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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Karadenizde iki tahtelbahir daha 
......___~:------------------------------~ 
l(ömür buhra- ı M·ıı tler 1Yarın351ngiliz25Fransız mub-

n.na karşı 1 ~ • 
z,Celil Bay~~ın __ birkaç gün evvel cemıyefı ribi Akdenize hareket ediyor 
~~ldak kömur havzuında bir 
4ij de seyahati yaptığı mal6mdur. B .. ı 
1eıa:-t .. V~~il~i.n bu tetkikatı bu uaun fop1.anıgor 
der lc:omur ıstıhsalitımızı im.kin ~ 
..._ ecesinde artırmak maksadına TOrkJye daimi azalığa 
ll ~~ft~_r .. ~unu~ iç~n Zonguldak- namzet glJsterllecek 
1-ııı 0ınur ıstıhsalatı ıle alakalı 0 • . 

)lp~rdan mürekkep toplantılar Cenevre 12 A. A.). - . ~lletler 

RuslJada gemilerin hareketlerini 
bildiren /tal.yan casuslar gakalandi 

~inJ ll'lıf, ~~vcut. vasıtalar ve im. Cemiyeti misakı prensıplennın .tat. -
ti . •r dahılınde ıstihsal kahiJiyc. b"k h konulması hususu ıle 1§ 
ıu11 d 1 ı sa. asına . 1 k . . 

Cefj k ne erece erde artırılabile- tigalc memur yirmi sekız er • om~tesı 
di le onu11;1I~U§tur. Neticede tim. nin içtimaı hitamın~. evvela Mıllet 
oJ.n k~d~. ı~ı ~uçuk milyon ton fer Cemiyeti misakı ıl~ sul~ muahe 
>'on omur ıstıhsalatımn beı mil- dcnamelerinin tefrik e~Im~ı meaele 
tiJırı· to.na çıkarılmasına karar ve- sinin aynca tetkik edilmesıne karar 

Londra 12 (A.A.) - Cebelüt·ı Meksika 12 (A.A.) - Meksika 
t~rıktan bildirildiğine ıör~, lngi- a~el~si konfederasyonu miJJi ko 
lız denizaltı gemisi Shark de Em· mıteaı. 

manyanın ispanyadaki müdahale· 
Jerini takbih için müdahalede bu· 
Junmağa davet etmesini istemeğe. 

perial Fury ve Forester destroyer l - Reisicumhurun Cenevrede· 
leri bugün limana girmiılerdir. ki Meksika heyetini Akdenizde.ki 

2 - Amıterdamdaki beynelm!
JeJ sendikalar federasyonuna bir 

(Sonu, aa. 4 sa, 5) Halen Akdenizde iki dirednot korsanlık hareketleri ile JtalyaAI· 

1!tır. .1 . . Ç"nkü bu meaele pazar 
iki zırhlı bir tayyare ıemiai üç ---------------------------

EaJc· E 1. verı mıştır. u . . da 
!'tfı 1 reğ 1 firketi hükfunet ta- tesi günü öğleden sonra ı_çtımaa -
tre ~~an satın alındıktan sonra vet edilecek olan huk~k~ın~lar ~o • 
lri le~ ı ~e ~on~lda~ havzasındr.. mite.si tarafından tetkık edılecektır: 

ağır kruvazör dört hafif kruvazör 
7 denizaltı gemisi 22 destroyeralh 
torpito ve birçok muhafaza gemi· 

efd ınur lf lerı be Ilı batlı birkaç Saniyen M. Crambomeun vennı§ . ili~ . 'h dil k 

•İ mevcuttur. 
Londra 12 (A.A.) - lnıiliz 

matbuatı umumiyetle Akdeniuie 
ticaret gemilerinin himayesi hak· 
kında Nyonda elde edilen anlaş· 
mayı memnuniyetle kar,ılamakla 
ve Akdenizde seyriıefainin yeni 
haftan taarruza uğramasına hu 
anlatmanın mani olacağını kayd
etmektedir. lngiliz gazeteleri, ssiı 
günü meriyete girecek olan bu an· 
laıma neticesinden .otuz beı lngi
Jiz ve 25 Franaız destroyerinin Ak 
deniz kontrolüaü deruhte edecek· 

] ;:·y ~ olduğu rapor esas ıt~ı ~ : ~e s~ 
dif - are e- retile Milletler Cemıyetinın cıhanşu 

en J et.iJAh~ mul bir hale getirilmesi meaelesinin 
2 ~ "' ' D ' k f lı v ~zlu hömiirif de ayrıca tetkık arar a tına a nmıı 
3 ~ t maChnıl ' tır. Bu meselenin tetkiki asamblenin 
tti ""'" .. t " er.. içtima devresinin hitamından evvel 

•de . lh,,._~r esısatını idare .. 
'tb 11 • ..,~ Vehbi kendi he· (Sonu: Sa. 4 Su. 2) 

tı.--i,~j ıs ... salatı"ıir misJisc1aha ar- ·-·-- .. .. • ·---~ 
lbiır ecegını C.li.J Bayara vadet- fTürk Tart h Kur U· .. i '-li ır; diğer fİrlretler ve kömür 1 
"'-kt~h.silleri de ayni maksada var ı·munun bir izahı i 
!'t.y~çın .. ellerinden gelen her va- lıtanbul 13 (A. A.) - Diin f 
d "' rnuracaat edeceklerine dair lmnbul gazetelerinin bazılann f 
'kö ·:'.""·~n.:--... ...... an ı aa rımrurırn aınlerken,. leoıe / 

el.,. ınur ıstıhsalatını arzu edilen haf lığı altında Türk Tarih kuru i 

Jerini yazmaktadır. 
D .. -.1:a"1G {A.A.)"- 0.1.Ctdçr, 

Nyon itilafını ihtiyatla kartıla· 
mıtlardır .• Bununla beraber, Sov· 
yet Rusyanın kontrole iıtirak et· 
memesinden memnuniyet beyan 
ediyorlar. 

--.:eye çı~arabiJmek için gerek ı mu Asbaşkanı bayan Afet im- i 
t~ :ın k~ dırek meselesinde, ge- zasile ve "Vatan ve hürriyet,, ı 
de ica a ınelefme ve Hn::an itlerin- f serlevhası ile bir makale inti§Clr 
~tır.P ed~n Yardı':111arda buluna- ,. etmiftir. Bu gazetelerden birisi, / 
l lf-ıc·ı1.:. makaleyi Ankarada çıkan Ulus _,.,__,,,_,111n~ııtfll"nııtıuıı 
"ttiıı •,at hatde hu sene mem!e- J gazetesinden naklen aldığım K4 
ll~lletlfl~üı"ihti1acı geçen yıllara f yazmıı ve diğer bir gazete hiç • aradeniz mektupları 
~!r J~~yecek tekilde art- İ bir menba göstermemittir. ! Başmuharririmfzin Hopamn ih-
1""! • \:<~ ~fta yeni açılan fab- : Halbuki bu makaleyi Bayan ı fiyaçlarım tesbit eden on ikin-

deıı :rı_"!\I ~mür sarfiyatJ cihetin· ! Afet Türk, Tarih Kurumu - el mektubunu hugfln ikinci 
d~,· esır ep olduğu gibi Karabiık i nun n,.•ir vasıtası olan belleten ı yf k 
aı r fao :'l.I_ ku f ""':$ ı sa amızda o uyunnz, 
~, rıKaıınıA rulmakta : i~in yaz.mı§ ve makale bcllete- j 

?~~~ da b.u ~uı~sta gözönünde i nın 1 nı~n .93 7 tarihli ikinci ,. .. ............... - ..... •lllrııı•• 
~-,.d,11 ak bır anuldir; fakat bun· : sayısında ıntı,ar etmişti. K an 
CS~u _ha,ka bu sene memlekette i Türk Tarih Kurumu tarafm· I azan 

le de.b ıhtiyacını artıran bir meıe- J da vuku bulan İfar üzerine A. f numaralar 
a vardır ki bu da yeni or- j nadolu ajansı keyfiyeti o ıur::J 

'-......_ f_, Ası:n Us L~ .. !!!!~~!:.~~8!~.~-~.'!!:.-.. Dün çekilen piyangoda kazanan 

- Seyit 
Rıza 
Teslim 
oldu 

Ankara. 12 (Telefonla) -Der 
ıim mümanaatının batı Seyid Rı· 
'ft ... iki arbd.,. ile Eniw 
hükUmetine teılim olmuıtur. 

Dersim muhalefetf
nl o başı nasıl adam

dı, neler yaptı ? 
Yazan: 

Niyazi Ahmet 
'(Yo.:1sı 4 iincii sayı/omıu:la), 

/Atina bankası~ 
soyanlartutuldu 
Hırsızlar banka mD· 
rakıbı ve dlrektlJrlerl 

-..-:---_!!onu: Sa. 4 Sii. 3) numaralar onuncu Nyfamızdadır. 

'tijrk· b t •• b k 1 d •• b•tt• Atina 12 <Hususi) Atina zabıtaaı -..-. ıye ser es gureş musa a a arı un 1 1 ~un ) unanistan bankasını soyan ve 

Jmlş 

' 8kı·rdag""'lı Mu·· ıa ... yı·mı· sayı hesabı.le ~ıa~~~~;tı;.ra~~~ızı:~ıb:nk~~:~zt~ murakibi olan Gatos ile hırsızlık ya 

~enerek bu sene de şampiyon oldu :: __ s">_ir _Rıza _ __...__pılaı_' §u-beni-n( :_::,~t-~~-;~_.;~~)-DuJi 
Baş altında Hayati, ortada da Pehlivanköglü Japon yada kasırga 

Mustafa birinci oldular (Yıı=mlOuncu•nyıfaJn) 3,000 ev yıklfdı, 24,000 ev ha-
s:~~z~f ::. 8bı'ı~~0 rap oldu, yüzlerce ölü var 

Yunanistan Bal
kan şampiyo

Japonlara glJre Çlnlller 80,000 zayiat, 
20,000 yaralı verml~ler 

Tokyo• 12 (A. A.) - Japon)anml Soutclıeou ııclıriııin ol FalıiJiml~ her 
cenubu garbi pre.fektörJüklerinde Jıu- ncJıııilel imti) azlı ınıntaka ) akınında· 
kiim sümıe..kte olan kasırga 24 kişin in ılır. 

nu oldu 
Bükref 12 (Telefonla) - Bu 

gün hal Karol stadında sekizinci 
Balkan olimpiyatlarının son mü· 
sahakaları da yapılarak, bitirildi. 

Düa müsabakalarda iki yeni 
Balkan rekoru kaydedilmittir. Bu 
arada 400 metrede bizden Melih 
de yeni bir Türkiye rekoru yap· 
mııtır. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 1). 

tcJef olma ına, 98 kifinin ) aralanma· Çf N1 Z \) 1 'l I 
tuna, 3 hin elin tamamen yıkılma ına Tok)o, 12 (A. ~.) - Çinlilerjn 
'c 24 hin C\ in ıle kı men Jıarap olma- Japonlar tnraf md:ın laclıang ·m i ti· 
sına 'c kı nıen sular alımda kalına ı· Jj ından oıırıı hıı larıırş olan ri•·at ha-
na sehdıİ\ et Hrnıi-tir. rt ketleri. inıuzaııın ıahan iil etmi t.ı . 

Hffl\JBARDJ 1 ;\ ' Japtın a kcri ıınildıa r Jarnrn ~iirr. 
Şanglıay. 12 ( !\. A.) - Japon tay· muJıa cmatın hidal ctinılcrılıeri Çırıli -

y areleri, Clıapci') i homharclmıan et· ferin Şanglıa) da u~ramıs oldııkJarı ı.:ı
mişlcr 'e iki yerde ) angın çıkamu,. · ) iat 30 hin r ıaktıil ile 20 bin mecru· 
Jardır . ..Biri f imaJ İltuyonunda diğeri ha baliğ bulunmaktııdır. 



4-KURUN l 3 EYLOL 1937. 

Pariste suikast 
iki bomba atlldı, binalar yıkıldı 

iki polis öldü 
Sol cenah gazeteleri Faşist parmağı 

bulunduğunu yazıyorlar 

Paris 12 (A. A.)- Biri patron - • ı..izerine pek yakın bir takım tehlike 
}ar ir.cdederasyonu binasında, diğeri br y:nJnün ~ökmekte olduğunu his 

Mazarik 
ağır hasta 

Dersim muhalefetini 
başı nasıl adamdı , 

neler. yapfl 
P ... 12 ( .ı. A ) 1\I l\',. k' 20 - 21 mart cumartesi gecesi ı 
rag~ .'1.. • - ı.t • .tasary ın 23 30 da K h k.. ·· ·· J• 

sıhhi 'aziyeti birdenbire fenala§ml§" saat • . a mut ?prusunun 
tir G Ce ka ·ded"l h t d · yakılması ıle başlayan Dersım muhale ı 

. e ) ı en arare erecesı, f . . .h k ... b' da 
39 ı ı'dı· HaQt lı l ı· d d ' etınm trı e ·anştıgmı ır yazım . . ., a, ezeyan ıa m e ır. D . . f . 
Teneff üı;ii hozulmustur. Kalbin faali- yazmış ve. ersımı muhal.~ ete teşvık 
)·etı· batı'le.,mı'11 ~ı·r,·a • •n -'k d'' ·· _ eden Seyıd Rızanın henuz yakl'llana ,.. ,.. ~ . nı ı.c.Z) ı uşmuş h' b' h . . k l 
tür. Bu sabah bir zatu·· ·e b 1 g mamasının ıç ır e emmıyeh a -

rrı aş an ıcr ld ~ b 1. . . 
müı::ahede edilmiştir. mamış o ugunu e ırtmıştım. 

" Bugün, Seyid Rr?a korkunç Der 

Scyid Rıza, mukavemet için k 
derecede kuvveti bulunmadrğırıı 
rünce bir çok aşiret murahhasl3 

Kutu deresine çağırmış vP.: 
- Mevcut düşımmlıklımmıı ~ 

kalmak üzer& birleşerek orduları f 
raklarmıızdan uzak1aştrra1rm. 
aralarım1zdaki düsm;mlıklar.'1 bıı 
dan sonra gene d;vam ederiz. 

de B_~ısiure sokağında Paris mad~n se-:lıyor ~e ke~~sin~ teklif ~deceğ!m Çin Milletler cemiye-
anayıı erbabı guruplannın merkezın . • .... ıçetın ted.Jırlerın zarurı oldugu- ll Ü f 

sim dağlarındn sığınacak bir kaya 
parçası da bulamayarak teslim ol -
muştur. Temiz kanlı, m~rd ve cesur 
Dersimlilerin cahilliklerinden istifa -
de ederek biiyük bir felakete süri.ikle 
smı görecektir. Ben bu satrrlarda 
mek isteyen Seyid Rrza, elbette ceza 
onun Dersimdeki nüfuzunu ve mu 
halefetin sebeblerini kısaca kaydede· 

Demişti. · 
Bu teklif. kendisine iltihak e!t 

nfonlardan başka Jıfç bir aşiret ı•. 
f rodan kahul edilmedi. Bilhassa 
yid Rrzan ın llirirıci derecede dfü~ 
aı olan Kal:m a~ireti şu ce,·abr ,·e 

de '''rrak üzere iki in~Iak vukua gel n·ı iJrak ediyordu. ne m racaat ett 
miştir. Cumhuriyet galebe çalacaktır. Cenevre, 12 ( A. A.) -· Çin hüku-

Fer iki binada vukua gelen hasa Buşvekil, sözlerine şu suretle ne • meli bugün, l\TiJletler Cemiyetine talı-
rat :nühimdir. tice vermiştir: riri bir ınüracaatte bulunacaktır. Bu 

Presbourg sokağında yaya kaldm Sağ cenah olsun sol cenahtan ol· müracaat. l\Iilletler Cemiyeti azasm-
mı Ü'r.erinde bulunan iki polis me • sun bütün vatandaşlarım F ransrzla- dan olan deYletlerle azadan olınıyan 
mum enkaz altında kalmış olup rın kendi Üzerlerine çöken bazı ka • bir devlet arasmda telıaddüs eden ih
itfaiy~ efradı bunları çıkarmağa çalış ranlık tehditler müvacehesinde müs tilaflııra mütea]]ik olup mezkilr Ce· 
mak~adır. tesanid olduklarını hissetmeleri la • miyet misakmm 17 inci maddesine 

tık tal-kikat, bir mağaza çıragmm zımrlır. Dünkü menfur suikast, bun istinad edecektir. 
P. · :'1ourg sokağındaki b;naya ufak lan b;ze pek acıklı bir surette hatır - ------------:---
bir ~andık getirerek kapıcıdan bu san l~tm ı.ştır: B~. s~ikast hakkı~da vakit Atı· na bankasını 
dığı konfederasyon reis muavinine sız hıç hır hukum vermeg ıstemem. 
vermesini rica etmiştir. ~apıcı, bu y l ·· 1 k · · k" b ı a nrz şunu soy en·.e ısterım ] u 50 yan ar 
sar.dığı kendı odasına koymuştur. suib$tm hazırlanması ve icra edil -
Bo:esıere sokağındaki Linada bu • rnesi şartları aklı başında her insanı 

n:a İ::ıenzer bir sandık mağaza çırağı derir:. teemmiillerde bulunmağa ic • 
tarafmdan meıdiven başma bırakıl baı edecek mahiyettedir. Ve cumhu 
mı~~n. Çünkü o binada kapıcı yok - riyet hükumeti de bu suikastın amil 
tu. lerir:i bulmak ve bundan böyle cum 

Presbourg caddesinde kmıfeJ<:!rc:ıs- huri"e t t'>praklarır.da bazı tahrikat • 
~ · on oinl:'!smın sağ cephesi, Boıssıere lan imknasrz bir hale getirmek için 
caddesinde ise binanın dahili tama • malik olduğu bütün vesaiti istimal e 
men Le.rap o1muştur. Enkaz altında d~cel..tir. 
ezilmiş olan iki polisin c~sedleri çı -
karılm·~tır. 

Bqvekilin beyanatı 

Efkan umumiye, sükun ve itima 
dırı muh"faza etsin. Fransa ve cum 
hı p·iyet, ;ı.yakları altına atılan engel 
le:i çiğneyip ı;teçecekler ve bunlara 
geJebe ÇC\ !ncaJ~Jardır. 

(Ü&ttarafı 1 incide) 

yerakis ve .. F emina,, merkezinin di 
rektörü Semizos ve diğer dört kişi • 
den ibarettir. 

~ırsızlık doğrudan doğruya mu -
rakih:n teklifi ile Gatos ile Semizos 
tarafından yapılmıştır. 

Çalman banknotlardan 200.000 
drahnıilikten madası ele geçmiştir. 

Ur.nka idaresi hırsızların meydana 
çıkması için fevkalade bir surette ça 
lışa-:ı memurlara verilmek üzere em
niyet direktörlüğüne 500,000 drah 
mi hediye etmiştir. 

Savin~ny - Sur - Bray 12 (A. 
i\ ) - Mahalli ziraat lcomisyonu -
nunur ırtima; münasebetile M. Cha 
utemp~· bir nutuk söyliyerek ağır bir 
eda iie • nTlleti teemmiilc, sükune ve 

~·aris l 2 A. A.) - Sabah gazete ------------

inzihı·\ta davet ~tmiştir. 
M. <'hautamps. su suretle devam 

ctmistir: 

Kömür buhra
nına karşı 

(Üsttara/ı 1 incide) 

~ · ceg:m. 

Seyid Rıza Dersimin en nüfuzlu 
ve tarihi bir simasıdır. O, hem Seyid 
ve hem de ağa idi. Dersimd~ şimdiye 
kadar bu iki vasfı nefsinde cemeden 
başka hiç bir kimse görülmemi~tir. 
Çiinkü 'Seyid Rıza ayni zamanJa hü 

tün mensupları, seyid olan Kureyşan 
aşiretindendi. 

Dersimin .. arkam harbi,, ve "milli 
şairi:, diye adlandırılan maceraperest 
bir serseri olan Afi Şir ve diğer bir 
kaç ağa ile birleşerek hükumete kar 
şı durmak isteyişinin sebebi cahil hal 
kı artık istismar edemiyeceği korku
sundan ileri geliyordu. 

Kahmut köprüsü ile nahiye binası 
yakıldığı vakit taraftarlarına: 

- Bu köprüden Türk · askerini 
aokmamaltyız. Yoksa bi::i yaşatmaz
lar .. Demiş, nahiye binaamm açılms 
merasimine davet edilenler gene Se 
yid Rızanın teşviki üzerine İ§tirak et 
memişlerdi. Dersim, Cumhuriyet hü 
kümeti ile hiç bir suretle münasebet 
te bdulunmak istemeyen bir ülke ha • 
lin e kalacak, Seyıd Kıza, kan dava 
laımı hallederek, cahil halkın günah 
]arını affederek aaltanat sürecekti. 

- Vakti!ye biz isyan etmişti~· 
"akrt 8İz yanlrm" etmediniz. Şinıd• 
hiz yarılnn etmiyeceğiz. trl 

Bununla beraber Seyid Rıza e 
f ında h·.'unanlara kanı nüfııı• " ., 
kTrmak İctemhor. her şeye rağll,ı 
mukneınet ederek muvaffak otıır 
larını t~lkin etmek istiyordu. d 

E,·j Türk tayyareleri tarafıı\ı 
bonıhalannrak arandığı nkıt bir. 
hamme<l'ye. bir Yıldızname ,·e ~1~ 
hektaşil'ğe aid §iir bulunan Se}ıd 

1 
za, son günlere kadar cahil balk1 ~ 
ılatmağa uğra~ryordu. Birinci ,,k' r, 
Tuti nnn hH.kumete teslim olmagıı 1 ~ 
,·ik etnıi§, fakat mtıYaffak olarııllJ!l 
tr. ikinci 'e genç karıst 40 ya~ıJI~ 
Besi·nin Seyid Rızay'r muka,·e~f 
teş,·ik ettiği söylenmekte idi. ~ 
Şahin ile ye~ane güvendiği adaıt1~ 
Şir öldürüldükten sonra Seyid 1' 
Srrpat karşıs:ındaki Dujikhaba ds 
dan fnnzur eteklerine doğru 1~~ 
laşma~a ba§ladr ye en nihayet Jıil 
mele teslim oldu. 

