, ilimde fev • 

tarafından tefrit e ı ece ır. kaJ'"d · la 
41 t._ "'-• k için burada toplanmıt· ------~------ a e 11tidat r yetiti1ordu. Ruı 
~ 'r:1'." ıeçmeden ilbay ve hüka- ya ıarp medeniyetine ıiriyordu. 

~ıd UllJiikleri ıeldiler. Bandonun rı, G ü n ı o k 1soo senesine kadar Çarlık. ıca. 
\.::':1iı lıtiklil martı ile törene ~ radeniz timal kıyısında teeaaüa et· 
s::ndı, Önce kültür direktörü RAD y Q mit ve Oımanlı imparatorluiu ite 
~ 1-liitealup ilbay Savat bir fiilen Tuna ötesine çekilmiıti. 
°" -.de bu1undu ve öfretmenle- Programı On dokuzuncu uır bqında Os-

"'~ lfaydi bakalım öiretmenler: 
~lcUlun tqını ıırbnızda taıı· 

'-a ı.nız. it batına! .. dedi. 
l\aı-~ •öz bütün öğretmenleri cot
•n'ti · Bir dakika sonra her biri ; 
'lı, ildeki iri tatları temelin içine 

Q otl•rdı. 
~11 

"11ada llbayla Kültür Direk 
"sı )~temelin içine indiler, ilk 

9ttirdiler. 

Ftt• neırtyatı : Saat 12.30 PIWa TUrlc 
muatkiat. 12.'50 Havadl9. 13,08 lluhtelU pWc 
DetrfyatL 14 Son. 

Akf&m neşriyatı: Saat 18.!lO Pllkla dana 
muatklat 19,30 Feriha Tevfik taratmdan muh 
telif parçalar, piyano retakaUle. 20 Ya,.r 
ve ark&dqlan taratmdan Türle mualklat ' 'e 
halk tarkılan. 20,30 ömer Rıza laratmdan 
arapça söyle\'... 20,411 Semiha ve arkadqla. 
n taratmdan Türk muatklıl ve halk f&l'kılan. 
21,15 Orkeaıtra. 22,15 Ajana ve bonıa haber. 
im ve erteal gUnlln programı. 22,30 Pl&k1a 
aololar, opera ve operet parçalan. 23 Son. 

manlı devletini, kapısında Çarlık 
Rusyuı, Avuaturya imparatorlu • 
iu, Anupada Fransa ihtilali ve 
Napolyon seferiyle beliren milli • 
yet idealleri ve Akdenizde bütün 
ihtiraılann tahlanmuı karıııında 
on sekizinci uır nihayetj içinde 
ıörüyoruz. 

.Din Siyuefe Alet Olmuıtu 

Din siyasete ilet, ordu diıiplin
ıiz, yeni sevkülceytten habersiz 

ve ıiyaıete hikım, maliyesiz, mer· 
kezi idare de haysiyetsiz bir Or· 
taçai teşekkülü halindedir. ilk ku 
rulduğu devirlerde iyi verimli İt· 
leyen müeııeıeler ile makUa bir 
tekamül ve cihan vaziyetine uy · 
gıın yürümedikleri için fayda ye • 
rine cemiyet hayatı içinde en za • 
rarlı olmutlardı. 

On dokuzuncu asır, Osmanlı im
pal'&torluiune her nevi buhran 
ve: 

1 - Dejenere olmuı bir hane
dan. 

2 - Fena idare. 
3 - imparatorluk içinde isyan

lar. 
4 - Harid dütınanların istila 

ve iıtiamar faaliyeti. 
Bütün bunlar rollerini oynuyor

lardı . 
V alna bu aıırda bazı isyan ha· 

reketlerini tarih kaydeder. Fakat 
bunlar daima harici teıir altında 
ve asla milletin hakiki ihtiyacının 
kartdığı olarak· dütünülmemittir. 

T anzimaı"lann Zoralti 
F oali,.ıleri , 

Tanzimat adamlan ıslahatın 
birçok kııımlarını ecnebilerin zo· 
ruyla ve ıönülsüz yaptıkları için 
icraatta enerji ve fikri takip göı
termemitlerdir. Ali Pqa, iılihat 
hakkında hükümdara verdiii bir 
liyihada iılihatı, bir fırtınalı ha
vada ıemiıini kurtannak iıtiyen 
kaptanın safra almalı kabilinden 
bir ~afQret olarak telakki etmek., 
tedir. 

Tanzimat adamları bir devleti 
kurtaracak, bir milleti yübeltecek 
tedbirleri kuvvetle tatbik etmek 
airavetinden mahrumdurlar. Di • 
ier taraftan feriat hükümlerinin 
tatbikine devam etmek, öte taraf
tan da A vrupadan yeni yeni ka
nunlar almak istediler. 

Bu ıuretle birçok sahalarda za
rarlı ikilikler oldu. Meseli yeni 
tedrisat siıtemiyle eski medrese 
zihniyeti bir arAda yürüyemezdi. 
Tanzimatçılar fikir hürriyetinin 
aleyhinde idiler. Millet, hürriyet 
kelimeleri en ıevilmiyen ve mana
sı anlatılmıyan mefhumlardı. 

Umumiyetle liberal zannolunan 
Yeni Osmanlılar dahi, bütün ka • 
nunlann mecelle ıibi hep 19riat • 
tan alınmasını iıtiyorlardı. itte 19 
uncu asırda Oamanlı devleti, bu 
karanızbk, idaresizlik ve çökün· 
tü içindedir. Bu uır, imparator
luiu dajıtmak için ne lazımsa o
nu yapmı,tır. Dahili isyanlar ve 
harici iıtililar imparatorluk ara
zisinde yeni yeni devletlerin orta
ya çıkmasına ıebep olmuıtur. 

Parçalanan imparatorluk 

Toprakları daiılan ve parçala
nan Osmanlı İmparatorluğunun ü
zeunde burün fU devletlerin ara
zisi vardır: 

Irak, Suriye, Paleatin, Erdün ve 
Hicaz Krallıkları, Yemen, Habet 
eyaleti, M111r, Bingazi, Trablua
ıarp, Tunuı, Cezair, ı Yunaniıtan, 
AmavutJuk, Bulgariıtan, Yuıoa
lavya, Macaristan, Romanya, Ce
nubi Lehiltan, Kırım, Ukranya, 
Kafbaya, Azerbeycan, Türkiye. 

Hülila ve netice olarak tunu 
ıörüyorm ki 13 üncü unn ıonun
da ufak bir beylik halinde kuru
lan Oımanlı devleti 14 üncü ve 15 
inci asırlarda büyüdü, yükseldi, 
tarihte dünya İmparatorlukların
dan biri olarak mühim yer itıral 
etti. 16 ncı asır bu varlığa en bü
yt~ kültür eserlerini verir. impa
ratorluk her huauıta en yükıek 
tahikuına çıkmıtbr. Fakat yine 

16 ncı asrın sonudur ki bu yükae
Iİ!in ters iniı ine batlangıç olmut· 
tur. 

