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Bugün 12 sayıf a 

Sayısı heryerde 
100 para 

Japon Payitahtı bombardıman edilecek 
~00 Çinli fedai tayyareci emir bekliyor 
ı\tatürk Ankarada bekleniyor/ lki Çin kruv~zörü batırıldı 
A.nlaşmanın tasdikine dair kanu- Hava! denız ve ~ara 

B k 
., .. J wl J k harbı devam edıyor 

nu aşve u muua1aa euece . . -

Japon zırlalı•ının bombardımanı 

Formoc:, 15 (A. A.) - Domei: 
l\Jako deniz makamatındnn bildi

rildiğine göre Japon Jıarp gemileri 
dün öğleden sonra Kanton açıklarında 
iki Çin kru\'aıörüne lıucum ederek 
bu krm·azörleri hatınnrşlardrr. Japon 

gemileri müteakiben Barcotiğres ve 
Kanton j tihkimlarmı da topa tut• 
mu !ardır. 

Pekin, 15 (A. A.)-Rö}ter: 
Japonlann bildirdiğin«" göre, Japon 

(Sonu: Sa. 4 ü. 1) 

Yugoslav manevraları 
~~~ .... ~~......-..a~~~ .. e. Maı şal f~v~· ~ 

Vazısı 2 inci sayfada 

Çakmak riyaset edecektir 
Belgrad lt5 (A. A.) - Avala 
nsından: 

Yugoslav ordusunun eylül ayının 
ikinci yansında yapılacak büyük ma 
nevralarmda ecnebi bir çok 
askeri heyetler ve bilhassa Çekoslo 

vakya, Romanya, Fransa, ftalya. 
Türkiye ve Yunanistan heyetleri ha 
zır bulunacaktır. 

Çekoslovakya heyetine milli mu• 
dafa nazın B Mahnik ile eikanıhar 

(. onu: o. 4 ii.3) 

''Siyah Gözler,, müellifi 

l/Jr. Cemil Süleyman 
M atbuat hayatında y frmf 

sen e l ik b ir fasıladan s onra 

Gazetemizde 
edebi yazılarını 

neşre başlıyor 
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Tarih inkllabı karşısında 

"Türk güneş gibi şarkh 
Himalaya gibi 

aşinah bir varhkllr,, 

Sok&kta Cinayet 

Cuııılıuri~ el 'J'iirki) c ... iniıı. tarih ha
kmundan. '',,ırf ilim·• olarak a' rı hir 
ka) nn;:nHM ':ır. ilk clı·f adır, ki. tarilıı> 
lerkip!;İ bir giizle bakı) oruz. ::ıade ı-~
kidcn değil, çok ) <tkın gc~mi~len· ka
dar da milletler. hirı'r lıaııcclanla lıcı,
lar \e hitcrlercli. Karalınniler, İllı;~· 
nilcr, anımıiler, G:ızııc' ilcr. Srl!;u· 
kiler. O!!n:uılılar lıep a) rı ayrı' arlık
lar<lı. \ralarmrla ıliıı. kan. dil )İiıı
rindcıı lııığlıhk, yakmlık aranıııaz. 

Geliholulu "Ali""nin ''Kiinlıiilalı
har''ı ş(i) le hir yana hrrakıluı·ak olur· 
a, hütiin iHı>ki tarihçilerimi7., söyledi
ğim gihi anlamışlar, <lediğim tarzda 
,azını lardır. Sclınamet'ilerlc. ';Vak'a 
~ih i "leri, ta;ilı adanu aymağa da. 
hugiin o ilmin kendi şah~iyetlerinden 
istedildcri hüyiik hir enır;eldir. 

Sclanikli Mu tafa, belki bunlar 
arasında biraz yiiksekçe bir yer tutar, 
fakat ne kadar cömerd davranırsak 
davranalım, onda ''müverrih" vasıfla
rının eksiksiz olarak toplandığını ile
ri siiremeyiz. En babayiğitleri. ancak 
sahifeler siiren pek çetrefil cümleler 

zi iftiraların, takdireizliklerin karan
lı~ııulan çekerek :t} ılın lığa ~ıkardı. 

Ü!:!rı·nılilı•r. anladılar 'c itiraf et· 
tiln ki. Tiirk. ~iiıw~ ı:ilıi :;arklı. Ui