·~ / Dersimde bir aylık tetkikler• 
nasında ~unu gördüm : J 

Hiikumetin yol, krşla, nıekteP i 
tığım. köylüyi.i çalıştırarak par~t'~ 
t.11151.uı 0v~"-'u uıcıe.u.uı.ı ııcı.) L\;L •' ~r· 

- İktidar mevkiini ele aldığım za· 
man memleketin büyük biy ekseriye 
inin itimada müstenit tasvibine maz 
har nldum. Çünki.i memlchet kendi 

leri, patronlar konfederasyonu bina· 
sına karşı yapılmış olan suikast dola 
vrsile infial izhar etmekte müttefilt ~ 
tirler. Sağ cenah gazeteleri, bir tet • 
hiş hareketinden bahsetmekte, sol 
gazteleri ise faşistler tarafından ya
prlmrş bir tahrik mevzuu bahsoldu • 
ğunu yazmaktadırlar. 

Kahmut köprüsü yakıldıktan son 
man kanununun tatbik mevkiine ra Haydaran, Demenan, Yusufan. 
girmit olmasıdır. Şihan ve Bahtiyar aşir~tlerinin birer 

içindeydi. Birkaç ay en-el hüktİ i 
kar§ı siJihlanmı~ bulunanlar, C1111,~1 
riyet Hükumetinin se,·gi ve aU~' t'l 
gördükten eonra Seyid ve ağa}ar:~rt' 
dü~mam kesilmi§lerdi. Bunurı ·ıctı~ 

Sekizinci Balkan oyunları bitti 

Yunanistan Balkan 
şampiyonu~ oldu 

{Ü!ltlarafı 1 incide) 

Dün alınan teknik neticeler şöy 
ledir: 

Gülle atma: 
1. Romanya 14,31, il. Yugoslav· 

ya, ili. irfan (Türkiye) 13.97 iV. 
Yunanistan, V. Romanya. 

5000 metre: 
1. Yunaniatan 15.54.5 il. Ro· 

manya, 111. Yunanistan, iV. Artan 
(Türkiye) V. Yugoslavya. 

400 metre: 
1. Romanya 49. 1 (yeni Ba!:t:ın 

rekoru) il. Melih (Tür:::iye) 49.9 
(yeni Türkiye rekoru), 111. Yu
goslavya, iV. Romanya, V. Yuna
niıtan. 

11 O metre manialı: 
1. Yunaniıtan 5.2 il. Bulgaris

tan 111 Romanya iV. Roman. 
Balkon maraton koftı6U: 
1. Yunaniıtan 3.22 dakika il. 

Yunaniatan, 111. Romanya iV. Ro· 
manya V. Türkiye 

Yunan diıki: 
1. Y utınanistan 39. 73, il. Ro

manya, ili. Romanya iV. Yuna
nistan. 

Umumi tasnif: 
1. Yunanistan (120) puvan) 

il. Romanya (104 puvan) 111. 
Yugoılavya (69 puvan), iV. Tür· 
kiye (26) puvan V. Bulugaristan 
(11 puvan). 

Müsabakalardan sonra kral Ka
rol kupası Balkan olimpiyat şam
piyonu Yunanistana olimpiyat 
bayrağı da Yuge>Glavyaya veril
miştir. 

Gelecek ıeneki Balkan oyunla
nnın Belgradda yapılmasına ka· 
rar verilmittir. 

Atletlerimiz çar~amba Jıiinü bu
radan harreket ederek Köstence 
tarikile İstanbula gelecek-tlrdir. 

Milletler 
cenıiyeti 

(Ü.waraf ı 1 incide) 

yapılacak olup bizz3.rure . aza -
lan olmayan devlelerle de istişarede 
bulunulması hakkında ŞiH tarafın • 
dan ileri siirülm Ü§ olan tekliflerin de 
tetkiki istilzam edecektir. 

Yeni orman kanununun tatbiki kısımlan Seyid Rızanın emri atltmda 
dolayısiyle §İmdiye kadar odun ve toplanarak muhalefete başlar.ı.ışlar, 
odun kömürü yakmakta olan yer· Mazgird tepelerine kadar ilerliyerek 
ler bundan sonra yakacak ihtiyac· ja'.'\.1arma kuvvetlerini uzaklaştır -
larını maden kömürü ile tatmin et- mak istemişlerdi. r akat kıtalarımız 
meğe mecbur olcaklardır. Dersime ı;ı:irdikten sonra Şihan aşire 

Bugüne kadar memleketimizin ti Seyid Rızaya verdiği sözde dur 
kömür sarfiyatı birdenbire büyük mamış hiikumete tabi olmuıtu. 
nisbette artacaktır. Bu suretle --------------

· · 1' Al' s· . D · .... lı c1 mısa ı, ı ., ın gene enıw 

öldürnteleridir. ~( 
Buglin, Df".rsirn ebedi refalııtı;e(İJ 

nı~muf.a&ırlardır devam ederı tel d1 
ve hğa tagallubu, cehalet Yf! ıoef• 
tarihe gömülmü~tür. d 

• Niya:w; A~ 

artan kömür ihtiyacını tatmin c· 
debilmek. için iıtihaalat miktarı•ll 
bet milyon tona çıkarmak zarure
ti vardır. 

Maalesef itiraf etmek lazımdır 
ki maden havzasında istihsali.tını 
böyle iki buçuk milyon tondan be~ 
milyon tona çıkarabilmek için ka
fi derecede hazırlık yoktur. sa. 
haesa EreRliye bir liman yapmak 
i•inde geç kahnmıftır. Sonra is· 
tihsal meselesinin ruhu olan ame· 
le İ§leri henüz tanzim olunamamı,, 
yani maden ocaklarında çalıpn 
amele aileleri birlikte o ha.vali
ye yerleıtirilerek bir müteliauıs 
amele ımıfı vücuda getirilememiş
tir. Fakat vakit geçirilmeksizin 
çaluııldı~ı h~lde yine büyük işler 
görülebilir; her halde kıt mevai· 
mi içinde memleketin büyük bi .. 
kömür buhranı ile kartılaıması 
tehlikesinin önüne gef~lir; ment• 
lekette kömür Iradenleri dururken 
fabrikalarımızın ve !İmendiferle
rimizin ihtiyaçları için hariçten 
kömür J.'(etirmek gibi acıkh bir va
ziyet ile ı~artılatmağa meydan 
verilmez. 

""I Karadenizde ır 
Fikir ve Edebiyat tahtelbahir 

(Ümara/ı 3 iincii.de.) (Üsttarafı ı incide~, 
larrm, münasebetlerini ifade eder. telıraf çekerek bütün dün~3ıerİ~~ 

Binaenaleyh bir ferd, görüldü- lesini Mekıikanın teşe~b~ 5 vteı 
ğü gibi sadece sathi ve hazan de muzaherete davet etmeaını 
lirik bir teferruattan ibaret de~il· etmeğe karar vermiştir. 
dir. O tamamen ıoıyetenin ve ta· 
biatın oluıuna bağlı bir varlıktır. Son dakika ! r 

Nitekim tip fikrini ilk mJdaf aa --------- h,.bi 
eden, onu tahakkuk ettiren Yunan Bükreş 12 (Hususi nı~ıırıı.a 
zekası olmuftur. Çünkil, Yunan mizden) - Köıtenceden: ı6t' 
zekaınna göre insan ve hakike.t ki gazetelere bildirild~ğınNil<ol~ 
tabiatın hudutları içinde bir mah- Yunan l»ndırah (Abıos j]<i t'~ 
luktur. Ve tabint karakterlerini ta oı) vapuru Karadenizde ~I 
yin etmittir. tehbahir gördüğünü Roıne~,.ııt1 

Kainatı dört unsura irca eden kamlarına bildimıittir .. 8 " ıdıı1'1' 
felıefe inıanı da karakterler kad- bahirin hangi devlete aıt;j~ti1~ 
rosu icinde tasavvur etmistir. K~- rını vapur kaptanı aeçerrı '11' t•, 
rakteri, ferd tabiat içinde' bir ka- Yunan vapuru kap!anı., 

1

ııl' ıı\ 
lıp gibi elde eder. telbahiri boğazdan bır r;çhir' ~", 

uze.kta ııörmü,, bu t~h!e se1'i- '' 
Yunan trajedisinin karaktere ıüratle ilerlemekte urı•t·hildetl !!e 

ehemmiyet vermesi tabiata çok at yolculuktan ıonr~, ıabtelı,şh1 

bağlı bir hayat mem bamdan gel- mil içerde ikinci bır ta 
mit olmasile izah olunabilir. d h ı t 

öRnesans tabiata ve .insana dö· a a raıt amış ır. r • ·~I 
nü"tü. Onun için orada da karak· Deyli Elıspra yıu:ı>ğ~r•~~~et 

"S Odeıa limanından 
1 11 "1-'"J$ 

ter objektif bir mevzu olarak orta- ve Akdenize çıkmakta o h~tfl i 
4X400 bayrak yarırı: 
1. Yunanistan 42.6 (yeni Balkan 

rekoru). il. Romanya IH. YUR'cs
lavya iV. Türkiye V. Bulgaristan. 

ASIM US 
Cenevre 12 (Hususi) Milletler -----------------

ya çıkmıştı. Avrupa ihtilallerinin Remilerinin harekaU ıerioe ~ıı 
yaratıcı hıımle devirlerinde de ka- İtalyan ve asi hükUinetb'r tı1li1'jf 
rakter mukadderatın bir oyunca- ]umat vermekten 1uçlu ~le ıe" 
ğr değil, tab'ın ve ıe>syetenin bir Leningradda on arkad•t1 ..,,. 

Sırıkla yükıek atlama: 
1. Yunanistan 3.90 il. Bulgaris

tan ili. Yunariistan, iV .. Roman· 
ya V. Yugoslavya. 

Üç adım: 
1. Yugoslavya 14,4 metre il. nci 

Romanya III. Yugoclavya, iV. 
Romanya V Yunaniıtan. 

ınedisinin hu seferki 1 8 inci toplantı 
smda çok mühim meseleler konuıu· 
lacaktır. 

Meclis ayın 13 ünde (bugün) top 
!anacaktır. Konuşulacak meseleler a 
rasrnda, İsoanya meselesi, Filistin 
meselesi, Milletler Cemiyetinin ısla 
hı meselesi, Çin - Japon meselele 
ri vardır. ı 
(T aymis) gazetesinin yazdığma gö 

re, ispanya murahhasmın Milletler 
Cemiyetinin daimi azalığına yenidc-n 
intihabı çok şüphelidir. Daimi az!lh· 
ğa Türkiye namzeddir. Bulgaristan, 
Avusturya ve Macaristan devletleıi
nin namzedlikleri de mevzuu bahis 
ise de Türkiyenin intihabı çok kuv 
vetlidir. Doimi azalığa bir devlet mu 
rahhasmm intihabı, azalarından üçte 
ikisinin rey vermesile olmaktadır .• 

akıi idi. edilmiıtir. 
1 

aıı :P ~~t 
Muharrir ya olanı, ya olacağı Patroni itimli bu ita Y. 50 1 Ji 

d ı,erı .,. ev 
keşfediyordu. 9ındadır. On ıene en dı' 11il1 .. ~ıı 

.. hen fJ• 
Bugün tip de sosyal unsur, yal- Rusyada makive rnu d'I tıJ" d'" 

nız sosyal dava had bir ıafhaya yordu. "Reaina., a 1 e ffıtı • 1. · tar• 
girdiği için değil tipin un.suru, bir kadın ıizli po ıtı 
parçası, ruhu olduğu için ehemmi· ele verilmittir. r EJc~Pref 
yetlidir. (Dey 1 

letı 

b 
1 
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S - KURUN 13 EYLÜL 1937 

Senyor Mussolini ve 
Mister Eden 

Çar salahiyetini haiz sefir 
Mençikof lstanbula gelince Rumlar "Yaşasın 

Her iki memleketin matbuatmırı, birbiri aleyhine yazı 
yazmamasını temin için iki devlet adamı arasında mu· 
hayyel bir konuşma 

Yazan: Mornln• Pas2 Muharriri 

·---------------- ................. . C. R. V. COU fTS 

Rusya! ,, diye tezahürata başladılar 
Halbuki hariciye nazırı Fuad paşaya 

marası tamamen muhaliftir. Hakikat
le:! olduğu gibi karşılamak mecburi
yetindeyiz. 

MUSOLJNl - Ya ... Demek bu da, 
parlamenter sisteminizjıı temin ettiği 
istifadelerden bir diğeri öyle mi~ Fa
kat durun, daha iyisi ben size kendi 
vnz.iyetimi anlatayım: Benim ltalya 
matbuatına hakim olduğum doğru -
dur. Vakit vakit neşrettiğim talimata 
rinvet ederler. Fakat, bu demek değil 
dir-ki, İtalyan gazetelerinde çıkan her 
kelimeden ben veya hükumetim mes 
uldiir ... Gazetelerimiz İtalyan efltan -
nı cok geniş bir saha içinde aksettirir 
ler. Bakınız size bir misal göstere -
yim. 

uğramadı bile. Çünkü o, bir çok işle 
ri hariciye nezareti ile halledecek -
· 1! Bunun için de gurur ve hakimiye 
tini tanıtmak istiyordu. 

Fakat ikinci gün lstanbul hiç bek 
lenmeyen bir haberle çalkandı: 

- Hariciye nazırı istifa etmiş ... 
Fuad paJanın istifasının sebebi 

kendisinin ziyaret edilmemesi idi. 
- Tarziye bile kabul etmez hare 

keti hazmedemem .. diyordu. 
Mençikof bu haberi duyunca se -

vindi. Demek gelitinin bazı tesirleri 
oluyordu. 

- Yalnız Fuad pa§B değil, bir gün 
gelecek hepsi istifa edecekler ... de -
di. ( 1 ) • 

Yarın: Mençikof nasıl fab bastı? 
Nasıl kovuldu?. 

Kralınınzın tac giyme merasiminden 
az önce. sizin hali imparator olarak 
tanıdığınız Haile &!asiye bir davetna 
me göndereceğiniz ve Habe§istan ha
nedanının da tac giyme töreninde bır 
mümessili bulunmasını istediğiniz ha 

U) Rlfat pap. bU meaele hakkında son. vadisi çıktı. Halbuki, benim kralım, si 
rada.n kencUsı ile g!irU§CD Rltat Pil§& zat!:: zin kralınıza itib.'lr için kendi ailesin • 
Raut P&§aya f6y2e demfJUr: den bir prensi sureti mahsusada Lon-

- ''\.'akıa Mençlkolun bana vizite etme d d " k 

llarbin arefesinde: 

~,. (il.us t;arr Nikola Prtcr.~burg' dfl 
ııtı Dii<11• fi ! · d'~· b" 

g
r:::m<!o;;c vidrrı kadmlar. ılle latila etmek pek ıwm ıeımezdl. Ama ralyal gönkerml egle arar vermiıti. 

r'I da n1 r men el,.lnJn bu '"·-keli ·e b·""~da vuku• ge. ta yan ra ai esinden birinin, ııim 
nm kalabalıg·ı arasın gez~ e . " ......,..,, ' .......... .. >" 

k V b d 
len flktyeU uzenne bl%fm taratta.ıı dayan.ı.. di idaremiz altıda bulunan bir memle 

ve tedip olunaca tır. .e. ır ~- şıa.r. ı 
ld 

- lamayarak gene neUouindc azlim vukull kr"te hak iddia eden bir adamla yanya 
~ed, :w'-" <' f'nın r·r.r Llfl rr suı·a-
" e lng ·ı· ı· . r·· 1. "Q h· ' ı:: S<' ırrnc ım;iyc hnkkm-
~i;,.~ç be~lcnmiy<'n teldi/fer yapıyor. 
~nı,/'!fttn '•/lfl.~tn" t•c ''öliimc mah
J!,. 1_ bulurıduğunu sÖJIÜ)'Or. Rirl~ 

erı: "" • }ecJ,.,;(nı tedbir alm.alannı ı·e Tiirki-
QJ11 Or1<>dof,·slan kendi himaycJi 
~ rı11 ,,,, I ·ı . er 11m1mı ngı tererım miizahc-

C'lnw_ • • 'ı·ı a· I li"i 'J'·· '.nı tch" ı c ıyor. ngili:z .'fe-
i/,, ıırkı "P.)'i miidaf aa ediyor ve İn-
~ (!r,, !.·al . . T .. , d '-':-: • nnc.çz urıt. ostu olduğunu 

IJ(t ~~, · ı. 1 
~~ • 11 rltia nr dönP.rkcn lstanbıılda 
~lrf ıcraal/nr yapılıyor kadın ı:e er 
kırı.der nerelerde ge::.rbileceklcri haJ.-
.J (J id . • l ""·J arcı cmye er sndrr olu or-

J:' "'- akat b·· .. b ,"Qİy utun u yasak ve iradei 

"ıffet ve ı"smetin mugayırı 0 ugu U· .. eıı d d k ki ı h · ı· 1 .. r ve o auret daha zıya e o una ı o u?". na oturması i tıma ı talyan efknrmr 
zere kadınların siislii ve genç esir is du. Farzımuhal olarak mansapta kalmak galeyan!\ getirdi, 
tihdamı memnu idüğünden bu sıfat Jıtıma ga;>Tet olunsa bundan dolayı clbeth B ad • 1 k . 1 münazaa zuhur ederek ve Ruıyalılarm asıl ur a size göstermek istediğim in 
ta bulunan esır er gere seyır yer e- k d I l fı 

h 11 d k d 
teklif edecekler:! •hr maddler dahi bu key. ce no ta §U ur: ta yan alkı, bir 1 • 

rinde ve grek aair ma a er e a ın -· 1 
da ıd h 1 

flyet ile birleıerek 
0 

halde bazıları menfli.. ta yan prensinin bir, sözde Habeş mü-
arabalarmm yanın görü üğii a · A ·ı· ·ı alini muhafaza için devleti mOtkülala dllşli- messı ı ı e yan yana oturmasına is • 
de hem esirler ve hem de bu kıyafet rürlerdf Bir H-.....rcı .,., •• .-..m --•ı Ue ne · b b · d • ..... ye ....... ~ IUJ yan ettı ve en u vazıyeti eğiştirme 
te olan esirleri istihdam eden araba zarar gelfrdf. Eğer tebdil olunm\11 olsa Rus.. ğe muktedir olamadım·.. Neticede 
eshabı tedip kılınacaktır. Ve alelitlak yalılar bu derece töhret göstermezler ,.e ağır Muıolini: Heyecanlı bir nutkunda I 

b 1 b d §
e"'er ıstemezle--'' dfy--ı. ve ıorıu fesat ve M" E kral ailemizden birinin ngiltere kral-

harem ara acı arının ara a yanın a J• ...... ~.... ve ı.ter den 1 entrikalar ederek Ruıyalıl&rm kl!e! tekıtn ının tac giyme merasimine iştirak et 
gitmeleri memnudur.,. · · · Jdı~ '1. da gQya benim azlime muvafakat olunmadığm. F.D .... "''' Jk· I 1 _ .. mesı ıçın a &lmrz ~arar n vaz ger. 