17 nci ve 18 inci asırlardaki Os
mnnlı devletinin idarecileri, ced
lerinin koyduklarını zamanın te
ki.mülüne uyduracak halde değil
lerdi. Hazır miras yerinde say • 
mak için bir amil oluyor. Devletin 
teokratik sisteminden doğan bu 
hadise cemiyetin tekamülü kanun
larına zıd yürüyor. 16 ncı aıırda 
Avrupaya üstün olan Türk • Os
manlı varlığı inkitafını takip ede
mediği için 19 uncu asırda haıta 
adam lakabını alacak kadar dü~· 
künlük gösteriyor. 

Onun idarecileri ve ileri gelen 
'mütefekkirleri dahi "ihtiyar dev
letlerini,, olduğu gibi muhafaza 
etmek kaygusundadırlar. Halbuki 
ilerlemekten ıeri konulan bir mil
let, ihtiyarlamağa değil, çocuklat
mağa mahkUnıdur. Devlet ve mil
letlerin genç ve ihtiyar denmeleri 
realiteye uymıyan ti.birlerden bat 
ka bi~ teY değildir. Milletler ken
di tekamül kaideleri içinde dünya 
giditine uymakta daima canlı bir 
mcvc:.ıdiyet o)mak ürtidarındadır
lar. IJle Osmıı.nlı devleti kültürü
nün h~r safhasını ihmal ederken, 
inkırazını hazırladı. 1792 • 1919 
tarihleri aruı bütün bu safhaları 
kaydeder. Onlan etüd etmek, dü
tüncelerimizi o noktalardan tek • 
ıif etmek yeni hayatımız için el • 
zem bir ittir. ÇüQ.µ Osmanlı im • 
paratorluğu son asırlarda dini ai • 
yuete ilet tutmut. ordusunda di • 
ıiplini kalmamıf, maliyesi bozuk 
bir devletti. 

Fikir hayatı, Türk milletinde U• 

yutulmut bir halde, ekonomi ha
yatı iıe alabildiğine ecnebi elleri
ne geçmiıtir. Bu hal bize fU düs
turu hatırlattı. 

Devlet hayatı bütün kültür mü
eaaeselerine müsbet veya menfi te
sir yapar. 
Oımanlı İmparatorluğunda bu 

devlet idaresi hayatı iyi olduğu 
zaman bütün diğer içtimai ve ikti
sadi mÜe!'seseler müabet sahada 
ilerlemit, bilakis devlet hayatında 
ki durgunluk ve gerileme inkıraz 
devrelerinde en fena tesirlerini 
göatermiıtir. 

Yirminci A•ra Girerken 
20 nci asra girerken Osmanlı i

daresindeki değiıikl'ikler cezri ol
maktan gene çok uzaktı. 

Metrutiyet 1914 harbini en fe
na teraiti içinde neticelendirdi. im 
paratorluğun yıkılııına hep phi
diz. 19_19 aıırlann zelzelesinden 
kurtulabilen bir Türk mevcudiye
tini bu yıkıntılar içinden aapuağ
lam çıkabileceğini daha 4 yıllık iı
tiklil mücadelesiyle meydana ko
yar. 1923. Onu asıl adiyle dünya
ya tanıttıran inkılap hayatına gi
ritimizi hep yaşadık ve yqıyoruz. 

Zararlı olan müesaeaeler, ısla
hatla deiil, inkılipla fay dalı hale 
ıeleceğini bize en Büyük Türk ya
parak öğretti. 

Türke istiklal veren el ona kül
tür hayatının her safhasında ileri 
ıitmenin bir zaruret olduğunu öi· 
retiyor. Yeni hayatımızm ileri ıi· 
ditteki hızını tarihimizin derinlik· 
!erindeki kuvvete dayanarak alı • 
yoruz. 

Bu izahlanmla ıeniı çizgiler
le anlatmıya çalıttıiım ''Türk Os
manlı tarihinin karakteriıtik nok· 
talarına bir bakıt,. bize bu haki
kati bildirir. Bir devletin ıiyast 
hayatı milletinin kültür hayatiyle 
en sıkı bir ıurette alakadardır. 

Kültür hayatının yani devlet Ji. 
'(Liitfcrı ıayıfayı çet1i~J 
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Cinaqet tarihinde misli görülme
miş bir. hadise 

Pijamalı bir ~ene; 
kız cesedi 

~senedir kendisini tanıyacak birini bekllgerek 

Alkol içinde yatıyor! 
Avueturalyada bir ölüyü üç sene bir netice alamıyor ve cinayetle ala 

dir saklıyorlar ve bu hadise yalnız kadar hiç bir ip ucu bulamıyor. 
bütün Avusturalyada değil , bütün Cinayetin en dikkate şayan taraf 
dünya zabıtasmI alakadar etmekte lann8.an biri de genç kızın bir şehir 
dir. harici yolda öldürülmi;.' olması ve 

Hadise şudur: kızın pijama ile bulunmasıdır. Bu 
Üç sene evvel Avusturalyada şe nun bir kaçırma hadisesi olduğu dü 

hir harici bir yolda, esrarengiz bir şünülse gen kızın nihayet. o civardaki 
ceset bulmuşlardir. şehirlerden birinden kaçırılmış olma 

Bu cinayet kurbanı genç bir kız sı düşünülebliir. Çünkü, bu hadise 
dır ve üzerinde ne için öldi.irülmüş herhalde gece yapılmış olacaktır. Ve 
olduğunu gösteren · hiç bir emare bir gece kinde de cinayet kurbanım 
yoktur. oraya ancak civardaki şehirlerden bi 

Polis derhal tahkikata girişiyor ve rinden getirmek kabildir. 
o zaman bu tahkikatın böyle üç sene Halbuki. en süratli otomobillerin 
süreceğini tabii kimse düşünrniyor . bile cinayet mahailinden bir gece i 

Evvela, cinayet son derece esra çinde gelebilecekleri mesafede bu 
rengiz bir §ekilde İ§lenmiştir. Sonra, 

1 
lunan bütün şehir, kasaba ve köyler 

işin daha muammalı tarafı, öldürü de kimse genç kızı tanıyamamış, se 
len genç klZln kim olduğu tesbit olu hirlerinde böyle bir kimsenin oturdu 
namanuştrr. ğunu veya o gece oradan bir otomo 

Belki, cinayet kurbanının kim ol 
duğu keşfo]unsa hadise üzerinde ha bil geçtiğini hatırlamamııtır. 
zı io uçları elde edilecektir. Esasen, yollardaki jandarma]ar da 