nıalarn ~ilıi .\ ) alı lıih iik hir 'ıırlık
tır. Zı·n!!;İll lıir ıııı•dt>ı~i}<'I ı:a~l<ı)Ullı 
halinılc hatı} a akıııı~. ı:ı•ı;ti~i H'rlı·nlc 

ıııcrııll'nl,.ıı. lııııı.;ları. -,ıra,· '<' kf'n un· 
ııra) ıııılan iıııarı•l 'e lın talıarwılı·n. 

ı·ıııııi 'f' kı-:luıl:ııı. ııı:ıılı•ıı ıll'aklarırıılaıı 
k j~, ı>r 'c hrnılrrlı•rdcıı izlt>r lıırakıııı~
lır. Yiiz kızartıı·ı lıir iftira ile '·Jıas· 

lıkları verılc ot lıit1111•z!"' dı·dikleri 
Türkii~ dünyadaki ı;n<,.;ı•k 'a~f ı, me
tlcniJ inıa~ı i':tc hnnlardr. Ne yazık. ki 
diinyanm bizi gerçek lıih İ) etimizle 
görebilmesi için, araılan hinlen·e yı
lın geçmesi Iıizınıgeldi. Fakat biitiin 
suçu dışardakilcre ) iikleınek de insar
hn bir iş olınaz. Çiinkü hiz hile bir 
"Mi yon"u iizerine alını~. geniş iil
çiidc terkipçi hir tarihe lıeniiz ka' uş
mtı§ bulunuyoruz. Bunu kurana 'e 
c;alışan lara ne mutlu! 

Hakkı SUha Gezgin 
içinde bazı hakikatleri ge,•elemi~ler· ---------------

Clir. Katil Yusuf ça-
Bu yolda liepi'inclen yiik'sc1' tutu-

lan '•Naima'' efendinin hile çok acaip klSJ ll l tan l dl 
llii:üncelcriyle karfılaşırız. Karaçele
hi oğullarmclan ''.Aziz'i "Rauatüleb
rar.,ınr ~azıp la Bursada sürgüne atı
lınca, o: '•tarih yazan ''e nk'a zap
teyleyen iln·anı ha saf aya birkaç na-
ihatı yadigarımızdır ... '' diye ha,Iadı

ğı öğfüllerinde ~iiyle bir faciayı da 
hikmet diye ortaya siirmekten çekin
mez, Cümleleri a\nen aklımda olmı
yan hn ifaılcnin ;nanası §Udur: "Ya-
zarken. dikkat et. Jliikümlerinde acı 
olma. Şahı lardan hah eclerken çok u· 
zun ıliişiin. Bugiin lıatalariyle de' Jete 
zarar veren bir adam, yarın yüksek 
hir ıne' kie çıkahilir. Sonra sendan he
sap . orar. Felakete uğrarsın!'' 

Diiı;iiniin hir kere. taril1çilerin 
en ileri geleni larilıi hiiyle anlar, ta
rilıriııin Ynzife ini lıiivlc maskara e· 
eler~ e artık. hu zilıniy~tten gerçek hir 
mm e erinin clogrna~ına hiç akıl ya
tar mı? 'En hirjnci i-;i, zamanın. kuv
' etin, zorun elinden gerçeği kurtar
mak olun tarih. P-Jlıcttc ki lıiiyle dii~ii· 
ııen Ye lıiiylc i~lc~ en kafalardan do~a
mnzdı. Netekim eldeki eserlere baktık 
c;a. hep içimiz ~ürüyor. Bu atırlann 

~ura um hura-ıııa serpi~tirilıni~ hazı 
"jma'' Lilnıecelcrini çözerken, adeta 
) ıldız ışıgınıln ) ol alır gibiyiz. 

Dört beş ay ka 
dar evvel işinden 
çıkmasına se -
beb olmaktan do 
layı hamail a r 
katibi Hüsnüyü 
öldüren hamal 
Yusufun muha • 
kemesine dün a -
ğırcezada bakıl 
mııtır. Hamallar katibi -

Katil Yusuf ö - ni öldüren 
lenin . karde§leri Yusuf 
tarafından öldürülmek istenildiğini 

· sölediğinden iki jandarma ve sivil, 
resmi bir çok polislerin nezareti al
tında muhakeme sevkedilmiş, muha 
keme salonuna da kimse bırakılma 
mıştır. 

Dünkü celse de Ahmet ve Meb 
met isminde iki şahit dinlenmi§, 
Mehmet şunları söylemiştir: 

- Kahvemde oturuyordum. Bir 