J.,.. ~ L:- J L-- - 1 ... l·-'-1- :r-r•1·- uıuı nqeL l:Ulll§ ~ekllnC J<ODUlara~ ve ege r-..-"-'' - l .znem ~JC.et...munaSC. • me" b k fd :s 
ken lstanbula Rusya, lngiltere ve uyu~mak aurel:fnJ fhUyar etsem elbelto ~ batma bu kadar z.aran dokunan lngi· ~e.mec ur 

8 ~· ·~· .: • 
Fransa sefirleri geldiler. mertebe tedak!rlık etmek lllzım geleccR'ln. liz aleyhtar neşriyatınızı dcrdurmnk i- Sızın anll\manrzı ıstedıgı'?" ~ıger bır 

Sefirlerin geli~i gayet dostane te - den o halde da.hl de\leUn hukukunu payımaı çı"n b"ır pla" n haz 1 '\ nokta da şudur: Cazetelerımızde ha-:r ır ayamaz mıyızr · · 1 1 da" ı · 
lakki dildi. Bu geliş Takvimi Vekayi ctu dcnlıere:ıc neUces!nde lltm gene ln!Jaallm MUSOLINİ H k "k t "k" rıcı mcse e ere ır yapılan tersırJerin 

''Uku bulur ve hem de bir kat da.ha medbııl - • a. ~ a en 1 1 mem bir kısmı hükumetı"mı'z tarafından 
ile ilan edilirken "Türkiye,, Rus}'a leket matbu t b rb ld ak olmaklığıma sebep olurdu. tıte burolarar a mı 1 ınne sa ınn - "Ih di H d b" J 
lngiltere ve Fransa düveli mufahha dO,UndOm fstJtayı hayırlı g~rdüm •• ,, tan alakoyabilirsek. çok iyi bir iş 0 • ~u. embe r. b"latta akral a ır, gazete e 

~tı?e rağmen hadiseler oluyor, 
~c Cı\ ara mahsus yerlerde erkekler 
~ 1>. eklere mahsus yerlerde kadın· 
~ .. ~O> 

ması beyninde bcr kemal olan hub ta lakoy bT k k · · b" nmıze n 
1 

e ma 
8 

e yazıyorum; Bllmedl~lnlz yerde 1 n aLu•tf a 
1 
•• ırsle. ç~. ılyı .,~r şey o- benim meslek itibarile bir gazeteci ol 

ve mevalat. ... deniliyordu. 8 ur. en soy eyınız, ngı ız mat - d w bT · · F. k b da L 

Halbuki Rusyanm gönderdiği bü denize atlamayın buatının ltalyaya savurduğu hakaret .u~ml~ "ki ırsındıZ;·· a laat hun n ;kna 

~ llıı ~ Çarpıyordu . Zaptiyeler bir 
o;-li lender, Maslak ve Arnavut

~tla akıntısı gezme yerlerine kadın· 
i'lstıt~rkek!eri. bir arada gezerken 

ftı il• 1
· lkıncı gün bütün Jstanbula 

''an.. dağıtıldr = 

'Jı.ı~Raziçinde, Kalender nam ve 
\·~ ~rn: ve ~aılak dedikleri yerde 
hr )' I Vutkoy akmtıımda aair ae· 
'1-t L ~r eri "b" h . . •Q-ıı gı ı er emse ayn ayn 

··k J · "1 "k f J J • .. •• k . . rıcı po ıtı aya aır yazı n er ma a-
yu e çı prens n- ençı o ' stanbulda Bir çocuk batını demire f~krı~ odn~n~ ~eSç?1e bıçın ne .. yl·ap~?k lenin mutlaka hükumet tarafından 
binbir entrika çevirmeg~e gelı'yordu . ı rın esınızr ız unu soy eyınız çarparak yaralandı be d k d" .11 • h b . ' mülhem olduğu manası çıkmaz değil 

Mençikof ıtanbulda Dün saat 12 de Sirkecide D-m·r nk bele eednenı mı ~tımk lesa ma,w sıze mi~ Bazan bu makaleler, birbirine zıd 
Mençik~f •. yanında bir çok yük - ... ı mu a gen a mayacagımı, .. ·· d .. w.. "h I hak"k . . 

sek rutbelı sımalar, bilhassa Basarab kap~ iıkelesinde iç yaralayıcı bir h tta bu yolda daha ileri gideceğimi goln ugJ cı ete, k . ı atı sız de 
va ordusu erkanı h b" · · hadııe olmut 12 yafmda bir ço· adedi an ,ar;ıış 0 sanız gere br. 
· . ar ıye reısı gene - k d . ' k b b" va yorum. . . . ı...alcin, ~imdi hadiscler!e meşgul o • 
ral Nıko Boçenski ile Karadeniz filo cu enrze atlar en •tını ır de- EDEN - Uikin iki mesele bırbırın ı J s· · tb 1 h k da 1 ~ · ak ., l a ım. ızın ma uat ez afm&SI usu· 
su uman n ıgı erkanı harbiye reisi mıre vurar agır ıurette yaralan den ayrı şeylerdir Biz sizin nıem e • d .. k · tekJ"f cd" -. · I K · ı f t · • . un a yapacagınrz atı ı n ırr 
amıra ornı o u getirmisti. mıt ır. w . .. . ket matbuatına. h.akim ?Jduğunuzu bı EDEN - Benim teklifim fUdur ki, 

fstan~ula ayak bastıiYı~gün, açık - Yaptıgımız tahkikata gore hadı liyoruz Onun ıçın fngıltereye yapı - · '1 "d lele · ·zı · · ·· - e· •· 1 1 r-b 
1
. · sızı erı e mem etimı e ıyı munaae 

tan arıga sayısız ortodoksun tezahü ıe fOY e o muıtur: '::r'"''u er ıtasta fan kötü ve ekseriya yanlış hiicum - b t ·· • k · ti 
rü ile karşılandı. Ortodokslar alkıı - balıkçı hanında oturan İbrahim ların ya sizin ya hükumetinizjn ve b a tuzere .. geç~nde h" yorkı°~; mat
lıyor: oğlu Hamid dün denize girmek iı· ya hÜkumet ~nrzdan herhangi biri- .~aı;d~~. u.zeh~k.e :'8 t ko l~gunuzu 

~~ ek ~~adığmdan buralara ehli 
0 

Ursa ,.. ı'"'lllannm her ne ~nde 
~anıda" aun _azimetleri caiz olmaya
"iiJijtae h ernır hi.lifmda hareket gö
.._ olun aklarında tedibatı şedide ic-

h .• aca• ..... 
lllJt"• "-lir., ' 

~llbun un bunlar, yüzlerce sene taas 
.eıı bı· Pençesinde kıvrananların biı 

-Y ;-;.asın Rusya bizi himaye e- temit, Demirkapı iıkeleıine git- nin doğrudan doğruya tasvibi ile so; 1 ~gı.n~z ~ ımh!.e 
1 

u nrp, ı.a-
decek ... diye bağırıy~rlardı. 1 mittir. Hamid burada öğle üstü ynpıldı{iına hükmediyoruz. Halbuki ?e e erın.ız~n Eı~e ~~umr~ dmi;' 1 n 

Mencikof Çar hanedanına men - hiç kimsenin bulunmadığı aırada fngiltercde vaziyet tamamen başka - vennezl~hı~ız.t ger ~.rzfın ~~ndız ed ulu-' k ·· . nan sa a ıye ve nu uz oc:n c e o _ 
supw ve Carın itimadını kazanmış çok ~?yunm~f· az ço yu~ek bıldi· dır. Biz, matbuatın hürriyetini, parla saydı bilmukabele memleketimd d 
mag'rur bir adamdı. gınden ıakeleden kendıni denize menter demokrasimizin esas tartla. · · ti h -'· t d d" Fek e 

On 
· · f . . . . b ·· ·· Fak H . . . . . aynı sure e ar;:'l.e e er ım. a at 

un ıçın stanbula bır elçı gıbı atuıtü atmııtır. at amıdm rından birı sayarız Om·n ıcın gazete ı d ··ıed·w· "b" ı· d b ... . 1 · • · · • eV\'e ce e so ıgım gı ı e ım e u-
de.,ıl, bızzat çar gibi girdi. at a.m.aı~?da~ bırk~ç ıanıye aonra !erimizin ltalyaya ait tenkidlerine ma nevi bir salahiyet yok ve bulunması-

Bunun sebebi de Türkiyede gözü denı~ın ~z~ru~?e bır ta~ım kan le· alesef mani olamayız. Başvekiliınizj na da imkan ) ok .... 

>ı r n b 
r Ve se c. ze olsa da serbestlemele 
'lta rserı .. h 1 at tel~ .&uru unun da bunu bir 
lı}'Otdu akkı etmeleri neticesinde o 
~ . 

lı~ 0kakta 
~ <ıdet I geçen kadınlara sarkıntı 
~ Ctısup k muştu. Zengin ve sarava 
"'tla l'Ye adınJarın genç hizm,.tkar 
•• 1tı t> Zmef · d 'ltı 1 erı e ayrıca bir adet ol 

J) . 
tı.J lJ. hıı"u t k" 

1..1rr y 8 ı VP.sika cok entere 
ı ''h · anılan t bJ" w d 
0lı oa~r k" e ıg şu ur: 

llırıcJu1 
1

1tnesne kadınların toplu 
" JC arı h 1 "d,. ~e "n k ına a lerde oturuo ge 

•ııJ ':ısi~cc adınlara harfenclı:ızJ.k ve• 
~· cltı'>;: dsarkıntılık eyledikleri "ö -
"tn "'n en b · 
t•tt 8elerin 

8 
.ndan bövle o makule 

~il" ilrasında eyı~ yerinde VP. kadınltı 
, lecv· P.ezıp oturmaları bir \'eç 
'ı ız ol 

tıtı· • "'1 l'llt> ~ınmayacaktır. Ve bu 
ı ınu .. ııı ·--·r . . 1 

korlcutmak, siyasi ricale müessir ol- keler.ı ~oruJmu~, ve. bıraz ıonra veya hariciye nazırı sıfatile beni de MUSOLINl _ y D k .. 
maktı. da bıtkın ve bıtap bır halde Ha- tenkid etseler vazivct nynidir "d"' .. a..... .eme sızın 

mid denizin yüzüne çıkmıtbr. Fa- MUSOLINl - Parlamenter demok ~~"şbu~ urust ~a.~eketınız,, budur 
Menci kof kendisinden o kadar e· k · k · oyle mı~ Ben butun ft J tb at yüzemıyece vazıyette yara- · · · k dd t ı-kk' ttiğiniz ' 

8 
yan ma ua-

mindi, ki ileri süreceği bütün istekle lanmı• olduğundan imdat . t rasını~ın ~u nl esk ed •• w ı e ek tına lngiltere için dostane yazılar yaz-
ri kabul ettirecep-Jne söz vermişti. :r , ıs e· prensıprenı an ama ogrusu P 
Rus Cannın. lns~·iliz sefirine ~öyledik mit. gelen birkaç kayıkçı tarafın· zor... • masını em~edeceğim; diğer taraftan 

1 
• h dan kurtanlmıttır. Bana söylediklerine göre, asırlarca nnas.ırmı hıç anlamadığı Fa<ıizmin 8· 

en ta akkuk edecekti. z il d 1 h d b 1 k 'I ğ 
f 

ava ı ç°<":uğun . en!ze atlar· sizler gayet müessir bir ti}'atro sansü ey. ın e u unma iptı .. as.~na ~ rayan 
stanbulda bulunan ortodokslar a ken batının bır demıre ıaabet etti- rii idare etmioıısiniz. Piyeslerde her • fngıltere matbuatının buyuk bır kısmı 

'·-·'1 teuhfüat yaoıyor, dillerinden ği anlatılmıttır. Çocuk derhal çağ· hangi yabanc; devlet reisini rencide yalnız halya. devletini.n ~e.fine .. de.ği.l, 
.. Rusya,, kelimesi düşmüyordu. rılan can kurtaran otomobille Et· edecek telmihler yapılmasına mani ol kara ve dcnız ııkerlerımızın Jısıplını-
. ~.e~~ikof, lstanbula ~irişiı:ıi~ i~in fal .hutahaneıine götürülmüt, te· muşsunuz. Pek ala, d.cmokrasinizin ne d~ hnka~ct kusmakta. dev ... '11 ede -

cı gunu sadıraı:amı alelade eJbısesıle davı altına alınmıfbr. mukaddes prensipleri, dille konuşulan cek oyle mı? Hayır, Mıster Eden! 
ziyaret etti. O bu hareketini §Öyle i- Han kapısı geç açlldılı fç"n _ve bir ~ünliik hayatı olan - sözii Böyle, bir tar1tfı aksayan ve haksızca 
zah etmifti: · Çemberlitqta Metrutiyet ha· sansür edebiliyor da, ondan daha teh tertip eo:dilmiş bir teklifi ben kabul et-

'~ <'ta" ·r ' "-' eı memunycı <' 
"'ı ~ 1 ad L 1 f • "'~ı "t rro" .. 

1 
a mtıqa e et ve muka 

1 "'... 1 tı it• ,. 1 ı ' "t t _,. rse c erhaJ o makule 

- Börüıeceğim zat, ancak Rusya nında oturan 29 yatlarında AJi Jikeli olan matbu kelimeler üzerinde sem bile. ftalynn efkarı umumiyesi, 
f m~aratorlu.ğun~n. him~yesi ile yaıa oğlu Mehmet aar~of bir halde re· ~akim olamıyor ~u? ~kar~ bahsettiğim. v.azi?."ett~n daha 
yabılecek bır hukumetın !°e~u~ - çen gece ıeç vakıt hana gelmi,. EDEN - Jyi bır noktaya i aret et- ı.ddetlı ola.ra~ kendını gosterır. ve ~c 
dur. Onun kartısına resmı elbıse ıle han kappraının reç açrlmaıından tiniz. Fakat bunu münakaşaya kalk _ nı derhal fıkrıınden vaz gecırmege 
nkmak mensup olduğum Rusya dolayı fena halde kızmıf, ve ka· makla sadece vaktinizi zjyan edece - mecbur eder. . 
f nın~ratorlut7una yakışmaz. pıcı Karabet kızı Meryemin odaır ğim· Pmtik bir adam sıfatilc, zisc tJU EDEN - Şu halde bıze yttrdım e· <ı ":ıı 1 tı 

1 
"A1' lar P 0 unacaktır. Ve kew 

~rıl..ıltol)ı,n ,1'.rasında gezmek mf'!m 
~k . ela •• ı ~c t ~n b" n ışı o an öyle y~rden 
'1 • ır k 

~•dip . enara ve sapa bir yer 
seyırci s t"I · c • · ure ı e taucı nısa 

Ma~rur diplomat, bu kadarla da na .-irerek küfretmittir. nu söylemeğc mecburum: debiJecek gib! değilsiniz~ 
kalmadı.. Po!iae yapılan ihbar üzerine Sizin dilediğiniz şekilde fngilterede MUSOLH\'f - Öyle demek İstemi 

Sadrrazamı ziyaret ettikten sonra ıarhof yakalanmıf, müddeiumumi· matbuat hürriyetini takyid edecek bir yorum. Şimdi ben, fngiliz • ltalyan 
hnri::iye nazınnı da görmesi lazımdı. liğe ıevkedilmittir. kanun yapmağa, bugünkü Avam Ka ( 4rkruı ıa uncu $0)1/ada) 
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Hayatımız ebedi olabilecek mi ? 
Lindbergin icat ettiği 1 

sun'i kalp 
Liniberg tayyareci olarak ·unutulsa 

bile sun'i /,a/bin mucidi olarak 
kalacak 

Muhtelif kimselerin nasıl 
evlendiklerine dair?! 

Bundan on sene evvel Atlas okyo 
nusunu ilk defa geçerek, tayyare sü 

ratile meşhur ola,n tayyar~ci Lindberg 
tarihe ismini başka bir muvaffakı -
yeti ile bırakacak gibi görünüyor. 

Hakikateıı, Lindbergin icad ettiği 
suni kalp, herhalde insanlığa, Ok 
yanusları geçmekten daha büyük bir 
yardım teşkil edecektir. 
, Lindbergin, doktor Karel ile be -

raber, suni kalp yapmağa muvaffak 
olduğu evvelce yazılmıştı. Son defa 
olarak bildirildiğine göre, gerek dok 
tor, gerek Lindberg bu icadlarr üze. 
rinde çalışmalarına deva metmekte -
dirler. En .son yapılan tecrübelerde, 
sun! kalbin, hakiki bir kalp gibi işla 
diği ve şimdiye kadar dü~nülen hü 
tün mahzurların önüne g~çildiği gö
rülmüştür. 

Lindber~in kendi elile yaphğı suni 
kalp küçük bir makinedir ve ölmüş 
bir insanın kalbi yerine takıldığı tak 
dirde, onu derhal cliriltmektedir .• 

Suni kalbin insana temin ettiği ha 
yat ebedi değildir ve pek kısadır: 
Büyle bir kalple insan, hakiki ölüm 
den sonra, ancak bir kaç ay yaşaya 
biliyor. 

Fakat, şüphesiz ki, nihayet bulan 
bir hayata altı yedi ay bile olsa, tek
rar ha.yat katmak büyük bir nimet • 
tir. 

Bundan başka icadın başlangıcı o 
lan bugün, elde edilen bu muvaffa 
kryet istikbal için pek fazla ümid ver 
mektedir. Hakikaten Lindbergin su 
ni kalbi ile bugün bir kaç ay uzatıla 
bilen insan hayatı acaba, daha son 
raları, bu icadın tekamülü ile, ebedi 
leştirilemez mi? Bu, üzerinde cidden 
durulacak bir meseledir. 

Diğer taraftan, bugün için Lind 
bergin icadının en büyük ehemmiye 
ti ölmüş bir vücudun, suni kalble, 
tekrar canlandırıldığı gibi, çürümek 
ten de kurtarılmasıdır. 

Lindberg bu icadını ortaya koydu 
ğu zaman, ölen bir insan vücuduna 
mihaniki surette can verebileceği, 
fakat vücudun çürümesine mani ola 
mıyacağy söyleniyordu. Vücudun çii 
rümesine meni olamayınca da, kal 
bin hiç bir kıymeti kalmıyordu. Çün 
kü, k:ılbi işleyen fakat bütün uzuvla 
rı çürüyen bir vücı•dun ne kıymeti o 
la bilirdi? 

Lindberg suni kalo1e ilk yaptığı 
tecrübelerde belki hakikaten bu mah 
zurlann öniine ge -ememişti. Fakat, 
sur.i knlbin bugün vardığı netice ile 
ölen viicudun ciiriimcsinin de onu 
ne ~ecilmiı:tir. 

0

Artrk, ç3luıması du 
ran bir kalbin yerine suni kalp takı 
h~ca, viicud, bfüiin uzuvları tekrar 
hayata bıvuı::::- ~ak, bütün canlılığı ile 

~ b 1 yn:ı:'lm:ıga aş.ıyor. 

Lindberpin bu i cadmd::ı ~endisi ile 
beraber f'.al·ştığı doktor Karel bu 
muvaffak;vetin cok mühim olduğu 
nu ~öy1em~klc b~raber , bu üıteki ken 
di hissesini t;ok az görmekte ve, tc 

(Sonu: Sa. 10 Sü. 1) 

Bedavacılar plajl 
Halk parasız p!ajla rda nasıl 

eğleıı~p zevk sürüyor ? 
iki sene evvel Kilyos plajma .... ...., .... ~ 

gitmi~tim. Bu paljı köyün muhtarı 
kurmuf. Plajın tarihçesini anlat· 
tıktan sonra ıöyle demişti: 

- Birkaç sene evvel plaj nedir 
bilmezdik. Hele köylümüz bu gü
zel kumluğa gelip bir gün denize 
girmezdi. 

lstanbulda plaj modası başla
yınca ben de burayı işletmeğe b;._ş
ladım. Az zamanda umulmayan 
derecede rağbet gördü. Ondan 
sonra köyün daha birçok kimsele
ri yeni plajlar kurmağa heveslen
diler .. ,, 

lstanbulda Kilyos ile mukayese 
edebiliriz. Son senelerde salgın b:r 
hastalık halini alan plaj modası 
lstanbulun her tarafını sardı. 

Malum birkaç plajın gördüğii 
rağbet üzerine birçok kimseler ls· 
tanhul sahillerinde seyahate çıkıp 
plaj yerini aramağa başladılar. E:V . 
velki sene Trakyadan gelirken Sı
livri yakınlarında otobüsümüzün 
benzini bitmiş, bütün yolcular sa· 
hilde denize girmek istemşitik.. 
Aman ne güzel denizdi. Yüz, i!;i 
yüz metre gidiyorsunuz su hazan 
bir metreye ancak çıkıyor. Bazan 
yarım metreye iniyor hafif dalga-ı 
lar kıvrılarak uzuyor. Hikmet F e· 
ridun, denizin güzelliğine bayılı· 
yordu: 

- Böyle deniz Avrupada olsa, 
dünyanın en güzel plajı haline ge
tirilirdi. Bu hafif dalgalar yok 
mu?. Hiçbir yerde bulunmaz. D~~ 
yada birkaç plaj da varmış; vu
cudu aynı zamanda masaj yapıyor 
mut!. 

Deniz hakikaten güzeldi; Hik· 
met Feridun da sözlerinde haklı 
idi. 

Geçen sene duydum, buraya bir 
plaj yapmak düşünülüyormu§. O · 
tobüs seferleri de tertip edilecek
mış .• 

Bütün bunlar gösteriyor ki de· 
niz tabiat güzelliklerini matetti. 
Serinlik, gezme yerleri eğer ~ahil
de ise rağbet buluyor. Sahılden 
uzak olan gezme yerlerinin birkaç 
sene sonra yerlerinde yeller esece
ğini şimdiden iddia edebiliriz. 

Bunun en bariz bir misali de 
yaz günleri paralı plaja gidemi· 
yenlerin parasız plajlara akın et
meleridir. 

du; eskiden denize girmek moda· 
sı yoktu. Buraya denizi seyretmek 
için gelirlerdi: O da birkaç kişi... 
Bazılari içer; bazıları gece man
zarasını görmek için gelir bazıları 
da güneşten kendilerini korumak 
içih uğrarlardı. Şimdi gelenlerin 
çoğu ya yüzenleri seyretmek için, 
yahut yüzmeğe gelenlerin ana ba· 
baları oluyor. 

- Burada paralı plaj yok mu? 
Kahveci içini çekti: 
- Yok, yok ama dedi olacak. 
- Nerede? 
- işte !uralar bir gün hep p:ı· 

ralr olacak. Görmüyor musunuz 
kaç yüz kişi var. Bunları gördük
ten sonra burada plaj yapılmaz 
mı? Param olsa bugünden tezi yok 
"Pendik plajı,, nı kurardım. 
Doğrusunu isterseniz hu işin so

nunda nereye varacağı şimdiden 
kestirilemez. fstanbu]da daha bi.r 
çok plajların kurulacağı muhak
kak. Fakat plaj kuruldukç:ı beda 
vacılar plaj!armm da çoğalacağı 
muhakkaktı!·. 

N. A. 

YAZAN: 

Viktor Rakoçi 

(Macar Hlkiiyecller:nden) 

"''An- ·.ı:. ! ~ f' • , • : : . .... 