Cinayet tabii, kendiliğinden gaze o gece oradan hiç otomobilin geçtiği 
telerle ilan olunuyor. Şüphesiz ki ni görememişlerdir. 
genç kızın ailesi veya hısımı akraba Bu suretle, yol ortasında bulunan 
sı çıkacak ve cinayetin nasıl olduğu bu genç kız cesedinin odeta gökyü 
nu ö~re:mıek isteyecektir. zünden indirildiğini düşünmek zaru 

Hayır, günler geçiyor, kimse ,.ık 
-s ridir ki buna ek tabii İmkan yoktur .. 

mıyor. Bunun üzerine cesedi tahnit İ§te, cinayet tarihinden §İmdiye 
~diyo~lar ve morgda herkesin gelip kadar emsaline tesadüf edilmeyen 
;ormesme bırakıyorlar: ayn<:a da inea 
niyet ve adalet namına, herkes bu bu çözülmez muamma ka.r§ısında A 
ölüyü, kim olduğunu keşf için, ziya vusturalya polisi aciz kalıyor ve bü 
rete davet ediyorlar. tün dünyadaki en meşhur polieler 

f.vvela, o §ehir halkı, belki tam den yardım istiyor. 
rım düıüncesile, birer birer genç kız . ., ln~~1t~renin, • Ameri~anın ve di 

:!ini .. .. d . ger buyuk memleketlerın en mahir 
cese n onun ·en geçıyorlar. Fak.at polis hafiyeleri Avusturalya polisine 
hiç biri tanımağa muvaffak olamı ya.rdıma kotuyorlar ... Esasen, hadise 
yor. bütün dünya zabıtasını alakadar et 

Aradan haftalar ve aylar geçiyor. meğe başlamı§ ve me§hUr polis hafi 
Morgda ceeet durmaktadır ve yine · yeleri bunu kendilerine hallidilme5i 
herkesin görmesine arzedilnıiş bulun lazımgelen bir mesele tel!kki etmit 
maktadır. Cesed~. daha iyi muhafaza lerdir. 
etmek için, şimdi alkol içine de koy Bununla beraber, meseleyi kimse 
muşlardır. halledemiyor. 

Hadi 't 'd k. da • 
0

. Bir sabah şehir harici bir yolda öldü 
se gı gı e o a r ganp ır .. 1 .. b 1 .. l 

şekil ahyor ki, yalnız o •ehir aha!' . ru muş u unan pıJama ı genç kızın 
~ lSJ edi .. d be • Ik l . . d değil, Avuıturalyanın bütü h" ces uç sene en rı a o ıçınde u 

1 n ıe ır h"l" k •· · · b erinden bu garip cesedi görmeğe e ruyor ve a a ene.ısını tanıyacak ir 
liyor]ar. Artık, a.lkol içinde aaklan!n kimseyi bekliyc,r. 
etrarengiz bir surette öldürülmüı bir Sanki, bu genç kız bu dünyadan 
genç kız değil, Avusturalyanm görü] hari~ bir yerden gelmiştir... Sanki 
mege sez " ] · d b' · hali I . . a eser enn en,, ın ne kendisini anası babası hısım akrahaeı 
ge mıştır. b' 1 k "ld.. I • 

Genç k b l b ır o ara o urmü, er de hiç kimse _ ız mumyası u surete ü ... . . 
tun dünyada meşhur oluyar ve me onu aramaga gelmıyor ... Sankı genç 
rak edenler dünyanın her tarafından kız, o zamana kadar kendisini öldü 
kalkıp bunu görmeğe Avuıturalya renlerden başka kimseyi tanımamı§ 
ya kadar geliyorlar. tır .. 
.. Fa~~t hiç kimse bu cesedi tanıdı Hülasa, hiç bir cihetten aklın hal 
gım soyle.miyor. Hatta, tanıdıklan a ledemiye~ğj bir muam.nu okn bu 
k'asında kaybcilmu~ kiıns le b 1 . .. I kı e r u unan emaye~ uç senedenberi üzerinde bü 
ar ve sa n o ulmasın diye gel 1 

de bo~ dönüy L en er tün zihinlerin hozulmasmn rağmen, :;; orıar. 

si bütün ıiddetiyle cinay t' t hkik biraz olsun aydınlatılamamıştır .. 
0

.... e ırı a a 
ıger tqrHtan, Avusturalya po]i Acaba pijamalı genç kız cesedi al 

tına devam etmektedir. Lakin hiç kol mewrı iç.inde ciaha ne kadar bek 
liyecek? 

k~; ve eko~omj sahalarında eser 
goatere~ mılletler medeniyette bir 
mevcudıyet olurlar. Bir de mi). 
letler daima beşer tekamülüne uy
gun olarak kendi cemiyetlerinin 
hayatını tanzim etmelidir:ler. Müs
takil siyaai mevcudiyet eaaslır. An 
cak kü1tür hayatında ilerleyit bu 
istiklali ıa.ğlam olarak tuım'aja 
muktedirdir. Milleti için inkılap
lar yapan Büyük Türk ona prensip 
olarak inkılapçılık vasfını da ver
di. 

Bundan şımu anlıyoruz ki Türk 
milleti ilerlemek için hiç bir engel 
tanımaz. 

Dinamik hareketlerle yürüyüs. 
ona inkılipçılık vaıfını en layık 
kılar. 

-SON-

.... 

- Anl~araya bu, araba ile mi gide
ceksin!ı, 

- Tabii değil mi1 Arabayı bagaja 
kc>yacağım! 

Amerika ne 
yapacak 

(Üsttarafı 1 ncide) 
sıhhatini tehlikeye düşüren bir salgın 
hastalık başgösterdiği zaman derhal 
bir karantine usulü tatbik edilir; böy 
lece hastalığın genişlememesi için 
tedbir ahnmıf olur. Bugün dünya 
emni~·e~ini t:!hlikeye düşüren b:r 
haata' !-;, peyda olmuştw. Beynelmi 
Jel su''ı prensipleri pervasızca ayak 
r:el:n;~~ı usullerin ve kanunların mua 
lar altına alırimyor. Bu hastalık 
bütün dünya medeniyetini mahvede 
cek bir şekil 'Ve mahiyet almiştir. Ve 
bir gün Amerika hu:ludlarmı gc;rni 
yeceğini temin edemez. 

Şu h•lcfo sulhu seven milletler bey 
nehnilel usullerin ve kanunlara mue 
hed~lerin bozulma.ama kartı gelmeli 
dir. ~eri~ !çin sadece infirad, ya 
hut basıt hır bıtaraflık siyaseti güt 
mek kifi değildir.,, 

Amerika cumhurreisinin nutku 
biraz dikkatle okunacak olursa bu 
heyecnnh ve şiddetli sözleri söyleme 
ğe seik olan sebeb anlaşılır: Japon 
yanın son bir kaç aydanberi Çin top 
raklan üzerinde Yaptığı harp hareket 
leri artık Amerikalıların sabrını tü 
ketmiştir. Amerikı:\Iılar bugüne ka 
dar olduğu gibi Amerik~ haricindeki 
işlere karşı bitaraf kal:rnakta devam 
etmek blitün Çin Üzerinde Japonya 
nın hakimiyeti neticesine varaçağmı 
görüyorlar. Bunun için artık bu tür 
lü bir bitaraflıkta devam etmek iste 
miyorlar. 