denbire bir hırıltı işittim. Önce ehem 
miyet vermedim. Fakat ses şiddetle 
nince merak ederek sokağa çıktım. 
Hamallar kxtibi Hüsnii yerde yatı 
yor Yusufta elindeki çakı ile var 
kuvveti ile saplıyordu. 

Hundan sonra ciiriirn aleti olem 
kırmızı saplı çakı katile gösterilmi~. 
Yusuf çakısını tanımıştır. 

Muhakeme diğer şahitlerin dinlen 
mesi için başka bir güne bırakılmı§ 
tır. 

Dün sabah Beyazıtta suculuk 
yapan Halil isminde birisi karısmx 
bıçaklıyarak öldürmÜf, sonra ka
rakola giderek teslim olmuştur. 

Suclu Halil, karısı 32 yaımda 
Şükrfye ile on iki senelik evlidir 
ve sekiz yaşında da bir kız çocuk
ları vardır. Halil bir senedenberi 
karısından ıüphe etmeğe başlamt§ 
akşamları eve geç gelişjnde kanıt· 
mn daha dönmediğini görünce sı
kıştırmış, aldığı cevaplar şüphesi
ni arttırarak mahiyette olmuştur. 

Halil karısını takip netice.aind~ 
Lütfi isminde bir şoförle müııase· 
bette bulunduğunu öğrenmiş, ko· 
nu komJU ve arkadatlarr vasıtasİ· 
le karısının geceleri şoförle gezdi
ğini de tesbit etmiştir. 

Halil bütün bunlara rağmen İn· 
karda devam eden karısına cürmü 
meşhut yaptırmağı kurmuş, kısa 
bir zaman evvel arkadaşlarının 
yardtmile cürmü meşhut yapılmış, 
bosanmak üzere Fatih sulh mahke 
m;sine verilmitlerdir. 

Eğinli ve otuz altı yaşında oldu
ğunu söyliyen Halil, hakim Sala
hattin Demirellinin sorgularına 
ıöyle cevap vermittir: 

- Etyemezde tramvay durak 
yerinde 100 numarada oturuyo
rum. Mahkumiyetim yoktur. Su sa. 
tarak hayatımı kazanmaktayım. 

- Fatih mahkemeıine giderken 
yolda karına rastlamıf, öldürmü,
sün. Niçin öldürdün? 

Bu sual üzerine katil Halil, hic 
bir fey söylemedi, batını önüne ~: 
ğerek sustu. Hakim ıualini bir 
daha tekrarladı. Halil o zaman uy
kudan uyanır Slİhi silkindi: 

- Evet. dedi, sevgilisi ile konu· 
şuyordu. Köıebatında onlarr bu 
halde görünce birdenbire kendi-

Muhakeme günü olarak dün sa--. ... --. 
at 15 tayin edilmittir. Halil dün 
sabah mahkemeye gelirken, karı
sı mahkeme binasına yakın elek
trik muhavvile merkezinin dibin· 
de şoför Lütfi ile konuşurken gör
müş, yanında bulunan bıçağır.ı 
çekerek karısının üzerine atılmı•, 
ilk darbeyi karnına indirmiştir. 

Kanlar içinde yere yuvarlanan 
Şükriye çağırılan imdadı aıhhi o
tomobiliyle Haseki hastahaneıine 
kaldırılmış ise de kapıdan içeri gi· 
rerken ölmüttür. 

Şoför Lütfi, Halilin Üzerlerine 
doğru geldi~ini görünce .. tabanla· 
rı kaldırıp Üniversite meydanına 
doğru kaçmıttır. 

Bir muharririmiz katille görüt· 
müştür. Halil şöyle demi§ tir: 

"-- Karımın bir senedenheri 
Lütfi ile alakadar olduğunu bili
yordum. Bunu benim gibi, bütün 
semtimizde oturanlar ve polis ka
rakolu da bilir. Buaün saat 1 O da 
benim onun aleyhine açtığım da· 
vaya bakılacaktır. Yarın da onun 
açhğı hakaret davası görülecektir. 
Sözde ben, onu dövüyormutum. 
Ne ise .. Bu ıabah ona doğnı mah- t 