Pek genç yaşta evlendğimi inkar 
etmiyorum. Bununla iftiharda ede 
rim. Çünkü izdivaç. ya bir cahillik 
neticesidir. ve sonradan gençlik hata 
sı olarak mazur görülür, yahut da 
makul bir iştir ve bu takdirde de 
mümkün olduğu kadar çabuk icabı 
nı icra etmek, yerindedir 

Talebe iken müstakbel karımı ya 
bir manastırdan kaçırmak yahut da 
kocasının elinden almak kar.:.rını ver 
miştim. Fakat, çok geçmeden, ma 
nasttrdan rahibe kaçırmayı, sansas 
yondan hoşlanan macera romancıla 
rınm uydurduklarını kavradığym gi 
bi, bütün tanıdık muhitlerdeki koca 
!arın da karılarının ellerinden alın 
masmı memnuniyetle telakki edecek 
!erini tecrübeyle anladrm ! 

\! c bu suretle, evlenmek ·için ben 
de normal yolu takip etmek muvafık 
olacağını düşündüm. Zaten babam 
da, dedem de böyle yapmış değiller 
miydi, ya! 

Bununla beraber bu isteki usul ba 
badan ogula değışıKllK Ôncıya Koyu 

yordu. Dedem, müstakbel kaynatası 
nı boğulmaktan kurtarmıştı. Su ile 
başlayan dostluk, şarapla mühürlen 
miş ve evlenmeyle neticeye bağlan 
mıştı. Bu, mesud bir izdivaç olmuş' 
tu. Büyük babam dünyaya gelmişti. 
Büyük babam da tersine, müstakbel 
kaynatası tarafından sudan çıkarıl 
mış ve kurtarılan da teşekkürünü 
yerine getirmek üzere onun kızını 
nikahlamıştı . Bu suretle de kendisi 
ne büyük babam olmak nasip olmuş 
tul 

Babama gelince, hiç kimse tarafın 
dan sudan çıkarılmadığı gibi, kendisi 
dehiç kimseyi sudan çıkarmadığı için 
olsa gerek, onun evlenmesi, nisbe 
ten güçlükle karşılaşmıştı. 

Çöpçatanın kendisine tahsis ettiği 
kızla tanıştığı zaman, kendisi 30 yaşı 
nı geçmişti. Ziraatçilik yapıyordu. 

Hasad, bağ bozumu mevsimi so 
nunda, ata at1amış ve perestiş ettiği 
kızm evine yollanmıştı. 

Eve varınca, kızm babasına şöyle 
demişti: 

-Kızınızı seviyorum! 
- Bunu zaman gösterecek; hele 

3 ~i.in bize misafir olunuz da! 
Br.bm, misafirliğinin daha ilk gü 

ni.indc corbanm içinde uzun bir ka 
dm saçı bulmuştu . Ve: 

- Bu saç, sevgilim nnerlin 93 

dır herhalde! 
Diye, saç telini, ceketinin düğ!11' 

!erinden birine sarmıştı. Ve ak~ 
yemeğinde de, fasulya tabağynda ~ 
h uşağın kırmızı sakal kıllarından 
rine rastlamıştı. Ve: 

- Babacan, hizmetçi kız J uliye~ 
bir parça ihtiyatsızca kucaklamış 0 

cak herhalde 1 ~· 
Diye, bir 'kabahati ifşa eden bıı 

lı frrlatıp atmıştı! 
1 

Geceleyin, döşeğini layiki üı~' 
hazırlanmamış, sabahleyin de elb1

• 

lerile ayakkabılarının temizl~ıt~ 
miş olduğunu görerek vaziyetı . , 
rl-r~amıştr. Ertesi gece yatmağa gı'D 
dince de, yatağym gene sabah)e}~ 
bırnktığı gibi bularak büsbütün~ 
sıkılmıştı. Daha ertesi gün çor 'lf 
tuzu fazla kaçmıştı, dana eti ks) 
gibi sertti, salataya tuz yerine t~ı ~ 
ker ekilmişti. Bütün bunlara ra~I ~ 
babam ses çıkarmadan bu yemek e, 
gövdeye indirmiş ve yemekten 81'~, 
ra da teşekkür makamında ev sahi 
binin elini öpmüştü 1 

3 üncü gününün sonunda, 'le~ 
babası, babamı şöyle bir kenara 1' 
miş, baş başa kalmışlar ve sorJt'I 
tu: ~ 

- Ey, delikanlı, de bakalmtı ~ 
senin aşk ve alakan şimdi ne rnet~ 
de) ~ 

- Evvelce dediğim gibi, şirndi_J 
kızınızı seviyor ve onu nikahl3111" 
istiyorum 1 .ı, 

l\ıt, ... _L-.1--• l\.f_J __ 1_: ~le' 
onu alacaksın t Yani kız sana ver 

cek! ,-e 
Birbirlerinin ellerini kuvvede 

hararetle sıkmışlardı! 1111 

Kadınlar içeriye girince, babjıır 
nişanlısının eline bir öpücuk k.0JlıJ 
muş ve bütün oradakiler, se"1JlÇ 
ni açığa vurmuşlardı! 

Umumiyetle sevinç! rı o 
Derken, kızın babası, sonrab 1311 

nun damadı ve benim babam 0 

delikanlıya, şöyle demişti: ~ ' 
- Oğlum, sen benim kızJ1111 ıf' 

kettin; yapılan tecrübeden mcltJ'I 1 
ııı· fak olarak çıkıp, kızımı kazan rı11ıf 

Bu da ne demekti? Kız, kıt8 

tı 1 

Babam sormuştu: 
- Hangi tecrübeden} ~ 
- Çorbada saç teli, zerzeva;~ 

kal kılı, çamurlu ayakkabılar, !eııl 
dağınık yatak ... Bütün bunlar 
tecrübe mahiyetindeydi! ı,etJl 

Babam, gülerek şu muka 
bulunmuştu: ı. yetlt 

- Bu tecrübeden muvaffa~I rifet 
çıkmak zor değildi ki I Bu bir rtl~ 
sayılmaz! 

Jhtiyar suratını asmıştı: 
- Neden? W' 

olafl ., 
Babam, sonradan anneı1l ırl8-• ı 

zı kucaklayarak mesu<i bir ta" 
h 

. . 1 
za etmıştı: . .,.Jlljtı " 

- Annerl, buraya . gel~jJlİ 3JI 
inci günü bana hepsinın se 

lstanbulun muhtelif semtlerinde 
birçok parasız plajların da bulun
duğunu bilirsiniz tabii. Ben bu yaz 
bir tesadüf eseri olarak bunlardan 
birine gittim: Pendik bedavacı!ar 
plajına .. 

latmıştr. I Jllş.11 ' 
1 - Hay saçı uzun, aklı kı~.,., ~;ıı' 

• k ! lste boşboğazlık ettiğin ıçı ;e\'i? 

Burada her milletten ve her 
cinsten insan vardı. Taşların ve 
kumların arasında soyunanlar de
nize dalıyor; aksama kadar eğle· 
niyorlar. Yüzenleri seyrederken 
hunlarm hep bir aileden olduğunu 
sanırsınız. 

Gerçi paralı pla.ilarda d3 pek 
resmiyet yok ama; burası hiç öyle 
dei!iL Hepsi birbirlerile c.an ciğer • 
ahbap oluyor, kaynaşıyorlar. 

Bahsettiğim plaja bir pazar gü
nü gitmiş~im. Üstündeki kır kah- ~ .~ 
vesinde oturdum. ı ., 

Kahveci rr.emnundu: -
- Bu çok iyi bir moda, diyor Bedavacılar plaimda yi.iziiciiler .• " 

· h'd n bu delikanlının seni sa ı e 
sevmediğini bilmiyorsun! eıiljıı 

Babam, bahtiyarlığından . 
ş~le söylemişti: ,Atıl'lerl111 

- Buna mukabil, ben. ·~ 
beni sevdiğini biliyorum! d··ıelıilı, 

e ı.ı 
Ve bu suretle de iş get1 , 

t. ' bıl 
ı ·. . Ah· ôı'( 
Şimdi de sıra bende ıdı. rıe Jeti et 

gün kanm olan dünkü kı~L 1· ,. jf~ıı ,,e. 
k" ı jl .., 1. 

uzun zaman kalbimde ın rıfığııil ~el 
meden sevmek, """' hayrak )flt~rlet 
dece biiketlerle ifade et~:.Jllli ıltı: / 
c!i. bir bil.c;\eniz ! T egebhu.~tı)t'i" (e ) r uÇ Ja me~.: hususunda, hay 1 S' ,.,fa 

'( A rkosı 1 O uncıı sa 



Ben aktör olmak 
istemiyordum 

~eşhur filim ylldızı Konrad Vayt 
hayatim bizzat kendisi anlatıyor 

Kmırwl Vayd 

ha G~ ~"'*" ıııih czzinin mil) oncr olmaıs 
r ) lı eııt('rf'san hir §CYclir. Gazeteci 
.. o .. ııl 1 l • • ttı • ıııu ıte~cııı ur Rols Hon oto-

ohil i ı · 1 •• k · d" . • ur ya , uç nı;ıı \'e yarm1 
ia~zıne kadar hizmetçi sahihi olmak 
~ er. Fakat hir taraftan da sadece ga· 
etesin"ı l n·· .. l tikı . . a ar. utun lll ta~an·ur et· 
fak·erını k("ndisine getiret·ek muYaf· 
"" ıyete nasıl kanı"acagw mı kestire • 
.... ez. :. 

Je ~~na gö.re. herkesin lıa)'atmc1a öy.: 

0 
ır ıla.kıka gelir ki, kendiliğinden 

il adamın mukadderatını tayin eder. 
bı aıan hu dakika) ı biz, talı teşşuuru -
d:zdan bekleriz. Ve geldiği dakika· 
•at'ı Yakalayamaz; onun gö:otenliği fır 
gel arı ele!(" c'lenıezsek, artık bir daha 
~ eee~ini beklemek te pek çok fay-

)oktur. 

~en çol'ul kcn. hiç aktiir olaca~;, 
h11.~t f'tıııi}onlum. Aile lıavatnn pek 
~it . J • d ıt11 ge~ı orc u. Baham nıernur u. 

ll;ı 1~~1 C\'İne, koca ına 'e çocukları· 
lı ll kiirı hir katlındı. 

il). en rle alf>laıle hir ço<'uktuın. Mıı
itlıkn hazı ~e) lcre karşı lıusu~i hir 
llıe .arn ) oktu. l\lektelw, lıe"esle git" 
ııa )Ordum. Herhangi O) unu gayet fo· 
ilt O)nar<lnn. Bu itiharla mektepler 
ka~ ıncJa tanzim ("tlilen por ıniisaha
llıe llt~nın hiç hirine i;tirak ettiril · 

zdıın. 

d
11

.Ren, adeı·c lıayal kuran hir adanı· 
ıı. 

ha~:nr~ lıalıaııı' haı,talanılı. Pe.k fena 
t .. 

1
.. dıı~tii. Dııltor ıııc,.Jınr hır ope· 

.. ()ri~ ' t"I ·" laH;ive etti E;-;ı•r. lıavatı kur 
" 111 k . J • ,.. •• 

l>ıl a lazıııı ... a. ılerlıal aınelıyat ya· 
trıa .. , la' J ı·~· · .. 1 ı· A zıııwr. 1 ı· ını SO\ ('( ı. 
.t\ll ,., r • . 

il(;·) neııı ~· f'İ!' , e zaruret içintleydı .. 
~ e '··k k l' .. · · \'er • u !ie hir arnc ıyat ucretmı 
~eek kuılrette ıle~ilcli. 

lt A~ratiir lıarikuliicle bir aclarn çık
Ann nn~ııı de lıariku lude lıir adanıc1ı. 
L " 111 ~ • r ı k ı so ~ı ohı .. " ıp c o tora yalnız ınar 
~ltıka uı.;ıınıı, fazla para Hrcbilnıesine 
ltir r° hıı lunınaıh~·nı açıkça doktora 
~arfa etti. Biriktird:~i para yalnız bu 

ardı. '"' 
Ann • . ' 1 tırk. eııı. sonnulan hu ,·ak ayı an a· 

tlak:ın, han:ı. hayatının en heyecanlı 
1 \alanı · ı·W• · ·· 1 · t'r ( " · 11 ı:;r-ı·ırı l<'lfll f.0\' ('Jlll~ l • 

ı •tınk.. • n ·ı ıt""('k ,,11 ıloktorıın oıınızlarını 81 -

tı"t ' lırı) ır olııııınz" ılivce";-;ini zan· 
•ıı i- . J "" 

l"a{' trıj11 at oprratiir. lııı para' ı kahul et· 
'•t·" "" l • • . w • .. 1 .. l\o ıatta karı olıhı!!'ltnll so,· enli::· 
' canız k "" . b'I' eıı1 •1 te rar size ka' u~tura ı ır 

11.. , • ., 1 
ilah a 11 ,ı,.nı:-. ~e ~iri~mi~ ... 

~tta~ın .filhakika j, ilf'~ti. Şiıncli. 
~....:"' hır kalırn•ııaıı gfü:iiyle bakı
'- •lrtı Ve bnmJr. iizNİn('(lİr ki· ,1o~
harar t"la brar '"rıliın: hii) iik hır 
dı .... t"I ~ •lf'rRlrriııır r·ılı,.nı·ı;a hıı,.Ja-

·•ı, ~' 111 • r .. 

ıl:ı~a~Jta ki . ., ~c . c;ocu arm kolaylıkla ögren-
rı şeyleri ben çabucak öğrenecek 

temsi) istidadı lliöreınezlle, 
,·erınl"zmi~. J . 

r 'k' ofesör benj he~f>ndı. Sonra 
Ja ın pr k . h'l 

fff'rlin th·ııtroııunda hir kiiı;ü ıt ı e 

t('n1in eılehilıli. 
tik maa~ın11 ayda 15 lira ka~an~ı .. 

B 
·ıe ,,.er.inmek ıne'"burıyetın· 

u para ı I"' :.. • ı· ak .. 1 
d

. ''"nkü baham ha a tor o • 
dey un. 'iu ' 

'I - KURUN 13 EYLOL 193'l 

Yeni yddızlardan Andrea Leede 

Amerikada: "Sinema dünyası 
Avrupalıların iıtiliıına uğruyor!,, 
diye yükselen feryatların biraz da 
hakkı var. 

Hakikaten, hemen her gün bir 
meıhur Avrupalı artistin Atla• Ok 
yanuıunu geçerek kartı yakaya 
ayak bastığını haber alıyoruz: 

Anna Belladan, Simona Simon· 
dan, Daniyel Dariyöden sonra, 
şimdiye kadar Pariıin bülbül~ 
olan ıantöz Tino Rossi de Amerr 
kaya "kaçırıldı,,. 

Methur tenor, Amerikadaki bir 
radyo tirketi ile yaptığı mukavele
de bet senelik bir taahhüde girit· 

J H rl mittir. 8 n 8 0 Y U Bu müddet zarfında, her sene 

Unutamıyan artist iki film olmak üzere, on film çe
virecek; her gün de radyoda tarkı 

Holivudun platin saçlı yıldızı ıöyliyecektir . 
Jan Harlov öleli aylar geçti. Belki Tino Roasi timdi Napolide bu· 
herkes, ölümünü değilse bile acr lunuyor ve... Seyahat hazırlıkları 
ıını unuttu. Fakat, bir artiıt var ile meuul! 
ki Jan Harloyu hala unutamıyor: Fakat, Amerikada yatamak için 

Villiam Povel.. her ıeyden evvel İngilizce bilmek 
Jan Harlov, ölümünden evvelki lazım geldiğini dütünen artistin 

günlerde daima Poel ile beraber İngilizce öğrenmeğe çalıttığmı 
yatıyordu ve iki arrtiıtin evlene· söylersek onun için bu seyahat ha· 
cekleri bile ıöylenmeğe baılamıt· zırlığının pek kolay bir ıeY olma
lı. Kısa bir hastalıktan sonra ölen dığını da takdir edersiniz. 
genç artiıt son nefesini de Jan _,.,:_ ___________ _ 

Povelin kolları arasında vermittir. itibarla, insanda insiyakın• akıl ,.e 
mantıktan daha büyük İ§ gijrdiiğiine O gündenberi, bu acıklı sahne 

gözlerinin önünden gitmiyen Vil· 
)iam Povel Holivudda duramamıt 
ve Nevyorka gelmittir. Kendisini 
Nevyorkta ancak geleceğinden ha
berdar ettiği pek yakın birkaç ar 
kadatı kartılamıt ve artiıt onlara 
ilk söz olarak: 

- Allah &!kına maziden bahı · 
etmeyin, demiıtir .. 

maklığnna itiraz ediyordu. Gerçi, ha· 
ııa, '' a)gı değer'' ha~kaca hir işe gir 
nıekliğim için i rar etmiyorsa da. ta
kındı~• ta' ur. lıiıli heni tt>Şcİ edecek 

mahiyette değildi. 
Bense, huna rağmen, hayatnnda 

doğru bir yol tuttuğuma kanidim. Bu 

inanıyorum. 
Belki yanılryonım. Fakat inı;an bir 

" k 1" 1 1 ··k kııclını se\"erken a ı mıc ır ııı nıe-
df'n? Bir at yarışında, hahs~ gi ri~ilıli· 
ği zaman ''mantık" mulır iiziinii din-

]cten ?. 
Belki ''tesadiir' ,·ardır. Fakat dalıa 

zh·adc. hayattaki fırsatları yakalanın
~; bizi se' keden ' 'e mec'lnır etl"Jl in• 

ıiyaktır. 
l\feııela ben, mektep tiyatro-unda n 

şiiri okumak i tem<'mi~tim. Lakin, içc
rimcl<', lıcnclcn dalıa kıı" etli hir E?Y' 
heni o şiiri inşn<l <'llll"~e ı;iiriiklcdı ... 
V ~ i~te fani clüD) ada, §UDUJl ~uraSJPll 
kadar geldik!. 

Maıd• Br•nt 
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Tefrika Numarası : ea Yazan : Fel'ks Savman 

inci ide yazılı olduğu gibi ''ser· 
serı ve firari 

'' 
dolaşma! 

Karımla aram neden 
açık? çünkü! 

BugUnUn kadınları kocalarını mes'ut 
edebilecek gizli sırlara vakıf değiller mi? 

Tarımıııış Fraıuıız nıulıarrirleriıı - f 
ılrn "!ıfü.,,ii J<'nn hon e'1ilik ha~ları, ı 
c\ lilik ,.aaıleti '"sık ;;ık ho~amııalar l 
lıakkırnlaki fikirlerini FraıHz ~ar.ete· 
!erinde n~retınektedir. 

Jean hoıı edilik lıayatı alıengiııi 
lıerıııutaıl kiiçiik \eylerin lt":l .. il ctnıı·k 
le hıılundıı~unu ij) lf'ılikt<'ıı ~oııra hıı
~:iinkii kaılm aleylıiııde a a~ııluki iı
lıaııılarıla hulnnnıa!"taılır. 

lamrıo olarak 'anıma gcli' or. 
ÇÜNKÜ k~nıliın için bir ~e} satrt1 

al ılığım 'akit hana •' of pahalı satı0 

aldın. Sen parayı okaklara açıyor · 
eun·· dcıneı;.i unutmayo.r. 

Çi" N K .. e' e d<>ndüğiim zaman be" 
ni kucakla ·acak ) enle "i~knrpinleriııt 
dikkat <'l: '·purkr} i hozacak~ın·• diyor· 

<;ü '\Ki' lıinız c.J i olenınek içiıı ıı· 
:ı:nıulı~ıın z:mımı hana nezaketle ''kıı· 
zum ııııı-lıık yine tıkandı!"" diyor. 

Çi" ~Ki' aramıza bir parça o~ık' 
hık :?İrdi~i <lnkikn en elce kcndi~i)Je 
"' le~nıek i te\ en naınzelllnin i~iııı • 
!erini ır.nvıp onlar ile e\'lemı11•ği rcd· 
d"u:~·ni fakat hunlardan lıangLiııi ııl· 

Hiç bir yerde uzunca bir mola vermeksizin 

- Karnın: diyor - iılıaın edi~o
rtım: ç"~K cocPl .. ların•a lıe•np ıııe
ı.:clelcrinin halli için ';mlıııı ı•tııwğı' 
kalktı~mı 'akıt lımın ·'fok:ıt •rıı kl'nıl:
ni ~imdi hir <'<'111 a•ıırlİ)e .. i :ıpar:ık 
bir lıalde mi zanrıcıli) ur.sun r· di) r • ..
ruvor .. 

"<;ONKi' ı:orıı~nııı ) araıııar.lık ) n
pmra ona'\ ay nıraın:ız. Taııı bahanın 
karakterini alıııı ~;;ın" ıli, nr. 

R) dı dalın iyi bir talihi olcağrnı li) 
\r, or . 

. <:i' :'-i K Ü İnt'ınada giizel hir at iri 
tipi giirünre ·•,e'pf'k giizel erkekle' 
de '1ınnı-'' rlİ) erek ah reki,·or. 

boyuna yolculuk, kovalanırmışcasına kaçış! 
ÇÜi\Kf' ar! a ~ııııln l!•;zntnıle l'O'l <'

koııoıııi Jıa, aılirılerin·n lrn'ıuıdıı~ıı 
moda savıfa mı k<',..İ\'or. 