Fakat Japonyanın Cindeki tecavüz 
lerine kar§ı sabrı ve tahammülü tü 
kenen Amerika ne yapacak! 

Bu noktayı anlamak mümkün ol 
muyor. Sonra Amerika haricindeki 
i§lere karşı bitaraflıktan vaz geçmek 
isteyen Amerika Çin i§lerinden baş 
ka Avrupadaki sulh ve harp mesele 
lerine de karışacak mıdır} 

Bu da şüpheli bir nokta olarak ka 
lıyor. Daha doğrusu bugünkü Ruz 
velt Aınerikasının Umumi Harp için 
deki Vilson Amerika.sı gibi bir vazi 
yet alabileceği ve Avrupa ile Asyayı 
altüstedecek bir dereceyi bulan dün 
ya ihtilaflarına doğrudan doğruya el 
uzatacağı henüz anlaşılmıyor. 

Demek istiyoruz ki Ruzveltin sözle 
ri beynelmilel siyaset 'aleminde ger 
çekten müessir olabilmek için biraz 
daha ileriye giderek beynelmilel hatp 
tehlike1ine kar§ı bitaraflığı terkettik 
ten sonra ne yapacağını daha açık 

söylemeşi, hiç olmazsa Milletler Ce 
miyetinin beynelmilel tecavüzleri 
men için alacağı kt1.rarların tatbikatı 
na yardım edeceğini göstermesi la 
zımdır. 

Aksi takdirde Ruzv"lt1n nutku da 
tamamen n~ticesiz kalır, ve hergün 
Avruo3nın bir siyaset merkezinde 
bir başka diplomat ağzında tekrar e 
ciile::ı tamtırakh sözler arasında kay 
bolur. 

ASIM US 

Manevra 
Hazırhğı 

"(tJ5ttaraf ı 1 incid~) 
Büyük Önder Atatürk, Vekiller, 

ve Büvük Millet Meclisi heyeti ile 
generaller. Nazillide yarın (bugün) 
açılac::.k olan kombinanın arım n-ıe•«' 1 
simirıde"l sn,..r,a manevra sahasına hı: i 
rek"'t edeceklerdir. 

Mnevralara iştir3k edecek olan 
kadın tavyarocimiz Bayan Sabiha 
Göl.troıı b l<'7Ün bcs tayyareden mitte 
~·ki.ta bit filo ile lzmire gelmis, vali 
F azlr Güle-. belediye reis vekili Bay 
Reşad, ·e diğer zevat tarafından kar 
sıı- ..... ~ııı:ttr. 
~ Ö~·1 e~ıin şehir gazinosunda k:ıhr<.> 
men l·1ı:hn tavyarecimiz şerefine bir 
ziy:ıfet verilmi§tir. 

~-.hrimiz~n giden komutanlar 
Büvi.ik E..,e manevralarmda bulun 

m:ık ü.,.,....e birinci ordu müfettişi or 
,... ... ---~ 1 F;).hrettin Altay, r~fakatler;n 
de Tral~ya genel müfettişi Kazım Di 
rik, korrreneral Salih Omurtag, Sabit 
Leyun, Cemil Cahit Toydemir ve 
kurm:ıy he .. ~ti olduğu l>nld"'! dün lnö 
nü vcı.oum ile ~ehrimizden lzmire ha 
reket etmişlerdir. 

~I -~ 4~ 

a ı~ '' , 

lik maçları için 
fiksür çekildi 

Hillilt hahhındahl haı ara itiraz için, i 
maçlara iştiıak etmiyecek 

Maçlar ayın 17 sinde başhyor 
Dün İetanhu! bö1ge~inde, top1ananı 

klüp rnurahhaeları l t;37 - l 938 eenesi 
fudbolıfikstüriinii tan~im İ«;in 1 iğ he
yetini ııeçmitlerdir. 

1aşaraklardır. 
Lig maçlarına 17 tesrinie"'·el 

başlanılacak. 

YENİ AJAN 

t~tanhul hölgesi fudhol ajanlıgıı1 
hiitün ~porcularm <ıevgiı:ıini kazaJtfl1 

, 

olan AtıI'lordulu Abdullah intihap t · 

Birinci kümenin on iki lllühü ile 1 
ikinci küme hirlnci!\i Anadolulısar mn . 
rnhhııemm da i~tirak Pttiği lrn to11lan· 
tı bir bu~uk ı;aat ka<lar eUrmii§. nf'ti
cerl~ hirinri kiime sonuncu~u Hililin dilmiştir. 
~·erine ikinci kUme birincisi Anado~u· }İİLAL ÇEKİLİYOR 

• 

hisarın birinci kümeye al mmasma ka· Hakkında verilen kararın ha]wıl 
rar verilmiıtir. ğma itiraz eden ve itirazı kabul e<I 

1Ji1al klühü bu karara itiraz ederek ıniyan Hilal klühü, bu kararı prote: ı 
bunun do~ru ohnadığuır bn nizam· mahiyetinde olmak üzere l iğ maçJsf 

P."1 l "th;k edildi~i tnl ·dircle milli na ittirak. etmeme~e i<lnre heyetit1 
kiihıe 'lördUnrfüti olan l<!iibün ele yer karar verilmittir. Bu kararın düı;el_ 
de~i§Linnesi Jazımgeldiğini eöy lemiş le<>c~i ve Hiltılin de hakkmm te~lı 
iı11c de f eilcrRıwon reiei p;t!çen l'ene ya· ~di!o.:e~ini btkliyoruz. __.,/ 
pılan milli küme talimatnam<'Ainin 
unmınt IDf!rketce taı;dik edilmediğini Yeni tayin ve 
Ye 011 §eklin tle Umumt merkez tara· 
fından kabul edildiğini ve kendisinin terfiler 
ancak tebliğe memur oldlığqnu ~öyle- f miştir. Ankara 7 (Telefonla) - Det 

darlıklarda yapılan yeni tayin ve 1 
N eticecle, ~imdilik on il(i klüp arıt· 

Jarında bir dene sürecek ,.e milli kü- filer şunlarchr: J 
menin dört taknnmı teebit edecek 0 • İzmir defterdan Nazif bina t 
lan ma~fara hazırlık için fikstür çe· yiz komisyonu reisliğine, Kars ~ 
kilmi•tir. d~t di~e~~~~ü N

1
esip Meraş vari ' 