kemeye geliyordum. 

Köteyi dönünce karımla ıof ör 
Lütfiyi baıbaıa konuturken gör
düm. Karımın mahkeme önlerinde 
bile onunla görütmeai kanDDa do
kundu. Kendimi tutamadım. Gö
züm karardı. üstlerine yürüdüm. 
Sonra ne yaptığımı bilmiyorum. 

r .... ;::::~;·;:·:::·:~ .. 
baha karşı, kazlı. 

<.;eşmede iki fabrikıı 
yandı. R~mlmlz 

fabrikanın yangın_ 

dan sonra harJ~ 

manzarl\.,ını 

bit ediyor. 
teıı. 

__ ..... .._ ........... .. 

Yalnız o yere dü9ünce bıçağı yere 
fırlattım. Karakola gitmek üzere ~
yola çıktım. Fakat biraz evvel fU 
bekçi yetitti: "Dur!,, dedi, dur
dum. 

- Yürü karakola, dedi, ben za· 
ten karakola yürüyordum. Bera· 
berce yola koyulduk.,, 

Katil Sucu Adliyede 
Ka!il Halil dün öğleden ıonra 

iki polis arasında Adliyeye getiril· 
miş, ikinci sulh cezada sorgusu 
yapılarak tevkif edilmiştir. 

·······-· ................. . Tiirkii Tiirk kalemiyle höyle tam
Clık. Frengin de kcmline ~<>re dü§tü
ğü iki çukur 'anlır. Ta Haçlılar se
ferinden kalrnn. iiç ananesi, uzun a
blrlar batının ilmini de lekeledi. Tari
he avrı bir ilim namusu ,·ermek, onu 
gerç~ğe tapan bir Yarlık haline koy
mak milli duygularla uyuştunılamadı. 
Her rn;Jlet, başkaları arasındaki ha
di elP.rİ bitaraf ç:ı incelemeğe bile kat· 
Jann1adı. Değil ki kendi ile başkası 
arn.:ımda geçen daularda idil olabil-
~in. Hele ''Türk•'e karşı lıiç bir kalem 

Tayyareden fırlayan 
kadın 

Oolmabahçe sa. 
rayında açılacak 

olan resim galerisi 
irin bUtUn hazır. 

!ıklar bitmek Uze. 
rt'dlr. Yan tarafta. 
ki resimde galeri. 
den bir parça ı:-ö. 

rUlUyor. 

......................... -
<len insaflıca hükümler çıkmamıştır. 
En parlak zaferlerimiz, bir medeniye-
tin yıkılışı şeklimle gösterildi. Dahi-
yane tabiyelerimize göz yumuldu. 
Yüz hinlik orduları çöllerden a§ıran. 
muazzam menzil te kilatmuz üstünde~-· 
durulmadı hile. Döktüğümüz toplar,· 
kullandığımız kılıçlardaki sanata de-

1 
ğer yenueği kıskandılar. Atili, Cengiz,\ 
Timur, Ya\!uz, Ziya Gcikalpin dedi· 
ği gibi: '' O iftiracı muhit 'e o pas
lı çerçeveler içinde kirli gösterildı 
ve Sezarla 1 kcndere şan ,.e şerefin 
tacı giydirildi.'' 

Ancak ı;on çağlarılailır. ki Tiirkiin 
meılcni tliinvmla hir tcıneltaşı oltluğu 
anla,ıl<lı. Bt~nu (,,,alimin dc~il. kara 
toprağın yarılan hai;rı siiyledi. 

f stt"plerin <le~ilen giiğiisltrimlen a
talarmuzm eserleri hirf'r ahide halin· 
de 'iikı:elin<"e, artık inkara menl kal· 
madı. Kitabeler, tomarlar. zamanla 
çürümeyen. silinmeyen izlerimiz, hi· 

Pilotla beraber kayalara 
çarparak öldü 

Geı· ·nlcnle Lomlracla tayyareler a
r:1,.mcİ.1 '·Kral kupa~ı·· ınii,.alıakaları 
) apılı) ordu. Bu nıii-ahakaya i::tirak 
t'dc•n 26 tavvare :ını~ınıla Flakon is-
111iıule hir -tın:, are ln;lunu) onlu. Bu 
ta\ ~are kendi::..irıi kontrol ettirmek i
t,;iıı llill ~ato .. unun el rafında de' rctti