1934 senesi .martının sonunda 
Cem Çeysle Lester Gillis, tekrar 
Rem.oda lmlU§tular. C0>ı Çeys, 
her ikisi>ıin 10 ar bin d-Olar ka
aıanmaları imkanından bahsaçıp, 

Lester Gillis, bunun nastl milm
kün ıolduğunıı sonmoa, mut.adı 
iizcrc lakırdıyı ağzında g6'Veliye. 
rek, ağır ağır, anlattı: 

• - Ortada Fri& isminde bira· 
d~m var. Roy F~it! Bu adam, bu
radaki "Riversayd" bankasında 
veznedar! Ve yarın deği 1, öbür 
gün Nevyorka yollanmak zarun -
dadır! Sebebi de ..... sen Grabamla 
Mak Keyi tanır mısın? Hani §U 

kumarhane sahipleri? Evet mi?. 
Güzel! lıte bu Grehamla Mak Ke· 
:yin batları, timdi belada! Çevir
dikler! bir oyun, umulan neticeyi 
vermiyerek, İ§ sarpa ıarmıt ! Ama 
nasıl \'C ne için? Artık onun ora
&mı bilmiyorum. Hülasası, posta 
:darcs!.1i doland1rmıılar ! Sahte -
karlık suretiyle olacak her halde! 
Vak'anın detayları hakkında ma
lumatım yok! Her neyıe, bu husuı 
ta ki teferruatın bize lüzumu da 
yok, ya! Haaa, itle bunlar bu ka
rışık meseleden dolayı timdi Nev
yorkta mahkeme huzurundalar! 
Çevirdikleri daln.veralı itlen dola
yı hesap vermek ıorunda ikisi de! 

- Peki, sonra?. 
- Sonrası, .. Bu .. Banka vezne-

.darı .. Bu Roy Frif, onlann dava
aında batlıca ıahid ! Muhakeme, 
onun tahidliğine göre bir veche 
takip edecek; ya lehe, ya da aley
he bitecek olan dava, onun ıöyli· 
yeceklerinden ıonra,.. Mutlaka 
aleyhte k: rarla bitecek! 

Çeys, gevif getirircesine yavaş
lnhtlı bir ifadeyle, ilave etti: 

- Tabii,.. eğer.. bildiklerini 
aöy]iye .. bilirse! 

Çeys, sustu. Likırdısına bu ka
darla ara vererek, parmakları ara
sındaki bir yaprak cigarasmı evi
rip sevirmeğe koyuldu. Kendisinin 
bu "mes'ele" ye bilhassa enterese 
olduğu besbelli bir feydi ! 

Dostunun bu hususla zihnini bir 
hayli me11llll ettiğini farkeden Gil
lis, şöyle bir dü~ünüp: 

- Ben, dedi, Grehamı da tanı
rım, Mak Keyi de! Her ikisi de 
iyi dostlarımdır. Bu işte yanmala
rını, kodese tıkılmal.-.rmı göynüm 
istemez. Göynüm rnzı olmadığına 
göre de, onlara bir iyilik etmek 
tarafJısıyım, doğrusu! 

- Hem de karlı bir İf ! 
- Şüphesiz! 
- E, •u halde? Karar mı? 
Con Çeys, canı sıkılmıt bir hal

ele homurdandı. lıi bir an evvel 
kestirip atmak taraflısıydı! 

- "Mes'ele"yi hallediverelim ! 
Lster Gillis, böyle deyince ka

rar verilmif, demekti ve .. 
Ve ertesi gece, "Riversayt ban

kası veznedarı Roy Friı, birden· 
bire ortadan kayboldu. Meçhul 
ellerle gecenin zifiri karanlığına 
karıımııtı ! 

Sonradan da ne bir daha sesi 
işitildi, ne de herhangi bir yerde' 
cesedi bulundu! 

daha evvel davranıp da onların 
hakkından gelmezse! 

Con Dillingerin ne gibi haller ve 
§artlar içerisinde ne türlü öldürül· 
düğüne dair gazetelerde yazılan
ları dikkatle okumu§ ve vaziyetin 
vehametini gayet sarih ve kati ola 
rak kavramı§lı. Okudukları, ciy· 
menlerin timdi herhangi bir gan· 
gsterden daha süratle silaha dav

ÇÜNKÜ ) cınckt<';I :-onra tam ign· 
raıııı yaktıi;uıı zaman iik•iirınc~e ha,.
Ja, or . 

. Çi'i\'K ·· lil.iirii ~akla) or. Kara<+ 
ğerinıc dokunacak hahanesi~ le heni 
kalıved~n malı nıııı eıli) or. 

Çf NKÜ zayıflnm~a kar:ır 'r.rıliği 
zamnnlarıııı ılıı Fı'hz<'ılcn lıa~kn lıir 

ranıp rovelver aleti açtıklannı şey yeıııt>rıwğt> ıııcı·lııır ediyor. 
gösteriyordu. Homer van Meterin Çi' NK .. ~iddetli komı;:ıııa~a ha la
ölümü de, bu hususta edindiği ye· dı't!mıız zammı ıJa anamm C\ ine ıliine
ni kanaati teyid etmişti. rr~irn ... ılİ) or mua lıiç hir , akit lııı 

Çetenin mütebaki mensuplarr telıtliılini yf"rine getiremiyor. 
nm hepsi, timdi ne yapacaklarını ÇÜ!\'KÜ m" r-ki n~kcr nrkaılıı~la-

Çi' ~Ki lıerak,aııı yii~iin~ \jrcli~ğ~ 
ponıat ile rii}alarımı bir kabusa ch111 

diiriirnr. 
Çf N KÜ lıer 'akıt kapıcı ,.c od• 

lıizınetçi .. i ile olan ka' galarma beııİ111 

de i tirak etmemi i tevor. 

Çl~KÜ erkeklergi}:İnmeyi hilnıt~ 
Jer jclJia j, iP ~atm aldığı kravatla 
rı hıma J!;İİ lf'rhor. . 

Çf 1'\Kf hn~a araınrzcla liçiincii lı~~ 
~alır::: huhınıluğu zamanlar her 'ıa~.1 
krnıli .. inc ehcınınİ) et' cmıcdiğimİ 0

' 

le) or. 

C .. i'\Kf ılıı tlnrma ''hilh or nııı·1111 

a • ' koc:ını a~zı açık ''e honılılnyarak 
) uyor !'' ılcıııcktc-n \ azgeçmiyor. 

•a•ırmıc halde oturuyorlardı. O l 
'l' x x rmu an hiri-i gelirtoc ona: i\'e giizrl 
zamana kadar kendilerini da· 1 dil' iirpriz! ''yine hize ıııi gt>lıliniz!" di- Jean \on'e f!Üre hugiinkü ka 1. 
ima polisten çok üstün hisset· yor. hiraz lıii-niiniyet alıihi olmakla r.' ~ 
mislerdi.. O zamana kadar daima Çi'NKC :ık mıılnrı lıııkleleri lıtıztıl- J'k d · · k k 1 · drlı• 
bi;hükumet arazisinden diğer bir - 1 

- saa etmı pe 0 ay tcmın r 

h 
. . b k . . ıııa"m <liyl' ~:ıc;lnrnıı firkt>tel<'r ile haf;- lercktiı·: fakat ..... 

ükfimetanzısıne~uu erışı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vermek imkanına maliktiler. Ka
çacak delikler, sığınacak köşe bu
caklar, saymakla tükenmiyec.ek 
kadar boldu. Ye kendileri bunlar 
dan c1aima istedikleri gibi fayda
lanmışlar, şaşırtıcı neticeler elde 
edip, her vakada polise tefevvuk
larmı bir kere daha tasdik ettire
rek nüfuzlarını artırdıkça artır· 
mıı lardı. Kuvvetlendikçe kuvvet

Tuncelinde 
karakol, köprüler 
mektep inşaatı 

ve 

Vaktile zabıta memurlarını lıüy:P 
deh§ete uğratan çete mensupların 
dan &ağ kalanlar; §İmdi herhangi 
bir karşıla§ma tehlikesinden kaçı· 
narak, uıklanıyorlar? ! 

O da, "6 - H - 475,, plakalı oto· 
mobil gibi görünmez oluvermişti. 
işte! 

ha!-Çünkü, "mesele,, şıpın işi 
)edilivermişti! 

Bu vakanın ertesi sabah da 
Çeysl Gillis, ıehirden uzaklaştı
lar. Gittikleri yer, Kaliforniyaydr 
Orada "mutemet adam,, vasıtasile 
"Şarbdaki adam,, m kendilerini 
19 nisanda Foks River Grovda 
"Krist) Bolrum,, otelinde bir top 
lantıya davet ettiğini ve bu davete 
behemehal icabet ricasında bulun 
duğunu öğrendiler! 

Bu tebliğimsi bir davetti. Davet
te bulunan "Şarbdaki adam,, da 
Con Dillingerden ba~kası değildi! 

Burada "Şark., dan r.ıaksnt 
Amerikanın "Şark,, cihetidir! 

Ve bu suretle, "Kristl Bolrum. 
daki me~hur toplantı vukua geloi 
ki oraya zabıta memtırlarmın yap 
tığı baskın ve çetenin mitralyö7 
ateşi açarak bir kere daha kaçısı. 
evvelce etraflı s1•rette anlatılmıştı 
Henüz hatırlarda olsa gerektir! 

lenmitlerdi ! 
Ve derken, birdenbire hiçbir ka

çacak, sığınacak yer bulunamaya
cak gibi görünüyordu. Bastıkları 
yerin tabanlarını yakmakla kal· 
madığınr, aynı zamanda sarsıldr 
ğını, artık kendilerine müsait ze
min mahiyetinde olmaktan çıktığı 
nı kavramıtlardı. Heyhat! 

"Şef,, hiç alda gel:r.edik ve hiç 

Ankara ( Telef la) - Tunceli 
ve Elaziz yj'~ yellerinde inşaat faali
yetine gün geçtikçe hız verilmekte -
tir. 

Bu cümlec!en olmak üzere müte 
ahhidi ile yapılan yeni bir anl;: şma 
neticesinde Pertek - Hozat - Pliir 
yolu evvele:! ilan edilen müddetten 
daha kısa bir zamanda bitecektir. 

Bu yol iizerinde bilhassa iki bü -
yiik köprü yapılmaktadır. Bunlar -
dan Petek köprüsü ayakları bitiril -
miş ve 53 metrelik Siingeç köprüsü 

faaliyetine açılmıştır. Aynca Mameki 
ye kadar uzanan 60 kilometrelik yo 

mi hiç umulmayan bir tarzda ber
taraf edilivermişti. On:.ın böyle 
birdenbire ortadan kaldmlıver· 
mesi, kendilerini sersemletmisti. 
"Con Dillinger,, isminin korkutu- }un toprak tesviyesi ikmal edilmiş • 
cu, yı!dırıcı tes:ri zail olunca, gan· tır. . A • • • 

gsterler:n iliklerine kndar işliyen Vılayetı~ ken~ vasıtaları ~!e Ho~ 
buz gibi bir hava esmeğe başh- tı Mamekıye ba~lanmak uzeredır. 
mıştı. Her nereye p,İtseler, üşüyor- ~u ı:nuvasala. ~~lunda Munz~r suyu 
lar, iirp-:riyorlardı ! u~ermde aym .. ısı~de ve T urışmekte 

"Şef,, öyl~ bir va:-lıkmış, ki me· hırer beto.n ~?pru. ~urulmaktadır. 
ğer ! Ansızın kayboluşu, silin~veri- T uncelı vılayetının umumi emni
şi, vaziyeti bli!biitün değiştirmiş· ~etini temin edecek. ~l~n asker ve 
ti. Cetenin tekmil cüret ve hızı· Jandarma kuvvetlen ıc;m kışlalar ve 
nı ~ndan aldığı, ancak onun sevk hükumet otoritesinin semboli 'olan 
ve idaresine tabi olarak her tarafa hiikumet konakları faaliyeti de ol -
dehtel saçtığı, kendisinin ölümilc dukca ilerlemi~tir. 
beraber açı<7a vurmu~tu. Con Dil- Ovacıkta askeri kışla ve hükumet 
lingerin, ''l Numaralı Halk Düş- konai!mın esas duvarları bitirilmiş 
ma'lı,, nm ! bugünlerde çatıları kap<ltılmak üze-

Çcysle Gillis, bütün b1.ı vaziyet dir. 
h kkındi\ ta':tl bir fikir edindikleri Plür~eki iki bc>liiğ\in ve Mame· 
gibi, hl1hranlar geçirdiler. Sanki ki ile Sindeki kış:alarm iki ay evvel 
onlar rla ortadan kaldırılmış, irıı- temelleri atılmıştı. Amut~a. Dujik, 

Şimdi, çete reisinin ölümünden ha edilerek yok olmuşlardı. Con kayak jandarma karakolları bitiril _ 
sonra Lster Gilli!, mazide!<i bütiin DilJinaeri11 artı!< yeryüzünde mev· mek Üzeredir. 
bu olan bitenleri düşiinürken, ken· r.~t chnadıcrını dü'l:indükce, çile· l\foarif faaliyeti de ayrıca takip e· 
di kendisine hep aynı neticeye va- den çı 1.ı;~··orlardı: akılları başların- dilmd::tedir, emanet usulü ile on j. 
rıyordu. Eoer he:-!ıangi bir ciy rr e· nnn ... ;,d:y...,rd ı1. s;nir!eri tamam il"! ki mul-ıtelif köyde yatı mektepleri 
nin eline düşerse, zerre kadar m~r hor•lm,ı~ h:\!de, her ikisi de ölüm yaptırılmaktadır. Bu kış devresi için 
hıı.met beklememeliydi. Mazidc'd korkusile çırpmıyorlardı ! mektep kadrolnrı tamamlanıp tedri -
vaziyetine nazaran, kendisine 4c ı · ( t rhrm rnr) sat.,. başlanacaktır. 
naca~mı ~mması, hem gülüuç. 1 1 ! ~ne-elinde in;a h )indeki b"na1ar 
hem de fecı olurdu, ,üphesiz! Dr Hornoroni ellıyı szecmektedır. 

Ve o da böyle bir ~ey mı! .. "or· ı E .... • h . d k" l Savurda lnkl,af 
d Z b 1 .J mınonu ecz:a anesı yanın a ı mu· 

u. a ıti\ mcMur,arı "ezk.... a . .. M d" (H A) S L . z. •: aycnehanesınde her gun hasta!arrm ar m ususı - avur, ;{'U 

yanına yakla§tılar mı,~ kendısı.n~ I kabul eder. T. ı~. 24131 i l ha valinin en hoı ve en güzel ka-
derhal vuracaklardı. Eger kend1s1 • aabasıdır. iyi hava, bol ıu, gür ve 

geniş bahçeler, kavak ormanlı.~; 
mesireler ıehri iç ve dıttan ka~~
mışhr. Bilhassa Ahmediye ıne'' r· 
si doyumsuz güzelliklerle dolu~rıi· 

Savur Musul ve Suriyeye k\J ç 
yetJi miktarda kavak ağacı itır~ 
eder ve bu yüzden kasabaya yı.r• 
milyon liradan fazla para girİ:r. 

Asırlarca bakımsız kalmıt .0 i"i 
Sa vur umran ıahasmda son bı~ 'ft 
sene zarfında oldukça terak~1 di· 
inki§afa mazhar olmuıtur. Be ~ i1' 
ye artan bütçesile ıehri imar ıÇ 
zengin bir program çizmiıtir .. ae 

Savurda kültür hareektlerı 
gittikçe canlanıyor.. I 
Çankırı Halkev 

ha o dosu l lerllyor e 
Çankırı (Hususi) - Geçen 'i:o 

daire odacılarından tetkil ed!rıitl 
Halkevi bandosu muaUiınlerı •)e 
başka bir yere gitmesi dolaY151 

ilerliyememi§tİ. Jeli) 
Bu sene iıe giriten q,rta . 

0 ye· 
musiki muallimi B. Şükrü dıra do 
ti ile bandoyu ilerletmiıtir. BJ11

t)( 
derslerine her gün 15,30 da dı.)· 
evi bahçesinde batlanıp 18 e ka 
devam ediliyor. ha"' 

Bando merasimlerde ve f eıf' 
kurumu menfaatine yapılan eikte 
celerde çok iyi neticeler verme 

diE~baa-Lld k a~ası11d• 
posta _ ı..~· 

Erbaa (Hususi) - Erbaa fö''tı 
dik arası günlük posta "rkçe1'e· 
aylık (145) lira ücretle A 1 

ne ihale edilmittir.. 
1 

pot' 
Evvelce Erbaa - Tokat ara5 iit;ı 

tasında gazete ve mektµptı~r so" 
dört günlük farkla geliyord\J·geli~ 
ihaleye göre her gün po51t~de ;Jıı gidecek mektup ve gazete e .. -1t1"1 

kt•\' d' 1rün farkla ahnmı& olaca , ş ı 
e ,. ··ıı Y J1 
zamanda vesaitin her gu taı;aıı1\ 
istasyonuna kadar mun J1'ıı1 ~o 
seyrisefer y::.p:muı d::ı. ha 
itine yarayacaktır. 
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d1k v~ yumurta kontrolu iyi neticeler vermeğe başladı, fakat .• 
'l 

30senede145 roman yazan 50 
yaşındaki lngif iz! 

E. F. Oppenhaym 
uıı 

Motörle nakledflen 
yumurtalar bozuluyor 

-.~ Yumurta navlun ücretlerinin yüksekliği mem-

r • 

?. leket hesabına fena neticeler ver.ecek 
Blİtü ·ı • h . d . kA h I k . ilik n ı nracat maddelerimizde tat/ Devi t d · yolları idaresı yu ·ı a zıya e ım an azrr ayaca vazr 

ık" ~ t :ı?1ekte olduğumuz kontroldan murta .~ ~mırt tbik edilen ~ıkı kon yettedir. Bunu böylece alakadarlann ' ı ıı: ıy, . uzerme a . . bo d 'kk w• 1 k ) e lsı-. a· netıceler almmağa başlanmış trolda ld dilen güzel netıceyı 1 at nazarına arzetmegı mem e et 
1J: ltoltinı!h?ss.a fmdrk ve yumurta kon zacak ~eev~i~e değil bilakis ona da hesabrna bir vaz.ifc biliyoruz! -5.C. 
cı ~it\ . ıktısad vekaletinin verdiği e • 

,1· fllıdık·~et sayesind~ ?ugün bir çok Yagv tı·yatları ucuzla-ı.if ~ııc e Ytımu.-ta .stıhsal eden ya 
l'ı-.qd~ern7mleketlerin arasında her iki 

iri dar ii 1lıız kıyas kabul etmeyecek ka k • • 
Jet Şj~~~n bir rağbet kazanmıştır.. m a uz ere 

~ 1·k· JYe kadar memleketimizden 
l ;:a ı d ı:ı ~ f· nıa de üzerine sipariş yapma 
ıı· ~lltk '~alar bile ticaret odasr ve 

eı ~ ofıs İstanbul şubesine müraca 
d' ~ v c~ek memlekc-timizc!en yumur 
ifll ~ak _ ındık iizerine mühim parti1r 

Kilosunu 15 - 20 kuruş kadar 
ucuza gigehileceğiz 

I 
Roman yazmağa plansız başlıyor, Yak'anın mOteakip safhn-ı 
tarda nasıl bir seyir takibile 1nkişar cdccrğinl bilmiyor ' 'r 

"ilham per:si,, sonradan gelme1<1c naıl:mnuyor! 

.Bn yazıda 30 senerle 145 roman vn
zan hir lngilizdcıı lıalı cdrcckrir. in· 
J;İlıcrcn in tanınımş rornanrı larııulnn 
l~drnrd Filips Oppcnlıa~ ıııtlen ! 

Kendisi. tlalıa ancak 50 ya~mda· 
rlır. Rıı ya§t:ı 145 roman sahihi olan 
1111 11ı11lııırrir, fıımdını fıa!ka hir ılc tıalı 
uc c eri ) aınıı~ bıılııntı)or. I>alıa ilk 
ı·•crİ} le hiiyiik mın-aff akiyet elde et· 
ti. Urnıınıiyetle macera me,·zuları se· 
çer. Büliin romanlarının rne,·zularr, 
maecra<lır. Hep cinai maceraları ter
cilı ederek ortaya koyduğu romanları 
yiiıı: hinlf'rre nuelıa olarak ha ılmakta. 
kapı-: kapı~ satın alınmaktadır. Ve frcr 
c eri. ıcağı sıcağına tam 25 lisana çev 
rilmektedir. Garpta hiiyle hir roman· 
cınm ırf roınanrılıkla milyoner olclu
ğunn ke,.tinnek, mii~kiil olmasa ge -
rck! 

~tdir. ısteğinde olduklarını bildirmiş Yeni yıl zeytin rekoltesinin vaziye 
ti' ~· ti kati olarak anlafılmamıf .olmakl~ 

1tıdık ·h · · tm yag 11 ı~ o}d • 1 r~catımı~ henüz ba§lama beraber piyasada yenı zey 

lerin bir kısmı memleketimizden zey 
tin yağı alacaktır. 

Piyasada sabunluk yağlar elli ku 
ruştan ,satılmakta, yemeklik yağlar 
d~ 55 - 63 kuruş arasm~a sürül -
mektedir. 