:s • dırektörlugune, st:ınbul varidat 
Bn vazı~et~ ~?re bu maçların sq • rektör muavini Talat lzmir vari~ 

nunda 4 mıllı kume takmu avrılacak. d" kt .. ı·· w •• t · 'd t dirJ 
• A • • . • ıre or ugune; zmır van a L 

bılahara ı:ı;erı kalan sekiz klüp kendı t"' Ü IIL · 1 tanbul varidat kontı1'1' 
-~ b lk' d d.. '111 1~" or namı. 8 ..ı aı·asmna, e t e ort mı .uıne ta· 1 .... E · · .l-t JP' 

kı ~ · 1:· h' memur uguna, rzıncan van~ 1 
mr oa ayrr rıırer ta~ımla, ayn ır H kk" · · d d'tt' 

fikstür yaparak Hğlcre devaın edece~ ~u~~ .~hme~ a an ":'.a:.~ ~t Ha~ 
~aha mesele.ini d• ajan tavin f'dccek-' torJugune, a~~e .. 1n~~~u uru 
tir. Bazı nı.uralı1ıaaların klftp adedine Şarkt§la malmudurlugune, ~J~~_, 
vaptı~r itiraz tlv•rine hölı:ı;e balkanı müdü.~ Musta!a Hafik mu urlu~ 
Vali J\luhiddin Üstfüıdnğ hu i in hal· ne, Konen tahsıl memuru Ahmet 
]ini de yeni aiana bıraknmtir. Bu ha· ta tahsil müdürlüğüne, Karayazi J11 
le gilre şayed yeni a_jan geçen ecne dürü ~ uat B~ğ~~~o.~ müdürlüğiiJJ' fi 
yamlan talimatnamo mucibince birin· Kemahye mud.uru Rıdvan Adıy~ il 
ci kiitnevi on dört k1Ube cıknrmak na, milli emlak k.onlroloru izzet~· 
istem~ f ikstiirün yenilenmesi "ıazımge· maliye vekaleti evrak direktörlii~

1 

lecc1ı: demektir. ne, Fatih tahakkuk memuru At(' 
Filhtür füte~i için l~lüufor şöyle İstanbul tahakkuk şefliğine, Etfl1ıı 

numara alıtıı§l::ırdrr: 1 - Gnletnsaray, nü tahakkuk memuru Hüseyin ı:Jıl 
2 - Giines, 3 - Ft!nerhah,.<'. 4 - Annılo sa t:ıhakuk şefliğine, Kasrmpaşa : 
Julıj11nr. c; - Bevkoz. 6 - fı;tanhulspo1', hakuk memuru Abdullah, Edirne 
7 - Veh, 8 - Sülcynrnniyc. 9 -Topk:ıpı hakuk ~efliğine, eski Beyo~lu ,,ti 
10 · Be§ikta~. 1] - EvUp, 12 - Aruulolu dat müdür muavini Tevfik Istanb~ 

Diin çekilen fikstüre göre, 11 1rnfta .a11silit kcntrol memurluğuna, G& 
ıfür.,..r.k olan m?.çfartb. takımlar şöyle taearay tahakkuk memuru Emin 
karş!la~acaklardır: rif lsmnbul tahakkuk memurluğıl~ 

1 
· h f İdil malmtidürü Arif Ma.rdin variÔ3 

rırı a ta: d' l tJ } .. ..,.. 1 "1 t t h ·ı•t bir" 
1-12• 2-12, 3_1~~ 4_ 9 .ır!:~. or ug~~e. ve ca e a sı ~ 

5_
8 

6-
7 

' · cı m.umeyyızı Mustafa ~emzı B~rf' 
.,, ' . h ,· tahsıl kontrol mernurluguna tayırı 
... ncı a ur: ~·ı · I .J: 

l -11 1·2-10 "'- - 7 GJ!llll§ erwr. 
. ' .. 9 ' 3 U, ~ ' B. d f" d ..M 5-6. ırer ercce ter ı e en maliye P' 

B .. l ft . murları şunlardır: 
il-l~c\;"_~· l2--B 2_ 7 3-6. Hopa mal müdürü Fehmi, ~ s4. ' . ' . g.~1 müdürü Nazmi. Tuzluca nıti 

4 n .... ;; Tuıf ı"': ru Mustafa, Erciş müdürü Şevke 
ıı ,.,, ·... 5 Muradiye müdiirü Rıza, Kalan ~ 
ı - '>. l v- -o. 11- 7, !2-6· 2- . , J 
3- 4. dürii Bayram, Yaylak müdurü rı1 

,t; ,.<i Tıafta: nıet, Karakoçan müdiirü Sıtkı, A') 
, "' ~-?, 10-6. JJ.-.s. IZ-=1, -:ık müdürü Yusuf. 0It1 .nfülütü j\1 
2-3. met. Cermik müd'urü Saffet. T erc.B 

6 "C' hafta: müdürü Ahmet, Şimrunli müdilf 

l 5 J. l 3 Saim, lril müdürü Arif Eg~ il ınüdii'1 

--7. 8-6. 9- . Q..........ıl 1- • v 1 v ' ·~ 
12-2. eı.i, ekalet tah!ilat müdür muaV1 

inayet. 
7 ne: halta: -------"'-__...;;-.....;. __ ....__.../ 
l-6. 7-· 5, 8-4· 9-3, 10-2, 

11- 12. 
8 rıci lıa.fta: 

1- 5. 4-6. 3-7, 2-8. 12-9. 
10- 11. 

9 nı" '' Tudıa: 
1~1. 5-3. ~2. 7-12, 8-11: 
9-10. 

10 nr.u ha(tn: 
1-3, -1-2. ·12-s, ıı-6. 1-10.

1

1 
8-----9. 

11 nri h<11ta: 
1-~. 3-12, 4-11, 5-10. 6-9 .. ' 
7-3. ! 

Bu hale ~ijre birinci hafla: Galata-! 
snray · Anadoln. Fener - Be_şiktaş. 
Topkapr -Anadolulıisar. Bevkoz - Sü-ı 
leymaniye, İstanhulspor - Vefa kar'§r 

btanbul BelMI)~ t 
ı$.EHIR TİYATB06 

TEPE BAŞI 
Saat 20,30 d& O 

ırnı:.u atmtJı..1' 
3 :Perde 16 t,ablO 
Y~n: Shak~ 
TUrkçeı;l: M. şu~ 

l ftANSIZ TİYATROSU t 
Sa.ıl.t 20.30 da l'<>KA. 5 perde komedl· 1 

ıta.n: Edvar Burde. Tllrkçc.ııl ; Fikret .A~ 

Ertuğfül. Sadi Tek 

Bu gece (&ybe1fl 
YARIN GEC.f:İ 
.BUyükdere) 611.A· 

ERKE KLER KIR'(Q' 
DAN eo11nı.._ 

AZARLA.B 



Ulus 
Ulus gazetesi 29 birincitcş 

tin Cumhuriyet baynmmdan 

itibaren Yeni makinesinde ve 
büyük hacimde baınlacaktır. 