~i ::.ırada lıinlrnhirc deh,etli hir hora 
t.:ıkmı~. horanın ,idıl~tli sademe~iyle 
ta\ va rede hulu nan Pen·v Slıerren is
miı~d~ki }olı·u ıııakineılc~ dı~arıya fır
lamı~tır. 

Yukarula'd rc .. im hu ılch~ctli man· 

Şekapfr yataaeydı 
milyoner olacaktı 

İngilterede yapılan bir istatistiğe 
göre Şekspir ''a§Haydı bugün bir mil
yoner olacaktı ... 

Yapılan hu istatistik hüyük dram 
muharririnin C>lümünden sonra tem· 
sil edilen eserlerinin hasılatı üzerine 
hesap ellilmi~tir. Bu hesap şu neticeyi 
'erıyor: 

Şekspir öliimiinden sonra temsil 
edilen e,;erlerinılen. ııa~ olup da para 
alsayllı. hugün 2.500.000 frank kazan"' 
mış olacaktı. Bu paranın yarı;oını ona 
Pari" lemin etınektetlir. 

F.aranm foıo~raf ile tc. hit edilmiş man Hazer gBIU niçin alçahyor? 
zara .. mı teşkil ediyor. İlave f'clelim ki 
hu hadise tayyarenin pilotu Hilton'un Alimlerin tetkikatın& göre Ha
da hayatına mal olmuştur. Zira maki· zer denizinin aeviyeıi ıeneden ıe· 
ne boranın tesiri ile kayalıklara çarpa- neye alçalmaktadır. Yapılan he· 
rak parçalanmı§tır. ıaplar ıon yüz sene zarfında Ha· 

me hikim olamadım. Bıçağı çeli1 
rek vurdum. Aklım batımda de!J' 
di o anda. 

- Peki, karın kiminle konutu• 
yordu? 

- Sevgilisi toför Lütfi ile. 
- Şoför Lütfinin, karının se'I' 

giliıi olduğunu nereden biJiyor
ıun? Herhanıi bir it için konut'' 
bilirdi. 

- Şahitlerim var. Zaten kendi· 
ıine cürmü methut yapbrmııtıJO
Bugün muhakememiz vardı. 

Katil Halil, ceza kanunuıuıO 
104 ve 125 inci maddelerine gör• 
tahkikatın genitletilmesi için tr: 
kif müzekkereıi keıilerek müd eı 
umumiliğe teslim edilmittir. 

···~:~:~::·~:~·1~:~::~1 
olan Balkan gür:Ş ı 
oamplyonlufu mU. 
sabaka.'lına ı,ura1' ı 
edecek Yunan ~ı. 
re§çlleri !zmlre hıı. İ 
rekct etmi§l,.rdlr. f 

1 

..... ·······················' 

,. .. ........................ 
Be§lktaıı sıçtd 

Dikiş Yurdunun"· 
nelik sergisi dll.:1 • 
löttnle aı:ıtmıştır• i 
Yandaki restnıde İ 
bu yıl mezun ou:ı İ 
talebeleri gı:srUvor. j 
Kunuz. : 

... ·······' ....... , ............ . 

J ~ı· 
zer gölünün bir metre kadar a Ç· 

dığını gösteriyor. ·ıJeri" 
Buna mukabil, diğer de~ı J-lr' 

d ük. ld·~· ·· ··ımektedır. 1• e y se ıgı ıoru ·11 t&· 

halde Hazerin sularının. yerı de' 
, d"wer 

tından bir yol bularak ıg çı;ıı· 
nizlere aktığı dü,ünülenıeı. tl•jrt 
kü, malUın olduğu üzere. ~6 
denizi mesela Karadenizden ., 1:ı• . ar.,.· 
metre alçaktır. lki denıı l t:fı' 
da yerin dibinden bir yol 0

• ,_ Jtlllır 
• b"l*k" ük" l esi laı zerın ı a ıs y ıe m 

lirdi! deııi11' 
Diğer taraftan, Hazer 0ıoı':: 

nin ıoğuk bir mıntakada ettii1 

da sularının fazla te~a~hu~ .,,ı~~ 
ni düşünmemize manıdır. 1 > 
Hazer gölü niçin alçahY0'~ 
limler timdi bunu arattı' 
meııul. 
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!!af ladan haftaya: 

Yirmi senedenberi 