E. F. Oppenhayn 

E, et, milyoner~ Fakat, meşhur ,.c 
nı ilyoner olduğu halde de, gayet mii· ( 
tc' azi, nele gİ) inmi~. göeıerişsiz, uf ak 
trfek \C tıknaz lıir adam! Yusyul"ar-j 1 ·· 3 000 k ı· l"k • 

~;.ıt ugu cıhetle şımdilik yumurta muameleleri hararetini muhafaza et-
t, ına b .. .. . b. h k d 

. . b 1 men ıcrgun , c ıınc. ı ) azı } az 
lak lıır çehresı 'ar 'e u tt' ırevc da- k · k ı ı 1 kk k k" 
• A • • • • • • ,.. ıııa tan gcrı a ınaz. u ın a ıı 
Hnı neşcsı, sevımlılık ,·erwor. ukre{ 't. · ı1 • • • f ı ı · d .... , , 

··~ktcd· uyı...~ ır e emmiyet veril me te ir. .. f 
lcfan ır. Son hafta zarfrnda fstan • Yalnız rekoltenin son ghunblerd

1
e ~z 

ıı. . ._ Yunan· ta I 1 J la oldu<Tn hakkında bazı a er er u-·~ıt •• ıs n ve ta yaya 0 e~ Diğer taraftan iki yıldrr zeytin re· 
koltesinin noksan olması yüzünden 
nebati yağların satışı bir hayli artmış 
tır. Nebati yağlar lstanbul piyasasrna 
Mersin, Adana ve İzmir Turan yağ 
fabrikalarından gelmektedir. Nebati 
yağların tohumları da memlt>ket da-

• . vır mı ıarrır ı~m az a nr şey cı;ı . 
yapma.~n~ se,·er, konuım~sı, } erınde ' Bununla" Jıcraber, 10 sapfn) a ığaıı 
sarf ertıgi ı aherli nükrderı) le tatlı la- hu kcJirnclerle lıfr ene z:ırfıncla 5·6 
şır. ~ lıu -u iy~t~enir ! .. .. .• roman \'İİcudc gcJir. )• ğcr talıa)Yiil ~~er~ 300 büyük sandık yumur zerine ellerinde stok mal bulunduran 

~ n ıtedılmiştir. Fiyatlarda geçen tüccarların bir kısmı malla~ını sakla 
ıı· \ A. <Q.aran çok müsait bir durumda yarak piyruıaya çıkarm~'Tlaga ba§l~ -

tt ha ncak bu kadar müsait bir vazi mıştır. Bu yüzden bugiı~e k~da~ fı -
\h sı} olmuş iken bazı iktisadi yatları değiımeyen zeytml~rın .cms -

:Edl"ard l'llıps Orptmlaynı, gor~n~~ kahiliyeti atalete 'c çnlı ıııa ı arıza) a 
te uf ak !n.ık!·asta Lic.aret ya~an hır -~ş uğramazsa! 

t# ~ \.=~·lar yumurta ihracat tacirleri Jerine göre kilo baf"2da hır, ~ır bu-
li' 'İirı ılhassa miistahsili derin biı çuk kuruı zeytin yaglarının kılosun 
" ~cftı,..ceye sevketmiştir. Bu mahzur da da J __: 2 kuru§ bir fiyat tenzili 

ai,. .k olmuştur. . .. 

hilinde almıp satılmakta harice he • 
men hemen hiç bir sevkiyat yapıl -
mamaktAdır. 

a~amı g~bı~ır. Her ~ey ti en zıyade sı . .- Fakaı, Oppenha) ınırı lıö) le ~C) Jcr
kutu ve ınzı,·ayı tercıh etler. Ter temız elen korkmu, okt_ıır. Hillıaıı ahir nok
evin İn <liirt duvar ara mı; şömine ya· ta korkma kapılmama ında rol o .. 
nını l'e halıçe manzara ı karşısını! Bu na'r. Kendi j romanlarına en clıi plıi
jıiharla da .Ennel kanalındaki Guem- nını Jıazırln; arak J>a~lamnz; bil!ikis 
si adacığına çekilmi~tir. Ailesiyle bir- tarııarııİ\ le JınzırJıhız 1 O kadar, ki 
Jikle. adada uf acık hir e' de yaşar. ,·ak'anı~ miireakip saflıalarda na ıl ~~ nı aç zamandır harice sevkedile Bugün piyuada zeytin yagı stok 

?'ıb nıurtalarm mühim bir Jwmı miktarı ı - 1 ,5 milyon kilo tahmin 
Nebati yağlardan bu yıl pamuk 

yağı ile sisam yağı 2 - 2,ı; milyon 
kilo satılmıştır. 

Çalışma tarzı· hir parça eski tarz- bir C} ir takihiyJe inki af ed<'cel;ini, 
dadır. l\fe ela, gene cinai macera mev romanı sö)1i}erck yazdırdığı sırada 
zuhı rom:mlar yazını§ olan Edgar Val- kendi i de bilmez. \ c ''ilJıaııı ped i", 
la 'la mukayese eılilecek olursa, arada o dikte ettikçe kensJHiğin~cn gchn k.
kj bu ıvaı:iyet derhal göze çarpar. Bir te Jıeınen Jıiç nazlanmaz~ Bu usul -
müddet C\ ,·el ölen öteki, hii)iik şölı- ,·eya u~ıı1 iizliik ! - , hıı roınancmın 
ret elde ettiği salı aya gazetecilik yo- lıiJlıa sa kııyde dcgcr bir Jıu u İ) eti
lıından erişmişti. Yazılannı makiney- <lir. 

Şjtn~·la motörle getirilmektedir. edilmektedir. ""'k ıye kadar a:! da olsa trenle ya Yeni mahsul henüz .idrak edilme -
~ t" olan yumurta nakliyatı ta miı olduğıına göre; •tokun azlığı da 
1 -ıı ~tı ~urmuş, küçük büyük bü bir buh~an tevlidine müsait görünrni 
~,~n ttıler motörlerle nakledilmeğe yor. 

Buntlan başka az miktarda da ha§ 
haş ve ~üneş yağları satılmışhr. Ne -
bati ya~lar arnsında hariçten ithal 
edilen Hindistan ce\·izi yağlan \'eiita 
lin adile memleket dahilindeki fahri 
kalarda tasfiye edilmekte ve Jdlosu 
da toptan olarak 52 - 53 kuruş ara 
sında satılmaktadır. 

~~kad:ıştır. Motörlerle nakliyat ise Bu yıl zeytin yağ mahsulü 30 -
~llt~. lardan aldığrmız malumata 32 milyon kilo arasında olup geçen 
~~t~?k büyük zararlar tevlid et yıllara nazaran iki msili fazladır. Bun 
~!'ıtı~ ır. fzmir ve Bandrrma liman dan da zeytin yağ ihracatımızın di
tıı~! a~ ın~~örlere yüklenen yumur ğer yıllara nazaran fazla olacağı an
\>~~ balaıı tam ve mükemmel ol laşrlmaktadır. ihracata bu yıl biraz 
d~Xdan yolda fazla dalgaların geç baflandığı takdirde zeytin yağın 
kqtı~~ lı n ısla~~akta, aynca gün kilosunda 15 - 20 kuruş kadar bir 
"? l~k.:un muddet günq altında tenz:!at yapmak imkanı hasıl olacak 
,.., ıı la~ bdır. Bu suretle yumurtala tır. 

Bu yağlarda bes on güne ka -
dar ; kuruş k:ıdar bir tenzilat yap -
malc mü•nk;in olacaktır. Süt vağlan 
bu yıl geçeıı )'·ıllara nazaran 'o -15 
kllrU~ kcıcfar ~ahalrdır. 

le teshit etrinnek iriyııdmdaydı. Hal- Dıı ciheti kendi i anlatırken gü • 
hu ki hu. ilk romanlannı bizzat 'e ka lürnsemiş 'e fÖ) Je demiştir: 
lemle kağıt üzerine geçirdiği gibi şim- - Yeni bir kitap} azmak i tcdiğim 
eli de ıJııkıiloyla ıığra :.mağa alı§mış bu zaman, ikinci hahrn nasıl olacağını 
lıınu~or. rn~~r taraftan VaJlas her e\'leldcn lıerncn Jıiç J>ilmenı. Ba lar
) erde roman safhaları dikte euiği lıaJ- keo, dramaıjk bir uzİ) er ta a\\ ur e
de. - lıatta otomobilde , e tayyare· derim. 1\Jcrkczincle karakteri tik hir 
de! -, Opp"nlnyuı, C\ inde , e daha kafıraıııan Jıııluııan lıö) le fıir 'azi) et
az çalışır, intizamı da kendisine gijre Jc i :ı <' Jıaıılı) arak, ondan iitc ini tnlıay
anlar. Hir ka:ibe tutmu~tıır. Daktilo ) iil k:ıhilh etime bırnkının. Çalı ıııa 
değil, kıitilıe ! Bu karihe. onun C\ in· tarzıma dair nrıl~tnhileccğiı~ t), hun
de. lıergiin öğleden e\"\el iki uat \C dan iharetıir. Öl;lceden ngfam <' a • 
iiğledcn onra bir saar olmak fiurc, landırılrm~ lıir pliııım. ronıanlarnnın 
dikreetıi~i pa ajlankaleınlekiğrılaJ;e ,ak'a mm hareketli \C <lcği~ikliklrrlc 
çirere!i: İ9 "ııi bu ııretJe giiriir. Katihe ılolu hulunrıuı ma cıı11;el olac~ğından 
t1iııin yazdıklarını akşamları bizzat giiz ılairııa cndi,.elcniriın. Dolapsı.>le d(' 
rlen ge~iren rorııaııer. kendi e] yan•ile kalırnıııanlarrmm rııac<'ralarınm ~f'r:. 
lüzımılıı gi1rdüğü ta lıilıJeri yapar Ser yan ,.!'kli. heni ılr. onrad3n kımlrrı 
he t kaldığı başka zamanlarda da ha· nıin ılii ; ıiiğii lıa) retten daha az lıa)-

; r ,"'lar~ ula gelinceye kadar me.5a 
ttr"r,.ı, b~ i-criye su ve giine§ tesir 

· zulmnlarma sebeb olmakta 
İ' 13 

iı1 ~ tı Y' 
b;ı ikiıı ~nıurtalar söylenildiğine gö .. cı n . 

~e '4İte evı yumurtalar meyanına 
ı. llu ttıeınektedir. 
-qlr· "azi b ıı ha . Yette ulunan yumurtalar 
} liaJb~~~ sevkedilemiyor. 
~~ıld1ğ1 1

• 8 ?n zamanlarda yukarda 
\ () kad Rıbı Yumurta üzerine istek 
} tl son ar boldur ki pek kısa bir za 
~c~ı ra bu · • ki · 
h. I{ bir v . ıs,e ere cevap veremı 

~ Uj~er azıyet hasıl olacaktır. 
~ahisar ta;\ftan Eskitehir, Afyon 
İJııL, bqfk~ ~apazan ve diğer tren 
~ta~tı oJ bır vasıta ile gelmesine 
}~ ıj~İf :Y~n yum~rtal~nn ?rkası 
tıı ~~le b· ugundan ıstemıye ıstemi 

Qj ır · 
\ ... lıııac k netıceye daha çabuk va 
~ a trr B·· ·· b h 1 ~'il tan sebe · ut . .m u ma zur an 

I~ l'tınıur b Devlet demiryollarr 
fıJ~aha81 ~ navl.un ücretlerinin a· 
D "dır. eneceK dereced.! yüksek 

~~evlet d . 

Son zamanlarda yağan yafmur 
ların rekolteye tesir ettiği bazı kim 
seler tarafından söylenmiş ise de bu 
nun vanhş olduğu anla,ılmıştrr. Son 
yağmurların bilakis yeni mahsule bir 
hayli faydası dokunmu,tur. Zeytin 
yağ ihracat mevsimi henüz batlama 
mış olmakla beraber 34 - 36 kuruş 
iizerind~n - 8 asitli yağlardan ltal
ya ve lngiltereye 71, 5 milvon kilo 
zeytin Y<"ğı ihrac edilmiftİr. Diğer 
taraftan ispanyada devam eden karr 
şıklıklar dolayisile zeytin mahsulü 
alml'T'amıştır. Bu itibarla ispanyadan 
zeytin ve zeytin yağ alan memleket 

~ıımın sebebi bu yıl kuraklık yü
zünden ÇP.yır ve meraların kafi mik
tarda gelişmemiş olmasıdır. Halen pi 
ya .. ada tere yağları; birinci mal top 
tar• 97, ikinci Urfa 92, Antep yağla 
rı 9''. Diyamekir 80 - 82 kuruş ve 
erinmemiş Trabzon yağı 70 kuruş -
tur. Bundr.n ba~ka Kars yağı 63, Ar 
du'!an yağr 63, erinmemiş Kars yağ 
lan 81. Erduh&n 81 kuruştan satıl
ımıktadır Saba!l yağları manda ve 
inek 1<arnmadan taze yapılmış top
t<'ln ! 30 kuruş, koyun kre.malanndan 
yap•huş olan sab:ıh yağları da top
t:ın i 00 kuruştur. 

lık rııııııaklan, yelken açmaktan 'e... reıe ılii iirnıcz !. .. 
ıcnhcl tenbel otıınnaktan Jıoflaoır. J<~h arcf Filip Opp<'ı~_lın ~11• l~u~tm 
Yangelip oturarak. reJıa\ etin r:e\ kini düın aııuı en ' .. ıuJ rııııd lıflt'rııHlrn 
Joya ı\"a tatmaktan! fıiridir. Jfoıııanlarınııı lllC\ ııılarıııılıı 

\re 'böyle çalışma ıııa ra~men, Jıe· fırrnclıııilcl en u luklarıı. çahı.ıı~ıı \;· ·' c
sikıılara, Jiik otell<'re. akıl çelıcı ı.,ruzcl 
kacfnıJ:ıra 'e ekzotik çmlr} ıırı i imlere 

~A'RI~~~ 1 hol lıo1 ra-ılanılır. Kendi i. çok t')ıt· 
.& rTu - ~J '!:-ı Jıal cıınL fıir mulııırrirsc de, p<'k az :de ... ~ .. ~~ -- ~ --... ~. ·-~'-- . ---= ~~--~ ~"!!!'!'! --· maceralı geçen C)alıntlnrı lıııkknı • 

<la ırk hir kiıııp ) ıızııııığı ) ('!er ~iir• 

b d ti · d k nıii-ıiir. Cenup U U arımız a a- Kıahirmüddctöııcc TC\)Ork'o 
gitmi::ıi. 'e,) ork'a ilk defa 'aki olan 
hu giıli:;indc, orada - talıii ! - lnı· 

kclıık gı•ttı•kıı.e azalıyor fiu. i lıir ıııerakln karşılanmış 'c etra· ç a v ::;-:.~:·~::::.'~:~·r;ı~ .. ~·.~~~~~~:,;::~~ •,ı. ~ ''ak ~f1ıryo1Jarı idare3i yum ur 
~i q • ~-~, ı tı e en yüksek fiyala sa -
~t c~İfti~rda. vapmıs olduğu tarife 
~t ~~Varn eınış, tarife bugüne ka
~~J~lıtearı e~e gelmiştir. Bir alcika
ltc~ 1~ata t"hıfadesine göre; trenle 

"lj~lır. a aınınüJ etmek imkam 
., ır 

""'k .. 'andık 
il,. hık8ek b"başında 72 kuruş gibi 
~ f l"tıG8ta ı .1• ır navlun farkı sene· 
.J l-'. rısı 1 b· 1 1• q" ~ tlt)ltı "' ın ere~ ıra fazla mas 
~'lttı arcr, k~&a sevk<-'tmektedir. Nere-

Kiliı ' (Huıuıi) - Yurd için bü· 
yük bir mazarrat oldufunda tüphe 
bulunmay'an kaçakçılık hükumeti
mizce alınan ırkı ve yerinde ted· 
birler saye.inde her ıün biraz da
ha azalmaktadır. Nitekim kafile 
kaçakçılığına kalmam•t nazari!c 

bakılabilir. 

ıan3t haline getirmitlerdi. Fakat; 
yukarıda da ipret ettiğim gibi 
cumhuriyet hükumetince ittihaz 
olunan faydalı ve müe11ir tedbir· 
Jer bu kctüJüğü ezmek ve çiğne· 
mekte muvaffak olmu§tur • 

Bugün hudut boyundaki kaçak· 
çılık yapan dükanlardan çoğu it· 
sizlik yüzünden kap~nmııtır; ka· 
çakçılığm azalıtı; kafile halinde 
kaçakçılığın rrtac' :- n k:ıll;ııı: 

münh3srran ceza t~h:lidi ~ 1!ınd~!<i 
tedbirler sayesinde mümkün el· 
mııtır. Bunda yerli fabrikaların 

çoğalıtı ve bazı mevat fiyatlarının ii tiine ual onııuşlıırd~. FakaL o. ı;e· 
ucuzlatılmıt bulunmuının da çok kingen bir İııgilir. ta\ rıl~ nı_ıık.~lıde 
roJü ve teıiri vardır. r cimi., u mu~ 'c omuz ılkıııı 1ı •• 

Meaeli dün küJliyetli surette ya-(1 ':.C i ~ar ~di_lııı~ i iizcrin<'. de, .00
: 

pılan teker, tuz, kibrit ve rakı ka- lathgı lıır J111dı ccıklc:.. lmı<1ı alı ne_ 
çakçılığı bugün hemen tamamile tini kiraplarnıdıı. o!du~ıınr!a~ çok <la 
ortadan kalkmıttır. Bundaki ıebep Jıa açık if fa crrıııştı. J\eııılı 1• hundan 

. . . f b . Jıirknç ene C\\ eJ "ıd<' lııılıınıı)Or' 
ve amılın ,eker a rıkalarımızm n ·· .. k ı.·ı · J'd nr \ ııllı da 

k t t k 'b .1 mu~ uu u ra .. ı ıı J:: ucuz te er sa ma11, uz ve ı rı 
1
· 0 . . . 1 1 r ıhı ınırn 

. I f I Ga • ora( ,n mı~. rıJ ııın c *' 

fı1~ttı~'i her~~~ur~Jarm trenle nakle 
tı" eket fı a e lazım ve zaruridir. 
~t "~.ttaıarırıes~?ı~a .. her~ün h.inler~e 

8'cıtıuJ Çuruyup gıtmcsınc hıç 
ra2:ı olamaz. 

Ki)iı bir zamanlar kaçakçılığın en 
fazla ve adeta •erbeıtçe yapıldığı 
mıntakaların batında gelirdi. Hal· 
kının yandan çofu bu yoda ıap· 
mıttı; kaçakçılığı bir meılek ve 

fıyat arının ucuz atı ma11 ve 'ZI \ "k 1 1 1 ı · · lıiı ıki hı,.ilız . . • . mcrı n ı an aıı ıırı • ,.. 
antep ve Dıyarbekırde ınhıaarlar erfdıi) atçı~rnı u:ılarınıl.ı hir mu . ha-
idareıince açılan rakı fabrikaları- ka\11 ifnH't eılf'r<'lc. " nr fikri Jıir ki
nın iyi derecedeki mamulatı ucu· ra~ıa i~lcıııck rrklifini ileri fi~ıı:mu . 
za vermeıidir. (1 ft/rn o 1/m":" ınnrz) 
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il\\ 
\\U lli ----

ğ ülayimi sayı hesabile 
bu sene de şampiyon oldu 

Tekir 
ye nere 

Eminönü Halkevi tarafından 
tertip edilen Türkiye baıpehlivr.11· 
lık müsabakalarına dün saat on 
altıda devam edilerek bitirildi. 
Stadyom tribünleri tıklım tıklr!ll 
dolmuıtu. 

Saat on altrd bir gün evvel or 
taya güreıip dömifinale kalan Koç 
Ahmet, Karacabeyli İsmail, Şileli 
Rahmi, Pehlianköylü Mustafa, 
Çengel AbduHah, Yıldırım Bekir 
ringe çıktılar ve kura çektiler. 
KOÇ AHMET - KARACABEYLi 

İSMAIL 
llk olarak Koç Ahmetle - Kara

cabeyli lsmail karıılaıtı. Çok sıkı 
ıüren bir güreıten sonra Koç Ah· 
met puvan hesabile galip ilan 
edildi. 
YILDIRIM BEKiR - ÇENGEL 

ABDULLAH 
Bir gün evvelki güre§lerinde al

kıt toplayan bu iki güref9 ringe 
çıkar çıkmaz Y ıldınm Bekir bir 
den atıldı. Aıbdullahı hemen alta 
düıürdü. Ve yarım ıaat zarfında 
Yıldırım Bekir çok hakim güreşe· 
rek puvan hegabile galip geldi. 
PEHLlVANKÖYLÜ MUSTAFA 

ŞiLELi RAHMi 
Mustafa ilk hamlede kurt kapa· 

ru ile Rahminin sırtını yere getir
mek iıtedi iıe de muvaffak ola
ınadı. Fakat ıonra çok iyi çalıp· 
rak dördüncü dakikada Rahmiyi 
tuıla yendi. 

Bundan sonra bataltı güretleri 
batladı. Bir gün evvel ba,altı dö· 
mi finaline Sındırgılı lbrahim, Yoz 
gatlı Celal ve birgün evvelki kura
da tek kalan Karacabeyli Hayati 
kalmı§h. Kura ildi. Sındırgılı 
İbralıitne Karacabeyli Hayati dü~
tü. Yozgatlı Celal tek kaldı. 

SINDIRGILI IBRAHtM • HAY ATI 
Sındırgılı İbrahim ile Hayati gü· 

reşe oldukça aert haılac.)dar. İbra
him el sıkar aıkmAz atıldı. Hayati· 
yi havaya kaldırdı. Yere atmak is
terken kendiıi batını kaptırdı. Sır
tı yere geliyordu. Orta hakemi Sa
mi Karayel, düdük çaldı. Tut oldu 
ğunu kabul etmiJtİ. Pehlivanlar 
ayırldılar. Halle tu~ olft!adığım 
söyliyerek bağırıyordu. Yan ha· 
kemlerio ikisi de tuşu görmedik· 
lerini söylediklerinden güreş ayak 
ta tekrar bat lad•. İbrahim tut 
tehlikeejni atlaftıktan sonra üste 
~ıktı. I laya ti birkaç köprü ile tu~
tan kurtuldu. Yirminci dakikada 
Hayati tuşla Sındırgılı lbrahinıi 
yendi. 
YILDIRIM BEKiR - MUSTAFA 

Bunlardan sonra orta sıkletten 
Çengeli yenen Yıldırım Bekir le 
Pehlivanköylü Mustafa karşılaı· 
tılar. Halk tarafından ikisi de çok 

Va1Ia , bu teklifi kabule hazırmı:ı;. 
l\Iükfif at olarak ödenecek paranın 
miktarı kiifi derecede f azln olmak şar 
ıjy]e! Oppenla} ıne gelinr.e, o, t~klifi 
~~rlıa~ redil.etmi§. Böyle hir ~eyi, izze· 
tınf'f ı rencıdc edici huldugu için! 