IIer gUn 12 sayfa 

Ulus yeni ıckil ve ' kadrosu 

ile Yalnız Ankaranm değil bü 
tün Türkiyenin haber ve fikir 
gazet~i olacaktır. 

~hıuıııı1ttııııııu1111111ııınınııı1111111ı11ını111111111 ıııııın11ıı1111111ııın 

~ON~~ S~A!;10!:1ETE 1 
'le Y;-aternıze göo~rllen yazılar, pıete
lete 1 l'lnek lçlıı ue, ı.artmın kllııestııe (g• · 

keltmese yuııınalıdII'. 
1 l<arşıtık 

ıo ku ııtıyen okurlar, mektuplaraıa 
ru~ıuk ı>uJ koym .. lıdrrtar. 

~Um llıy; 'Yan .vazıları gert gllod'!rmekten, 
~o:ı:Utaız yollarunıa mektuplarm tçhıe 
Olarak Pllrata:ııı kayboınıumdan, UAıı 

IstanbulVakıfl~·rDirektö1Lüğü ilanları 
Kıymeti 

Lira K. 
682 81 

360 215 

58 215 

226 71 

Peyparası 

Lira K. 
51 22 

27 00 

I 

17 50 

Eyilp: Cezerikaszm mahallesinde Arpa
cıhayreddin sokağında eski - 18 yeni • 20 
numaralı iki kat üç oda, iki hela, bir mut 
fak, sofa ve bahçesi olan hanenin tamanıı. 
5982. 

Beyazit, mahallesinde Çaclırczlar cadde
sinde yeni - 80/82 numaralı dükka

nın tamamı. 4021. 
Bayazzd'da Bayaztd mahallesinde Çadzr
cılar, Hacmıemiş sokağında 13 numaralı 

dıilkkarun tamamz. 5963 . 

Bayazıd'da Bayazıd mahallesinde Ça.dır· 
crlar caddesinde 19 numaralı 88/ 120 his~ 

sesi. 5944. 

Yukarıda yazılı emlakin arttırması bn g-';in uzatılmıştır. İhalesi 14 - 10 - 937 
perıembe günü saat 15 de yapılacaktır. lsteklilerin MahlCıhit kalemine gelmeleri. 

(6830) 

Kıymti 

Lira K. 
213 00 

159 12 

Peyparası 
Lira K. 

16 00 Çarşz 

12 00 Carsz 

Badrumhanr altkatta 28 numaralı odanın 
1/ 2 hissesi. 6020. 

Çarşı Bodrum hanı üst katta 12 nu:ma • 
ralt 13 numaratajlr odanın 1/2 hissesi. 
6021. 

lilJt tıa <.:ıkan Yazıl&rd<iD dolayı, dlrektOı • 
' tUııe soru eorgu almaı. 193 88 14 55 Şeyh Mehmedgeylant mahallesinde 'A.r-

Oü11·· ı u Y~{'miş sayılar 10 kuru~tuT pacz ar caddesinde 34. 36 numaralı ô.ük-
kanm 576/2304 hissesi. 5653. ~ - ,, 

· laer teaıı:ıde çıkan yazılarla n. .. ımıertoJ Yukarıda yazılı emlak satılmak üze re 31 gün müddetle açık arttmnaya çıka-
--~ aalt k~lıl tçlndlz. rılrmştır. İhalesi 8 - 11 - 937 pazartesi gür.ü saat 15 te yapzlacaktır. İsteklilerin 

Mahl\ı1at Kalemine gelmeleri. {6831) 

-~öz hekım ı Devlet Demiryolları 9 ncu işletme 
_,, uı at RanıiAgdın DirektDrlilğUndeo: 
~ Muhammen bedeli, vagon üzerinde teslimi şartile Edirnede beher metre mi. 
'l' llayenehanesini Taksim.Talimane kabı 115 ve Lüleburgazda 165 kuruş olmak üzere F.dirneden 1500 ve LUlebur. 
atlabaşı Cad. URFA Apt. nına gazdan 1000 metre mikabı balast ::?1 - 10 - 937 percıembe günü saat 15,30 da Sir 

nakletmiştir. Tel· 4155:3 kecide 9 İşletme binasındaki eksiltme komisyonunda açık eksiltme usulile sa. 
P~ d . tın alınacaktır. 

t an maada hergün: Üğleden 
8 Bu işe girmek isteyenlerin yalnız Edirnedekl için olduğu takdirde 129,38 
~ra saat ikiden altıya kadar lira; yalnız Lüleburgazdaki için oldui;-u takdirde 123,75 lira ve her ikisine bir. 

..... :;. den g:rilirse 253,13 lira muvakkat teminat akçesile kanunun tayin ettiği vesi. 
C) --• m:aı 11 &J kalarla birlikte ayni gün ve saatte komisyon reisliğine müracaatları ilan 

Pratör Urolo(i oıunur. 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
,Jleroğlu btikl1! caddesi Paroıakkapı 

l'tarnvay durağı No. 121 birinci . 

Şartnameler komisyondan parasız olarak verilmektedir. ( 6765) 

Ziraat Mek tehi mezunları aranıyor 
inhisarlar umum müdürlüğünden: 

•ı ,.. katta lef 
: • b 1 Orta Ziraat mekebi mezunlarından Askerliğini yapmış 35 yaşını geçmemiş 
•: "lUa" h • :: ,,ene anesınde hastalannı her· r. olanların taşra teşkilaturuzdaki Ziraat Tahrir kontrol memurluklarına 50 lira 
ii gün saat 115-20 arasında kabul f: ücretle ve namzet szfatiy!e tayinleri mukarrer bulunduğundan talip olanların 10 ı 
=· =i ;! " eder. !ı gün zarfznda a .. agvz.da yazrlz evrakı rnüsbit elerini hamilen bir dilekr~ ile müracaat 
''~~ .. ,, ,, 

~:1:::::::::::::::1.-:ınmınua::ın:;:;; 

~· Dokloı 

Hafız Ce .: al 
LOKMAN mm.DJ 

Dahiliye Mütehauın 
.__ Paz.ardan tıqka gtlnlerdı Oğledeu IODJ'& 

~ı:ıı t l2,3 tan e ya) lutdat latanbulda Divan 
ıı-., U.tıda (104) oumaralJ buawd kablneainde 

lerı taıarnu kabul eder. Salı, cumarteat g1lıı 
Ilı •abab "9.~12" ııaatıerl b.aklk1 fukaraya 
~~stur. Muayeneli&De ve •• telefon 
~Kıtlık telefon : 21GH. 

' [d)OKTOR 
tfecaettln Atasagun 
lf er gün sabahları sek.iz buçuğa 

alc:~arnları 17 den 20 ye kadar L!Ue 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Curnartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka-
bi1· 

-..,~ndc muayene eder. 