Iln hadi enin hikayesi, ikisi de f n· 
giliz olan im ın~hur ınulıarrirler ara
sındaki J:Örü ,.e dü!ünü f arkmm ifa· 
desidir. İki İngiliz ora m<laki lıih j ·et 
zrddh etinin heliri~ i ! 

Edgar Filips Oppenln) ın, 7.en~in 
tahayyülleri \'e fi::,Jfıhunun canlılığı 
ile a) ısız karii silriikledi~i J;ihi lıirçok 
münel ki<l tarafm<lan dıı takdir nhııı· 
maktadır. Yazış tarz.mm Alek andr 
Diiınavı hatırlııttrğım sövlh enler d" 
\ardır! 

Ya,.arhgr miiddetı,:c 150 rlen fazla 
e; er ortııya koyan Ed~ar Valla m e· 
rini ehliyet 'e liyakatle dolılımlnğu 
kabul edilen Ed~ar Filip Onpeo -
haym,50 ya ma kadar 30 eııcde 145 
roman yazdığına göre - ileride ne 
olacağı \'C olını} aı:a~ı lıi~ bir zaman 
kc enkes bilinemezse de - hun<lan 
ı;onra ya~ayacnğı z~m:.m it'("risinde > a· 
:r.acağı romanlarla c)tekinclen ilalıa f uz
la yazmı§ oJe;ıktır : İhtimal!. 

beğenilen bu pehlivanlar ıüreıe 
sert batladılar. Biraz evvel Çengel 
Abdullahı hayli ezen Yıldırım Be· 
kir Mustafanın kuvve~i }<artısında 
alta düttü ve kaçak güre~e ba,la
dı. Dört dakikada Pehlivanköylü 
Mustafa tufla galip geldi. 

Bundan sonra bat üçüncülüğii 
için bir ıün evvel Mülavime yeni
len Adapazarlı Arif ile Tekirdağlı 
Hüseyine yenilen Babaeıkili İbra· 
him karıılattılar. Bunların güreti 
tatsız bir tekilde, dinlene dinlene 
bir aaat sürdü. Arif, daha ağır ol
masına rağmen mütemadiyen alta 
düıüyordu. Güretin bitmeıine altı 
dakika vardı. Arif sahayı terket· 
ti, Bu vaziyet karıramda BahaH
kili İbrahim galip gelerek Türkiye 
üçüncülüğü kazandı. 

Arif ringten inerken halk "Y ~
§8. lbrahim,, diye bağırıyordu. Vü· 
cudu ter içinde olan Arif! 

- İbrahim yaıaaın da ben ö!e
Y!m. mi? diye söylendi ve çekilip 
gıttı. 

KOÇ AHMET - PEHLiVAN 
KÖYLÜ MUSTAFA 

Sıra ortanın finaline ıelmitti. 
Hasımlarını yenen Ahmetle Pehli
vanköylü Mustafa ringe çıktılal'. 
ikisi de çok kuvvetJi olan pehli
vanlar kııa bir zaman zarfında 
kan ter içinde kaldılar. Bir ara 
Koç Ahmedin Pehlivanköylü Muı
tafanın çene altım sıktığı görüldü. 

Güreı 2 
Aralannda münakaıa baıladr. 
Ha.kemin müdahaleıile yeniden 
tututtular. Mütemadiyen ayakta 
güre9iyorlar, Hiçbiri alta dütme· 
den güreı yanm sa.at sürdü. Neti· 
cede Pehlivanköylü Mustafa pu
van heıabile galip geldi. 

Bu suretle Pehlivanköylü Mus· 
~af a ~rta birincisi, Koç Ahmet 
ıkıncı, Yıldırım Bekir üçüncü ol· 
dular. 
YOZGATLI CELAL- KARACA 

BEYLi HAY ATI 
• B_aıaltr finali için Yozgatlı Ce· 

l~l ıle K~racabeyli Htyati güreı· 
trler. Celal çok hakim gürefti. Yir
mi ikinci dakikada altta. olan Ha
yati birdenbire ayağa kalktı. Bir
birlerini bellerinden kavradılar. 
Güzel bir kavrayııla Hayati Celali 
yere atara.k tuşla yendi. 

Bu suretle hayati basaltı birin· 
c~si, Celal ikinci, Sınd~ıılı ibra· 
hım üçüncü oldular. 
TEKIRDA~I - MOL:A YlM 
Saat sekize çeyrek vardı. Tekir

dağh ile Mülayim ringe çıktılar. 
Kolkola resim çıkardılar. Orta 
hakemliğini yapmak üzere eski 
pehlivanlardan Kemal ringe çık-

tı. Yan hakemliğini Suyolcu Meh· 
met pehlivan ile muallim Mazhar 
yapıyordu. Ayrıca Sami Karayel 
Hikmet ve Cemal jüri heyetini 
te§kil ediyorlardı. 

Büyük bir heyecan içinde olan 
pehlivanlar düdük çalınca birbir· 
lerinin başlarını tutmakla güı·eşe 
baıladılar. 

Hüseyin kafa kol kapmak için 
saldırıyor .. Mülayim ağır, hesaplı 
güreşiyor •. On dakika oldu ikisi 
de hail ayakta .. Bir ara Hüseyin 
Mülayimin bacaklarım tutmak 
istedi. Eli Mülayimin dizliğini tut· 
tu.. Mülayim buna itiraz etti ve 
aöylene söylene güre§e devam et· 
ti. Hüseyin batını veriyor, bu ara
da Mülayimin bacağını kapmak 
için atılıyo~. Fakat Mülayim hiç 
oyun vermıyor. 

On be§inci dakikada oyun kı
zıştı. Elenseler, tokatlar gırla gi· 
diyor. Hali hiçbiri yere dü9medi. 
Yirminci dakikada ring kenarw· 
da idiler. Orta. hakemi düdük çal· 
dı. Mülyim bunu dinlemedi. Hüse· 
yin bırakmasına rağmen Mülayim 
kenarda güre§e devam etmek isti
yor. Hakemin üatüıte düdükleri 
neticesir:de pehlivanlar ortaya gel· 
diler. 

HOSEYlNlN YÜZÜ KANIYOR 
Otuzuncu dakikada Hüseyin 

güzel bir a.tılıı la Mülayimin sol 
bacağını kavradı. Yere vuruyordu 
Mülayim geri geri kaçarak kendi· 
aini minderin dıtında buldu. A
yağa kalktılar. Bu sıradt. Hüseyin 
yüzünün kanadığını, Mülayimin 
tırmıkladığrnı söyledi. Müliyir:l 
iae yapmadığını söylüyordu. Hü
ııeyin yüzünün Kanlarını sildirme· 
den güre!e devam etti. 

Kırk beıinci dakikada Hüseyin 
Mülayimin belini tutmuıtu. Bir 
hamlede döndü ve Mülayimi alta 
düt ürdü. Belinden tutup ıırtını 
yere getirmeye çalıf ıyor. Ellinci 
dakikada Hüseyin Mülayimin be· 
liden h!ttu. · Bu sırada Mülayim 
kenara doğru yürüdü. Hüseyin 
bacağını tutmu§ dıtan kaçmaması 
için var kuvvetile çekiyordu. Mü
layim birdenbire ayağa kalkarak 
Hüseyini çift kleye almağa çaht· 
tı. Hüseyin tuf olacak gibi iken 
110 kilo sıkletinde olan Mülayim 
aırtında değilmit gibi ağır ağır 
ayağa kalktı ve Mülayimi yere 
savurdu. 

Biraz sonra maç bitti. Tekirdağ
lı Hüseyin hakem heyetinin itti· 
fakla verdiği kararla bu ıene de 
Türkiye serbest güre~ ıampiyonu 
oldu. 

lzmir maçlarıgene 
kavgah oldu 

lzmir doğuyu 4-3 lstanbulu da 
3-1 gendi 

İz.mir 12 er elefonla) Fuar §ehira 
rası kupa maçlarına bugün de de • 
Yam etmiştir. Birinci maç Doğu ta 
kımı ile İzmir takımı arasında yapıldı 
dün İzmir takımına 4- 3 galip be -
len Doğu takrmı kavgalr ve sert bir 
oyundan sonra 4 -3 mağlup olmu~ 
tur. 

İzmir - İstanbul 
Bu maçtan sonra sıra İzmir lstan 

bul nı çına gelmi~ti. 
Sahn hınca hmç dolu idi. Bu ma 

çm h~kemliğini lzmir antrenörü yap 
tr. Jkı takım u ekilde sahaya çıktı -
lar : 

Izmir takımı: Hilmi, Adnan, Ali, 
Enver, Nurullah, Adil, Hakkı, Fuat, 
Hakkı, Sait, Hikmet. 
İstanbul takımı: Safa, Bahadır, Ru 

hi, Liva, Salahattin, Hakkı, Saadet • 

tin, Faruk, Hüseyin, Şahap, Muhte· 
şemden mürekkepti. 

Oyunun ilk dakikaları karşılıklı 
akınlarla müte'-'.azin cereyan ediyor
du. 1 1 inci dakikada iz.mir sağ aç1ğı 
ilk golü lstanbul kalesine attı. 

25 inci dakikada Fuad ikinci lzmir 
goliinü de kaydedince lzmirin faiki· 
yeti bariz bir şekil aldı. Birinci dev. 
re bu şekilde 2 - O lzmirin . lehine 
bitti. 

ikinci devre 
lkinci devrede lstabul takımmın 

çıkardığı oyun takdire değerdi. 
39 uncu dakikada lstanbul sağ açı 

ğı enfes bir şütle bir gol yaph bir da 
kika sonra da Fuad lzmirin üçüncü 
golünü ~tarak buna mukabele etti. 

İstanbullular bu gole ohayd diye 
itiraz ettiler. Oyun bir miiddet dur-

.. 
Lindberg 
(Ba§tarafı 6 mcı 8<Jyıfada) 

vazula davranarak, bütün e$erir. 
muvaffakıyetini Llndbergde bulmak 

' 
Sengor Mussolitı1 

ve Mister Edetı 
tadır. · (Be inci ayı/adan deı·oTfl 

Şüphesiz ki, suni kalbin imalinde, münasebatmm iyile§rnesi için, ltab 
bir mühendis olmak sıfatı ile Lind gazetelerinde, lngiltereye karşı rel 
berg nasıl mihanik kısmı ile çalıştı men hücum edilmesine mani olurı.ı~ 
ise, doktor Karel de bir hekim olarak Sonra dost memleketiere ~-aı11 •

1
e 

işin tıbbi cihetile uğraşmış tır. Her cavüzkar lisan kullanılmasın":l hük~ 
halde, insanlığa büyük bir iyilik ola metin al yhtar olduğunu alenen bı 
cak olan bu suni kalp, mevcudiyeti ririm. 
ni Lindbergle Karele ayni derecede ileride bu gibi neşriyat vukua ge 
borçlu olacaktır. ae, bu ne riynttan doğrudan doğrU 

Fakat, doktor Karel. bulunduğu bir gazete sahiplerinin mesul olduğunılı 
beyanatta, yukarda söylediğimiz gi 1 n ederim. F kat mcsul bazı 1nS1 
bi, bütun muvaffakıyeti Lindberge tere gllzetelerinin bizim aleyhimi~e 
vermekte ve şöye demektedir; . lan neşriyatı durmadıkça, bu temın3 

"Belki bir gün Lindbergin ilk defa da veremem. 
olarak Atlas okyanuıunu geçen a Eğer siz veya kabine şefiniz, . b 
dam olduğun unutulur. Fakat onun karşı yazılan yazılardah müteessır l't 
ıuni kalbi icad eden insan olduğu duğunu, beynelmilel sulh namına. 
asla unutulmayacaktır.,, yazıların artık kesilmesini temerı~~f. 

Hl.ka"'.lJe tiğini tam ne riyatla alei1en bildı~1~ ben de yukarda söylediğim şekı 

(Alt l l ) 
harekete hazırım. j 

ıncıc an c. ~vam ~ 

rek, uzun zaman beklemeğe katlan· 
dım! 

Günün birinde, resmi siyah elbise 
mi giyerek babasını ziyaretle, kızma 
a~rk olduğumu itiraf ettim. 

- Lütfen Liyztenle konuşunuz. 
her §ey, kızımın arzusuna bağlıdır! 

Derken, bir akşam sevdi~im kızla 
yalnız kal:nca, bahsi doirudan doğ • 
ruya onR açtım. O ela, gül dudakları 
m aralayıp, şu cevabı verdi: 

- Annemle konuşunuz! 
Müstakbel kaynanamla temasım 

neticesinde de, işi halledemedim. O 
nun tavsiyesi de §Öyleydi: 

-Kocamla konuşunuz! 
Her Diri, beni böylelikle diğerine 

gönderirse, artık kime bao vuraca -
ğım?I 

O sırada beşinci defa evlenmiı bir 
dostumu ziyaretle, akıl danıştım: 

- Kızla evlenmek için kime mü 
racaat edersin? 

- Vasisine! Zira, ben, istisnasız 
daima, öksüz kızlara tutkunluk gös 
teririm. Onların da vasilerinden b~ 
ka kimseleri yoktur 1 

Bundan bir netice çıkmadı tekrar 
krzm babasına gittim ve gerek karısr 
ile, gerek kızı ile mesele etrafında ko 
nu~tuğumu bildirdim. Sonra kızın 
annesine giderek, ona da kocası ile 
her §eyi hallettiğimden bahsettim. 
En sonra da, seçtiğim kız piyanosu • 

nun batında oturur ve güya Bethove 
nine kartı bana karşı olduğundan da 
ha ziyade alaka duyarmışcasma poz 
alırken, onun da kulağına eğilerek, 
fısıl dadım: 

- Annenle görüştüm 1 
Biran sonra büyük Bethoven, halı 

nm Üzerine dü müştü, biz de biribiri 
mizin kolan arasına 1 

1 
Leva21m amirliği 1 

l/Anları 
# . . ~ 

Okullar için 13090 metre haltı / 
12600 metre kurıuni astıırlık beı ı~: 
9 - 937 pazartesi g:inü saat 15 te ı: 

hanele istanbul levazım amirliği ~ 
alma komiayonund kapalı zarfla e 

3 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli S J 
buçuk liradır. tık teminatı 627 ura ~ 
kuruştur. Şartname ve nümuncsi ıcoı 
yon da görilJebilir. isteklilerin kanııııf ~ 
sikalariyle beraber teklif mektupl• 
ihale saatinden bir saat evvel komi•>' 
vermeleri. (109) ( 5830) 

Okullar için ~34
4

çif: altlı üstlü J.-ıf 
la ZO - 9 - 937 pazartesi günU fı'ıl 
de Tophanede aatınalma komiıyoıı 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahıııi"p 
deli 4212 liradır. tık teminatı 31S ~~ 
90 kuruıtur. Şartname ve nilm~ııe V' 
misyonda görülebilir. İltekliletı~ '.# 
ni vesikalariyle belli aaatte koıni'Y' 1 

celmeletf. "108,1__{582!:1) 
•• 4 , 

lstanbul Levazım Yollama. Mil~' 
ğü için bir adet ıilkUp sandalı 14 J) 
salı gUnU saat 14,30 da Topha.ned' (j>' 
vazım §.mirliği satmalma. komis>"'ıı ııc
da pazarlıkla. alınacaktır. Tahnıi~~ 
deli 230 liradır. Şartname ve ı# 
komisyond& görülebilir. tsteıtl1 
belli satte Komisyona gelmeleri. 

Teminatı (34) lira (50) kuru~ıı:;S)· 
un> c6S' . ~ . ~ 

Beylerbeyinde sıhhiye depoı;ıııı~ ıS 
miratı 21 - 9 - 937 sah günü sa~ 11r 
te Tophanede İstanbul levazım §ııı_1~ 

'!tP,-
SatınaJma komisyonunda açık ek51 6 

hirafü·~--ım, hu suretle burada so • yapılacaktır. Kc if bedeli 3503 li~ı:cı:I 
nuna gelıyor. Devamını ileride oğ - kuruştur. 1lk teminatı 262 lira 13 ~· 
lum yazacak. Cedlerimle benim nasıl tur. Şartname ve keıfi için koınis1~~ô' 
evlendiğimizi onun düşünerek tesbit görülebilir . İsteklilerin şartnarne51 ~~ 
ettim. ihtimal bu kolleksiyon, _ ya. :ıtenilen vesaikle beraber belli saatte 
hut da eri - kendisinin bu husus • yona gelmeleri. (1070) (5828) 
taki müşküliinü halle yarayacak! "' ~ • tıı' 

=du Fakat hakem d.• 1 d·=y Piyade atr~ okulu için inı;ınatfi 4~' · ın eme ı. e maç . "'n ı .. 
bu suretle lzmirin 3 ı ı·• · t• r.emesı 17 / 9 / 937 cuma gu .tı' - ga ıbıye ı 15 30 d . }iği E<> 
ile bitti. , a Tophanede Lv. fi.mır sJıf'I~ 

l • ~ b alma komisyonunda paurJrkla rıı., zmzr ~On ahar caktır. Keşif bedeli 503 lira 56 ttıı ~t 

k l 
tur. Teminatı 75 lira 53 kuruşlU~~Je' 

at o şu arı §Ü ve sartnamesi komisyonda g f!ll\ 

Jzmir 12 Telefonla) _ Hususi i- bilir. İsteklilerin belli saatte ~:S2) 
darenin son bahar at ko uları bugün na gelmeleri. (124) 

Huca alanında kalabalık bir halk küt • * • 19 sÔ 
lesi huzurunda yapılmııtır. Birinci Müteahhit nam ve hesab~ adet ı • 
koşu yerli saf ve yarımkan arab at alay sancağı ile ayrıca 1 s~ı guo 
ve kısraklerına mahsus 'd· f · lay sancağı 14 I 9 I 193 . ıı~I ~ 

ı ı mesa e ı- rırnır b t 
ki bin metre olan bu k d b. . . saat 15 de Tophnnede Lv. ıdıı. t 
bayan Polankanın Nci ?ş?kia . ırşı~cı tınalma komisyonunda pa.ı:a:11 ~~ 

pı, ı ncı .... rn 'it . ıl ak T hının ·ı• 
!ilinin . Bahtiyarr, ~çiincü Kara Osma 61 m~ı yap ac tır. : l56 JifŞ , 
nın Öncii gelmiştir. 2090 lıradır. İlk temfns. nesi Jt°ı•ı 

2 · · k ı · · . . kuru§tur. Şartname ve nilIJlU • tıtY 
ıncı O§U yer ı yarım kan Jngılız m· d . . . JsteJdileflil 

Rt ve kuıraklarına mahsus idi, mesa- ısyon a görülebflır. 
fesi } 800 metre olan bu ko uda Sa. saatte komisyona gel~~.;:ı· (~ 
lih 1 emelin Ceylanı birinci, Mor~ral . J 20 
Fevzi Cakmağm Bayburdu ikinci., taylara mahsus idi. Mesafe~;.11 Ol~e 
Salih Temelin Mahmuresi üçüncü metre olan bu ko uda 1srnaı ~#,~ 
sel~i~tir. ri birinci, Hüseyinin Ozk~· Jii rıçıJtı 

Üçüncü koşu haliskan fngiliz at ikinci, İsmail Aksoyun ŞenSll ( 
".e krsraklarma mahsus idi' me!afe cü gelmiştir. J ~ilit;, 
sı 2400 metre olan bu ko uda Asını Beşinci koşu halis kan ~di ıt1 ~ 
lrpamn C: n?i~i ~irinci, Yüzbaşı Bur ke~ ve dişi taylara ınahstı5~dtı p. t 
hanın l§ıgı ıkıncı, A. Atmanın Baf fesı 1200 metre olan bı.ı ~ ·ııci• ~ 
yası üçüncü gelmiştir. Dördüncü ko met Atmanın Ozdemiri ~~ııcİ• 
~u vilayet damızlık aygırları mahsu başı Burhanın Kömidatl. 1 ·.t. 
lü yarım kan f ngiliz erkek ve diıi fin Porozu üçüncü geimı~tl 
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Tayyare Piya~gosunun dünkü keşidesinde' 1StanbU1 
kazanan numaralar Tramvay Şirketi 

l istede kaz ı "k · 1 
• • E · ·· ·· J anan numaraıarın ı ramıyeıerını mınonunae 

1 ekkol/u Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

Liral 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 

100 
100 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
20 

100 
500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 

200 
30 
~o 

100 
30 
30 
~o 

500 
30 
50 

500 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
50 

30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
100 
500 
30 

500 
500 

No: 
493 
585 
692 
708 
755 
849 

6034 
132 
261 
554 

705 
769 
965 

8064 
110 
282 
325 
417 
440 
452 
589 
647 
663 
971 

9167 
222 
319 
346 
482 
617 
638 
639 

9695 
778 
830 
849 
855 
856 
980 

10022 
62 

186 
. 261 

300 
366 
378 
443 
453 
818 
620 
647 

10718 
721 
784 
707 
840 
943 
955 
985 

11039 
135 
184 
220 
221 
287 
405 
429 
473 
495 
526 
554: 

13291 
820 

330 
321 
371 
593 
670 
718 
795 
829 
849 
899 
942 

Liral No: 
30 959 
50 14223 
30 247 

200 325 
200 331 
30 352 
30 369 
50 416 
30 441 
30 14518 
30 615 

100 785 
50 928 

500 978 
30 15108 

500 121 
30 167 
30 239 
30 272 
30 349 

500 365 
500 552 
30 589 
30 61~ 
30 649 
50 696 
30 702 

500 777 
50 881 
50 927 
30 35 
30 16053 
30 118 
30 138 
30 191 
50 376 
50 435 
30 459 
30 500 
30 628 
30 741 
50 76J 
30 825 
30 949 
30 959 
30 962 
30 982 
50 17022 
50 ô2 
50 71 
50 84 
30 106 
30 '.17203 
50 336 
30 400 
30 422 
30 545 
30 584 

500 726 
30 749 

500 733 
30 938 

200 18011 

2~ 1 !~ 
30 174 
30 95 
50 178 
50 261 
30 330 

500 206 
100 575 
50 522 
30 ı 18644 

50
50 1 680 

701 
200 714 . 
30 889 

500 843 
30 19143 
30 219 
30 257 
30 387 

100 437 

~ Günlük-

QADYQ 
tı'\ ~ Programı----· · 

' "'t..m N-1.12,30 EŞR1YATI: 
., f)5 l>IAkl ' ıtıııht a TUrk musikisi 12,50 bavacli,, 
J\t<:şAlr elif p!Ak neşriyatı, H,00 son. 

o. ll\,:ıo 1'1EEŞRİYATI· 
\' b lllAkl . 1\r ll tırnıarı ~ dans musikisi 19.30 .Afrika 

cflı.:dan, 
20 

~ s. Salahaddin Cihanoğlu ta. 
ı'jltı atı 't'Urk ' o Necmi ve arkadaştan ta.r&.. 
rs~ !!!" llıza. lllUsiklsi ve halk şarktlart, 20,30 
l!!Jı 1~e ve taratından arabca söylev, 20,4'1 
Oı:tieı ve h arkadaşları tarafından TUrk mu. 
~'! T<:~l3't"n,~lt şarkıları (sa.at ayarı) 21,15 

~ere~lr.aı gtı~u22·1~ ajans ve borsa haberleri 
ı:lı "on Şta n programı, 22,30 piyano solo: 

tııer tarafından, 23,00 son. 