~ıa.._ -mı::::::::::::::::::::.-:::==zm •ı:: il DOKTOR 

H kema\ özsan :: 
Oroloğ . Operatör :: 

1 
~ 

l{ Be~Hye mUtehassı~ı § 
il ~ llrakoy - Ekselısiyor magazası ii 
ı : 2 lltıında. Her gün öğleden sonra U 
~ ••• den 8 e kadar : 1 el: 41235 İi 

...... :=::: .. ··- ·························· -..-...!! ................................. •===--... -· .. -::, .. ------------:: •• ::::::~ı::::n:assaawmm:m:a 
~ Dit Doktoru İ 
~ l\'ecati Pakşi H 
~ ~ı. liastalarını hergün sabah 10 dan .: ,, ""'ıtş •• 

• 
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~~ .) lşt~·~b~l - .Belediiesi ll~pl~r~ ., : .. :'.· 
. .· .. -

Yakaczğm şimali garbisinde ve Sa mandıra yolu üzerinde köy kesim yeri 
ittihaz olunan binamn şarkisindeki derenin doğu ve batı kzyzlanndan boya top· 
rağı çzkanlmak üzere alınan ruhsatname müddeti bitmiştir. Buraya iki kişiden 
fazla talip çıkarsa m:.izayede yapzlacağın dan isteklilerin ilan tarihinden itibaren 
bir hafta zarfmda istida ile Belediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

(6850) 

Çengelköyünde hammallar iskelesince Yordan ile Feri.din yalıları arasında 
ki sahilden kum çıkarmak için evvelce verilen ruhsatname müddeti bitmiş oldu
ğundan bu yerden kum çzkarmak isteyen olduğu takdirde aralarında müzayede 
yapılmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta zarfında istida ile Belediye Ri-
yasetine müracaat etmeleri ilan olunur. (B.) (6852) 

Temizlik amelesine yaptırılacak 950 tane muşamba açık eksiltmeye konul· 
muştur. Bir tane muşambaya 4 lira be ciel tahmin olunmuştur. Bezin nümune

sile şartnamesi ~vazzm Müdürlüğı:iruie görülebilir. İstekliler 2490 numaralz ka
nunda yazılı vesika ve 285 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
18 - 10 ~ 937 pazartesi günü saat 14 deDaimi Encürr.ende bulunınalıdzrlar. 

{B.) (6706) 

Devlet Demrryol(arl ve ~·~mı:ınl':lrı : .işlt-t.~ie : 
. · "Umum .: ida.re~·i · ilan.tarı · .·.-· - ·. : _·. · 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağzda yazdı iki grup malzeme 
her grup ayn ayrı ihale edilmek şartile 23. 10 - 937 cumartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada gar binasz dahilinde Satznaima Komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile sattnahnacaktır. 

• B u işe girmek isteyenlerin hizalann da yazzlı muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadzr. 
Jazzmdır. 

1 - Konturbua ağırh~, divar sigorta elemanı, harici ve fabrika armatörü, 
stahpanzer boru manşo::ıu, Porselen priz N. K. B. A ve elektrik kaynak ve kay
nak pens kablolaruıdan mürekkep 12 kalem elektrik malzemesi muhammen be· 
deli 1108 lira muvakkat teminatı 83 lira 10 kuruştur. 

2 - Soba rozası, kömür kovası, soba maşası ve kancası, donanma feneri, 
bahçe sulağz, kestane fişengi kutusu, 1/ 2 kiloluk supaplı el yağdaru ve muhtelif 
eb'atta el bidonlarından mürekkep 12 kalem muhtelif eşya muhammen bedeli 1156 
lira muvakkat tminatz 86 lira 70 kuruş tur. (6838) 

tık eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedelli yeni Ankara gar bi 
nası mefruşatının 21. 10. 1937 perşembe günü saat 15 de Ankarada idare binasında 
pazarlığı yapzlacaktzr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2998,80 lirahk muvakkat teminat ile kanunun ta 
yin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasını hamilen yakanda yazzh 
gün ve saatte komisyon reisliğine müracaatları liizzmdır. 

Şartnameler Ankara.da Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm şefliğin 
de görülebilir. (6703) 

lan lüzumu bildirilir. (6671) 
1 - O rta Ziraat mektebi mezunu olduğuna dair şahadetname veya tasdikna 

me 
2 - N üfus bUviyet varakası. 
3 - Askerlik vesikaSL 
4 - Hüsnühal kağıdı 
5 -Szhhat raporu, 
6 - Üç adet foroğraf. 

". 

l! il\ .. anı 19 za kajar Karaköy T ünel il 
•: "i'da •• :: ıı.. nı Tersane caddesi başında No.ii 
': 'dek .. ı: abu! eder :: 

1 
s . . .. 
llı " .. 1 i 1 d :: J a e cur.ıa g un ~r saat 4 en :: 

~. le it d :: 
···=~ a ar para!ızdır . r 

ıs Sankası asgari 25 Ura mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 

1::::: • ............. ·~······· •• ····---... .i ...... ............................ ~~u Su senenin son keşidesi: 1 Birinci Kanun 1937 
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• 

l.ilatict Askeri Kıta- ı 1 
L.atı ilanlarıl ~ 

Herbir metresine tahmin edilen 1 
fia tı 575 kuruş olan 5600 metre kur
şuni kaputluk kumaş kapalı zarfla ~ 
alınacaktır. İhalesi 18/10/937 pazar- ;i 
tesi günü saat 14 dedir. İlk teminatı li 
2415 lira.dır. Evsaf ve şartnamesi 161 1 
kuruş mukabilinde :M. M. Vekil.eti sa
tmalma komisyonundan alınır. Eksilt ~ 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu- 1 
nun 2 ve 3 ilncü madder erinde göste-
\ ~rilen vesaikle tem.inat ve teklif ınck-1 
tuplarile birlikte ihale saatinden en il 
az bir saat evvel Ankarada M. M. ~ 
Vekaleti satınalma komisyonuna ver- ~ 
meleri ( 457) (6508) ~ 

* • * ~ 
l - Pınarhisar gazinonun 446 ton ~ 

aaınanr. ~ 

2 - İhalesi kapalx zarfla Vizede ya- S 
pılacakbr. ı § 

3 - Samanın tutan 5575 lira ilk te- = 
minatı 419 liradJI. ~ 

4 - İhalesi 25. T. evvel 937 pazartesi ~ 
günü saat 15 dedir. = 

5 - Şartnamesini görmek isteyenlere ~ 
her gün Vize Satmalma Komisyonunda § 

gösterilmektedir. e:= 

(6789) (496) ~ 

• • * 
Sultanahmed Be,inci Sulh Hukuk ~ 

Hakimliğinden : il 
Sultanahmed Cankurtaran mahalle - = 

sinde Seyit Hasan Kuyulu sokağında ~ 
4 numaralı hanede ikamet etmekte olan i9 
ve dilçar olduğu felç hastalığı dolayısı ~ 
ile muhtacı vasi bulunduğu ve istima'ın EE1 

da .da faide melhuz olmadığı Doktor be- ~ 
yanı ile anlaşılan R:<!fikamn hacri ile aa 
kendisine aynı evde mukim kız kardeşi ~ 
Arifenin vasi tayinine karar verilmiş ::= 
olduğu kanun iktizası ilan olU11ur. 

.. 

Sonbahar 

Büyük Elbise MaQazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMlNATLI alabilirıinİ7.. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 

PARl>ESilLER 
PAROESiiLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇliOTLAR 

.Janr angle 

~mpermeabf Gabardin 

Her renkte 

3 katlı 

KADINLARA 

MANTOLAR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

Yünlü 

Gabardin 

Her renkte 

lpekli her renkte 

ÇOCUKLARA 
-=------------------------PARDESilLER 
MUŞAMBALAR 

Gabardin 

Her renkte 

ıs 
18 1/2 

111/2 

15 1/2 

10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

23 

'1 
6 112 

28112 

~·-- Dr. ,.,un Sami __ il!= Galata Karaköy mağazasında 
öksürük şurubu == satllmaktadır ~ 

lmıııvmmıınııı~ıımıııııııımıınıııımııraıımıı~ııınııııııııımııı'ııııınıııııımıım1111m~oo ııımııımıııııım-ıl üksürük ve nefes darlı •!ı boıtrnıca 
~ ... 

Ye kızımı!.: l>ksürükleri için oek te-
sirli iltçnr. Her eczanede ve eı.;za 

--------- clepolannda bulunur. Sahibi Asım Us Neşriyat genel direktörü A. Sevengil 

Yalnız 

Müşterisinin 

zevkine 
hizmet eden işgüzar 

kırtasiyecilerde bulunur. 

NOZAC 

( 

Şeffaf malzem.edcn yapııa:ı ~uıı~(. 
mürek.keplı kalemlerı ile : 

model masa kalemle:i . ~ 
sanatin canlı bır ifa 

.demektir. 

THE CONK Lll\T PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

1~ürkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

ı - Açık oksiltme ile Meclis ve müştemilatı kalöriferleri için "iki yüz,, td 
kok kömürü satın alınacaktır. 

2-Şartnamesi Meclis Daire Müdür ğünden bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 420 dört yüz yirmi liradır. "teminat ~ 
mektubu,, olacaktır. .. .. 14 

4 - Açık eksiltme 25 - X - 937 pazartesi günü saat on beşte Buyuk 

Jet Meclisi İdare Heyeti odasında icra kılınacaktır. . .. -ot 
5 - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi Ticaret odası tescıl cuzdanıru bcra 

getireceklerdir. (6696) 

1 Leva~'°! amiı liği ı ı 
ılanları 

;.. ............... ... 
İstanbul Levazım amirliğine bağlr 

Ankara caddestndt 
KlrahK odalar 

Kurun ve Haber gazetelerinin bııl 
duğu binanın üstkatlarında kiralık J 
la.r vardır. Tutmak isteyenlerin rnatb' • 

müessesattaki Hayvanlar için Asken veznesine müracaatları. ..../ 

evsafta 3500 liralık arpa 11 - ıo. 937 :- B" i . sınıf Operatör f1'. 
pazartesi günü saat 14 de Tophanedell ır ncı YA~ 
Satrnalma Komisyonunda pazarlıkla a- Or. CAFER T ": Y . 
lınacaktır. Teminatı 262 buçuk liradır. Umumi cerraht v~ sinır, dı.mai 
Şartnamesi Komisyon.da görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Komisyona gelme-
leri. (180) (6844) 

• • • 
İstanbul Levazxm amirliğine bağlr 

müessesatmdaki hayvanlar için askeri 
evsafında 3500 liralık yulaf 11 - 10 - 937 
pazartesi giirua saat 16 da Tophanede 
Sa.tmalma Komisyonunda pazarlıkla a
hnacaktır. Teminatı 262 buçuk liradır. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İ&
teklilerin belli saatte Komisyona gel
meleri. (181) (6845) 

~ . ~ 
Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı 

için iki adet çelik dolap 14 - 10 - 937 
perşembe günü saat 1 S de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği Satınalma Ko 
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. Talı 
min bedeli 240 liradır. Teminatı 36 li
radır. İstekli!erin belli saatte Komisyo-
na gelmeleri. 

(182) (6846) 

Askeri Okullar için on dört bin altı 

yüz on adet yün fanilaya verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 14 - 10 - 937 
perşembe g;jnü saat 14.30 da Tophane
de İstanbul Levazım amirliği Satmalma 
K'Clmisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli otuz iki bin 
sekiz yüz yetmiş iki uuçuk liradır. İlk 
teminatı iki bin dört yüz altmış beş li
ra kırk dört kuruştur. Şartname ve nil
munesi Komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalariyle beraber bel
li saatte Komisyona gelmeleri 

(175) (6797) 
• • • 

Askeri Tıbbiye Okulu için 53 ~ift 
altlı üstlü karyola 13 - 10 - 937 çar-

cerrahisi mütehassısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Aaİ!~ 
Erkek kadın ameliyattan, di.JPO 
estetik - .. Yüz, meme, karm bil' 
nışuklukları,, Nisaiye ve doğUJI' 

müt.ehassısı • 

Muayene: Sabahlan M e c can e 1 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra ttcretlidfr 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli ~ 

- No. ı Telefon: 44086 ~ 

l LAN 
Oıküdar Selman ağa. m. Çık:mu Ç"

me sokak No. 10 da mukim Ahmede , 
Karınız Seyfiye tarafından aleyh~ 

ikame edilen sulh teşebbüeli dav~ 
muhakemesinde ikametgMıınızda b~ 
madığmız gibi hale~ de nerede otu~ 
ğunuz meçhul oldugundan muhale. 
on gün müddetle size ilanen tı:blıi 
icrasına ve muhakemenin de 3 • 11 .. ~ 
saat 14 de talikine karar verilnıi§ ol 
ğu ilanen tebliğ olunur. 

(V. P. 17~ 
ZAYl 

Taksim Ş.~för makinist milli ~e~ 
binden aldıgrm şahadetnamemı . 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisıll' 
hükmü yoktur. 

Fatih tramvay durağı Nazmı Jıl' 
aparbnanı daire 3 de Yuıuf ~ 

şamba günü saat 14 de İstanbulda 1'~ 
hanede Levazım amirliği Satınalıfo 
Komisyonunda pazarlıkla eksiltıl1W 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1219 l 
dır. İlk teminatı 91 lira 43 kuruşt~ 
Şartname ve nümunesi Komisyond&, 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte l,\ 

misyona gelmeleri. (162) (6741) ./ 

Türk .Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

~ 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedİf' 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır, 
Eundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 -birincite§rİn·937 günü akşamma kadar biletini de~f 
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonıa bil~t üzerindeki hakkı sakıt olur •• 