Dr. Hafi z Cemal 
0 l .OKMA N HEKiM 

r- ahiliv M·· h ~~ ıı.t>ıra e ute aıaısr 
aı an tııt k ~ııı ı 2.~ ta ş 11 ellnlerde O~leden ııonrJ 
l.ııı.. n 6 v ı ••:ı._q •ıı; r 

10 
8 ıutder tstanbulna Otv!L!I 

t'll 41 rıum ı~11 'trın, 
11 

ıtrıılı hıısuııt kııhtnestnde 
'lııt1ı:ah11.n .. 

11 
:huı . ~ı11'r !'11111 cıımıtrtesi ırıuı 

~~3 'U~tıu l2 '"1111tll'r1 hııkikl rukıırllYll 
1}11 • ıı.tu . ~Irk ayeneba11e ve ew telefoD' 

teıeton: 2ıou. 

Liral 
30 
30 
50 

200 
30 

100 
30 
30 

30 
30 

500 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
30 

500 
500 

50 
50 
50 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

200 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
500 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

200 
50 
50 

200 
30 

100 
30 
30 
30 

1000 
50 
50 
30 
30 

500 
500 
50 

200 
30 
50 

No: 
462 
290 
494 
508 
523 
541 
564 
646 
683 

19766 
874 
892 

20086 
100 
191 
313 
814 
467 
485 
499 
520 
532 
555 
!H9 
939 
68Cl 
701 
714 

18644 
889 
889 
843 

19143 
219 
257 
387 
437 
462 
290 
494 
508 
523 
541 
564 
646 
683 

21030 
47 
50 
84 
91 

138 
28:l 
300 
403 
427 
619 
707 
727 
743 
780 

22051 
98 

152 
302 
769 
30~ 
805 
794 
825 
897 
912 
914 
954 
965 

23017 
25 
61 

116 
24~ 
252 
270 
393 
528 

Liral No: 
50 543 

558 
30 699 
30 ~ıs 
~ ~43 
30 902 

~ :~ 
30 971 
30 991 
30 24056 

5000 70 
l 50 107 

30 142 
50 286 
50 29 1 
50 305 

500 445 
50 486 
30 495 

200 565 
50 573 
50 58J. 
30 
30 
50 
50 
30 

ıooo 
30 
30 

500 
500 

50 
200 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
:o 

200 
30 
30 

100 
30 

!)00 
30 
30 
50 
30 

1000 
30 

200 
50 
30 
30 
50 

500 
30 
50 
30 

500 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
50 

710 
748 
780 
812 
888 
899 
905 
945 
960 
113 
157 

25010 
216 
271 
282 
372 
408 
416 
490 
509 
532 
604 
611 
680 
759 
824 
85~ 
856 
921 

27081 
173 
258 
468 
579 
595 
596 
647 
663 
828 
848 
ı:!76 
!l7~ 
927 

280~8 
70 

1 ?.4. 
2!l3 
325 
377 
400 
480 
496 

28598 
60~ 
ô71 
703 
722 
73~ 
940 

29176 
281i 

F 

KURUN 
/Zdn tar ifesi 

tıan sayfalarında santinıi 40 Kr . 

Resmi ilanlar 30 ., 

Dördüncü sayfada 100 " 
üç ve ikinci sayfalarda. 200 ,. 
Birinci sayfada 400 ,, 
Başlık ilanlar 500 ,. 

Liral No: 
50 336 
50 461 

100 480 
30 489 

200 659 
30 814 
30 915 
30 995 
50 999 
30 30025 
50 62 
30 95 
30 124 
30 134 
30 142 
30 163 
50 30222 
30 226 
50 253 
30 259 
30 267 
30 373 

500 390 
30 617 
50 743 
30 805 
50 743 
30 826 

500 863 
100 898 

30 31059 
30 109 
30 248 

200 24.9 
50 30 266 
50 285 
50 309 

100 
414 
607 

200 854 
30 885 
~ 32044 

30 ~~ 
200 226 
50 228 
30 371 
30 299 

500 598 
500 651 
50 652 
30 755 

500 76~ 
50 825 
50 871 
30 895 
30 33002 

500 274 
30 42:1 
30 42!5 

100 !'il"il 
30 
30 
30 
30 
~o 
:.lO 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
30 

647 
761) 

33768 
824 
984 

34018 
92 

267 
247 
319 
339 
596 
592 
606 
615 
638 
641 
748 
782 
842 
884 
917 

Liral No: 
50 935 
30 35004 
50 35127 

10000 221 
50 406 

100 495 
30 558 
50 584 
30 603 
50 740 

500 842 
100 843 

30 856 
30 868 
50 978 
30 36028 

500 103 
50 105 
30 119 
50 139 

100 166 
30 224 
50 281 

500 36401 
10 496 
50 747 
30 75 
30 811 
50 826 
50 851 
50 897 

100 89~ 
50 909 
ıoo 37124. 

30 227 
500 296 
30 :.•C\'ı 

50 4r.1 
30 495 
50 512 
50 648 
50 666 

200 878 
30 901 

100 495 
30 37925 

50 971 
30 985 
50 986 
50 993 
30 3801~ 
.50 20 
30 22 
50 47 
50 171 
30 
50 
50 
~ 
50 
!10 

50 
:30 
50 
50 
:lO 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
30 

500 
30 
30 

500 
30 
~o 

50 1 1()(1 
30 1 

362 
456 
555 
577 
406 
6~1 
656 
725 
791 
804 
747 
834 

38901 
907 

39211 
241 
267 
372 
48.~ 
568 
581 
646 
67;.:l 
688 
714 
939 
943 

Lira 
30 

500 
30 
30 

100 
500 
30 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
50 

200 
500 
500 
50 
50 
30 
30 
50 
50 

3000 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
30 
~ti 

30 
30 

300 
30 
:lO 
30 
30 
50 
30 
30 
3" il 

500 
30 
50 
50 

100 
200 

50 
50 
30 
ıoo 

30 
500 

50 
50 

100 
50 
30 
30 
30 
:~o 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
~o 
50 

Selimige satınalma 
komisyonu ilanları 

1 - Selimiye Askeri ahırları önün

de biriken on ton gübre pazarlık sure

tile satılaca tır. 
2 - Gübrenin tahmin bedeli 25 lira 

ve muvakkat teminatı 188 kuruştur. 
3 - Pazarlık 15 eylül 937 çarşamba. 

günü saat 15 de Selimiye Ask.erlik Da.-

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 
küçük ııanıar 20 kelimelik beş de- iresi binasındaki Tümen satınalma ko-

tası 120 kuruştur. Eskiden mu· misyonunda yapılacaktır. -

kavelesi olan oıüşWileriınizio - Alilkadarlarm mezkiir gün ve saatte 

mukaveleleri müddetiııce farka. Komisyonda hazır bulunmaları ilAn 

lınmaz. Uzun nıüddet devamlı olunur. (5965). 

ilanlar tenzilata tabidir. tı&n ver. .. ....................... ·•:····-_. ... 
-ek hususunda yalnız ve münba: r·· .. ;·;;~~~i'""~uay;~:;==·~ 
sıran V AKIT yURDU altındakı U Per§entbe ıtlJl.lerl ıaat 2 den ıs e kadar if 
Koma.lettin t ren ilan bürosuna li Ortaköy Taşbasamak Palangada. 25 :. 
müracaat edHmelidir. iİ numarada Doktor Mümtaz GürsOY fi il fa.kirleri parasız muayene eder ii 

Telefon: 1stanbul • 24370 ::•ı•ur•nı::m::ı;a:nn•::=:w .... ·:::=:ff 

ilan 
İstanbul . ~amva~ şirketi 1937-1938 mektep senesi zarfrnda tram,•ay hafü.

rında tenzılatlı tarife ile seyahat et mek hakkını bahşeyleyen kartların ka , dına 10 eylül 1937 tarihinden itibaren baolayacağmı mektep ve ünh-ers~t talebelerlııe ililn eyler. • 
Alakadarlar pazar ve bayram günle· ri hariç olmak üzere J1ergün saat 

8.30 dan 12 ye ve 13.30 dan 17 ye kadar. 
Cwnarlesi günleri saat 8.30 dan 12 ye kadar. 

Müsbit evraklariyle beraber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) 
Hareket kalemine müracaat edebilirler. 

Mevsimlik im temin.at 
Kim ımil.ddeti 

Floryada Florya çarşısında 9 No h Dükkan 120 9 
,, .. ,, 10 " ,, 80 6 
.. " " 11 .. ,, 80 6 
,, ,, " 15 " ,, 80 6 
.. ,, .. 17 .. " 120 9 
,, " " 18 ,, ,, 80 6 
,, ,, .. 21 ,, ,, 60 4,50 
,, " " 22 " " 60 4,50 
.. il .. 23 ,, il 60 4,50 

" ., ,. 24 " 60 4 50 
.. , Yukardn semti, mevsimlik muhammen kiraları yazılı bulunan Florı:adaki 

dükkanlar ayrı ayrı kira.ya verilmek üzere açık arttırmaya. konulmuş ise de 
belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri 
levazım müdilrlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 16 / 9 / 937 perşembe günU saat 11 de Dn· 
imi Enci.imendc bulunmalıdırlar. (B.) (6025) 

• • 
1 Propaganda servısı ilô.nları 1 

* . 31 - BULUNMA1' FIRSAT Şişlil 
ıle Bomonti arasında çok itinalı yapıl· 
mış sekiz odalı modern ve kübik klirgir 

1$-
ht sokak 5 NO. lı alİşap 3 orla 1 taE lıli 
1 sofa 1 yemek oda~r kUçlik bir hah~<":· 
yi lıavi Jıane ı,atılık trr. A)DI adrc~e 
mUracaat edilınesi. 

ev satılıktır. - ------~---------n - aoELE SATILIK HANE - _____ .,...,.-__,, _ _..,,.,_..,,,.....~-

' 

Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 
No. h hane, kargir bina 6 odalı, sarnıç.. 
kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 
vardır. ( V. P. 1615) 

Müra.c:ı.at ayni yer 

1S - BEYOGLU Cll!ETTNDE -
60 • 70 bin lira arasında konförlü satı
lık apartımnn aranıyor. 

_______ , 
69 - SATILIK ARSA - Suadiye 

caddesi Şaşkınbakkal istasyonunda be~ 
yüz mdre. 

67 - SATJLIK ARSA - Ayaspaşa· 
da denize hailsiz nezaretli arsalar .. a. 

tılıktır. 

78 - Bakırköy Osmaniye mahalle
sinde dördüncü ilkmektep karşısında 
26 numaralı iki odalı liane acele satı. 
Jıktır. "V. P. 1690" 

Müteferr ik 

küdar Paşa. limanı rıhtım boyunda rıh· 
tımda banyo yeri, bUyük bahçe, yedi 

oda mUceddet yalr. 

---~-----~~-~~~---
75 - SATILIK P1YAN0 - Zim· 

merman markalı çift bir Alman piya. 
nosu satılıktır. Taksim Tarlaba~ı Yağ-
hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

iş arayanlar -
70 - TERCÜME VE DERS - Bir 

Türk genci !ngiliıce ve Fransızca tcr
cilme yapar ve ders verir, evlere gider. 

77 - Türkçe, Fransızca ve lngilizce 

gp - Mübadele. Ankarada gün geç. 
tikçe kıymetlenen bir araziden mikt&- lisahları bilen ayni zamanda ev işlerin. 
rı kafi vermek ve mukabilinde tstan. den de iyi anhyan bir genç dam dB 
bulun havadar semtlerinde münasip kompanilik arayor. Referans verebilir. 

bir ev almak istiyorum. Yalı olması 
mlireccahtir. 

70 - Kadın veya erkek üç çocuğa 
bakmak üzere acele bir mürebbiye :ı· 

ranıyor. 

81. AKSARAl'DA Taşknırnp Kııyu· 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

VAKiT 

1 - Mobilya, eşya vesaire 
ıatmak ve· 

ya almak iıtiyenler, 
2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 

lar. 
3 - Kiralık, a::tıjık e•ı, apartıman, dük· 
kin, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmlk is • 

ti yenler. 
4 - Ders vermek veya almak iıtiyen· 

ler, 
S - Otomobil almak satmak veya iı 
letmek istiyenlcr. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 

ettirmek isti yenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercUnıe· 

ler yapmak iatiycnler 
Bu hizmetlerini kolaylıkln ,.e enınf· 

yetle çarçnbuk glircbilnıcleri için 
(VAKiT PR0PıiGANDt1 SF.JRVIH/) 

nde bu işlerle mc~gul olmak üzere bir 

bUro vücuda getinniştir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 
Bir atlarn göndererek 
veya bizzat gelerek scrviıfmlı1c 

temas etmelidirler. 
Vakit Propaianda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. htanbul 

Posla kutusu 743 Telefon 24370 

Telııraf: Propaıanda Vakıt 



12 - KURUN 13 EYLUL l 937, 

1 
Harici .4skeı i Kıfa-ı 

atı ilanlaı ı 

Tümenin Edremit ve Bergamadaki 
birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla 
505 ton ekmeklik un ayn ayrı eksilt 
meye konulmuştur. 

Edremidin ihtiyacı 250 ton olup tah 
min edilen bedeli 35 bin lira ve ilk temi 
natı 2625 liradır. Bergamanın ihtiyacı 

255 ton olup t:ıhmin edilen bedeli 
35700 lira ve ilk teminatı ,777 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi 17 S kuru~a Edre 
mitte tümen satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

Ekı>iltme 20 - eylül -937 pazartesi 
günü saat 11 de Edremit tümen satın al 
ma komisyonunda yapılacağından teklif 
mektuplarının saat 10 a kadar komisyo 
na makbuz mukabilinde verilmesi şart 

tır. Kanunun 32 inci maddesi mucibin 
ce bu saatten sonra verilecek teklif mek 
tuplannın kabul edilmiyeceği. (343) 
(5799) 

===== 1±1: 11111111111 a.1111r.ın:a 

!I Opratör Uroloğ I' 
1 Doktor 
il Süreyya Atamaı 
jJ Beyoğlu 1stiklll caddesi Parmakkapıl 
il Tramvay durağı No. 121 birinci 
:. kattaki 
H 8 U Muayene hanesinde hastalarını her· •

11 
H gün saat 16-20 arasmda kabul 
!! eder. ! 
Hı••••••••••••••n•••-ıı••••••••••••••••n••••••.----L ............................................ - -- .. 

Üsklldar Bölge Tahsil DlrektUrlttğUoden: 
Hazinei maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere İstanbul 

Mebusu Ali Rızanın eşi Medihaya 10760 lira bedel mukabilinde ihale edilen 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Şi fa sokağında kain 13 sayılı bina 6423,24 
Ura müterakim borç için tahsili emval kanununa tevfikan müzayedeye vare. 
dilmiştir. 

İhalei evveliyesi 20 - 9 - 937 pazar tesi g4nli saat 14 de Kadıköy kazası 
İdare Heyetinde icra kılınacağından ta tip olanların % 7,5 pey akçelerile birlik. 
tc> mczkür kaza kaymakamlığına müra caatlan. (5687) 

BANKAYA 
YATIQILAN PARA l;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMLiDiR. 

U OlANT5( DANr ONi ~: 
kARAKOY PAlAS ALAL~MCi HAN 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 liraiıi< ikramiye~erle ( ~00.GOO ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 -birincitcşrin-93 7 günü akşamına kadar biletini değiş· 
tirmİ§ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

Sahibi Asım Us Ncıriyat gerıc! direktörüR. A. Sı:vengiJ 

HER. YASTA 
fi 

·------ ESKi FEVZiVE 

KDzve 
lEırkelk IŞIK LiSESi 

OstaınbuD ... Noşantaşo 

Geceıı 
GOındüzıQ 

Memleketimizin en eski husu.si lisesidir. Ana, tık, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve :Edebiyat kollan vardır. lstan. 
bulun en havadar Ye sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisallndedir. Kayit 
için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

Beşiktaş: Yıldız - Eski ŞemsUlmekAtlp .... • o 
Gece il OKULLAR G UNEŞIGUndUzl 

KIZ-ERKEK 
Yuva .. ilk .. Orta kısımları havidir. Almanca .. lngilizce • Fransızca 

TaOelb>e kaycdloınıa başUanmoştoır. Acele ediniz 
Kayıt muamelesi her giln yapılır. Telefon: 42282 

- Birinci sınıf Operatör -

D ~~s ~~~hi8v:C:!ir~ dYm! H 1 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğwn 

mlit.ehassısı i 

Muayene: Sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ilcretlidir 
Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 4:4086 -

~ 
~~=========·-=-=:;::;;;;;;;;;;;;....----~---=~ 

1 

Muhammen bedeli 12300 lira olan 600 ton SUpersim~ 24: • 9 • 937 ,JJP'' 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ileAnkarada idare bınasmda satın 

1 
raktır. . . ı-~ 

Bu i§e girmek isteyenlerin 922.50 hra lık muvakkat teminat ile kanunun ;t 
ettiği Yesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklifl'!.-ini ayni gUJ1 
l 4.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. _,,.JJ 
Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme da~inden, Hayda.J1>N"" 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5920) 

' Muham~en bedelleri ile muvakkat teminatları Ye is.~leri aşağıda ~d' 
------------• liste muhtevıyatı muhtelif malzeme 21 • 9 . 1937 salı ~U saat 15,45 aJ1" 

(O) O KT O R baren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bınumda sa.tın 
~~ ~~ 

Necaettln Atasagun Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat tem i.fl~ 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa kanunun tayin etti~i vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekl 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale ayni gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Iizmıdır. __ .......,, 
li tayyare apartmanları ikinci daire Şartnameler parasız olarak Ankarada Malr.eme dairesinde, Haycıaır--

3 numarada hastalarını kabul eder. da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtıl makta.dır. (5916). vakl'.t 
Muhammen )ı{u t Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka '" ınııı-

Cinsi Bedeli ~ e • :l'A dar hastalarını parasız, Kurun, Ha l6 03 JP-
1 - Boyacı spatula ve fırçaları 9547 Lira 7 · 

her okuyucularını dakupon muka- 2 _ Muhtelif üstübcçlcr :1.0035 ,, 1472.63 : 
bilinde muayene eder. 3 - Muhtelif toz boyaları lOUO " 758.25 

CO\ gg2.92 ,, 
4 - Vernikler l1905.50 " 

346
.13 ,, 

~------------:. 5 - Beyaz ve arap sabunu 4615 ., 85 ~ ,, 
Göz heklmt 6 - Hamızata karşı siyah boya U40 ,, ~ 

Dr.Muıat RamiAydın oO 
Muayenehanesini Taksim-Talimane MUzeler Arttırma ve Eksiltme KomlsY0 

Tarlaba§ı Cad. URFA Apt. nma Riyasetinden: . gUtl .... 
naklctmi§tir. Tel: 41553 Muvakkat Ekııiltınenit1 erede 1"' 

Pazardan maada hergün: Oğleden Cinsi Evsa.fı Miktarı Muhammin teminat B&&ti ve n 
sonra saat ikiden altıya kadar Mangal Sinekli ve. Bedeli Miktarı pılacağı. 

SAFO 
A. Dode - H. Rilat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

lrömUrü. ya Çerkes_ 20400 Kilo Lira K. Lira IK. ~~ 
köy malı. 816 00 61 20 23 - 9 - 1937 

4 3" d 
...ı: .. saat 1 'n~' $unu el v 

4 Müzeler ~ ~ , 
törlUğü b~~ 

İstanbul Müzelerinin mangal kömürü ihtiyacı açık eksiltın~ye !~ 
İsteklilerin prtnameyi görmek ilzcre her giln ve eksiltmeye ~c nıs1'~ 
da eksiltme gününde Ticaret Odasından aldıkları vesika ve tcmı~a.t (~ 

1 rile Mmeler artırma ve eksiltme komisyonuna. müracaat etmeleri· 