niçin yazmıyordum? 

/ · ŞEHiR HABERLERi 
, Bana: Niçin yazmıyorsu~? .. dil 

lorlar. 

- Ben mi yazmıyorum?.. Gelim 
t<ınd·kların içinde, peynir, sabun ve Dr. 

Y a z an: 

Cemil SO/egman 
Pastırma nevinden kemirecek bir 
Jecy bula~a?rkl~rr zaman, farelerin, 
. ZZet ve Jştıha ıle etrafına üşüştükle 

tı vazı tomarlarını görün. 

·· Bunların içinde yarım asırlık b"ır 0111 .. 
nın unutulmaz hatıraları; duyul 

l'lıu~ ve yeşanmış bin hadisenin me 
rıakıp ve vesaiki var. Eğer küften iğ 
tcrımez t d · · · b • oz an ıçınız gıcıklanmazsa 
bu Yaprakları birer birer çeviriniz ve 
d ak~nı~.' neler yazmışım!... Ne saa 
etlı gunler görmüş~ ne feci sahnele 

re §_!lhit olmuşum!.. 

b :Kol~y .. de~lr ~l~i bir senelik ömür 
d~ .. Bır omur kı ıçimde bütün bir 

unyanrn sergüzeşt ve hadisatı yaşı 
:Yor ••. . ~ . 

(Siyah gözler mUeH fi ) 

nuptan ıimaJe, ıarpten fUka... Ne 
Hicaz kaldı, ne Yemen · 

Badiyelerden mamu~elere, .Af 
rika cöllerinden YC§'I 1-lınd 

"il ·ı ormanlarına .. Binlerce mı mesa 
felerde uzun seneler, yurdumuz 
dan se~gililerimizden uzak, bin şekil 
de azap vr: mahrumiyet içinde, ıztı 
rap çektik, ömür yıprattık. 

Hayatlarında barut kokusu alma 
mıı insanlar, büyü~. ?.arp dest~nlan 
nı, içinde yapmrf, olu~le ka~§ı kar 
şıya gelmir gibi terennum ettıler ve 

dinlettiler. 

lş dairesinin 
tebliği 

işçiler urasında bii
yük memnuniyet 

uyandırdı 

İktisat vekaleti iş daireleri reisliği 
nin resmi tebliği fstanbul işçileri ma 
hafilinde büyiik bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 26 maddeden ibaret 
bulunan bu kararname işçinin istik 
bali ile alakadar cok miihim mesele 

1 
Ekaliiget okul
ları için güzel 

bir karar 
BUtUn dersler 

TUrkçe ok utulacak 
J:kalli et okullarında türkte, tarih 

H' co~raf)a ıler lcri Ttirk (iğretıııenJe.. 
ri tarafından tedris cdilmekıedir. 

i-tanhul Kültiir Direkıürliiğii Ba
kanlık ilı• temas ederek (irıüıııiizcleki 
ders yılı lıaı;ından itilıaren ckallİ) et 
nku llarııııla 'erilen diğer ılt>r in lıak-
kmcla tatlıik edilmek iizcrc yeni bir 
karar nlıııı:.tır. 

Hıı karara göre hıı oJmllarıld oku
tulan he ap• Jıcndece, tabiat C~) n, fi

zik kimya, Jıa) ,·anat, nebatat, arziyat 
n~air hiJgi dersleri yine kendi iiğret
ınenleri tarafından türkçe ii~retiJecek
tir. 

Gazlı Çeşmedeki 
yangın 
, 

Yangında bir kasd 
olup olmadığı 
araşdırılıyor 

Evvelki gece sabaha karşı Kazlı 
çeşmede bir yangın olmuş iki fahri 

ka ile iki boya imal<lthanesi ve hır 

deri deposu tamamen yanmrştır. 
Gece saat ikide yangın kulesinde 

nöbet bekleyen bir gözcü Y edikule 

tarafında havaya doğru alevlerin 

yiikseldiğini görmüş, hemen itfaiye 

ye haber vennfştir. 
Samatya komiseri ayni dakikada 

lstanbul itfaiyesine yangın olduğu 

nu bildirmiştir. Gurup hemen hare 

ket ederek yangın yerine son süratle 

gitmiştir . 
.. 8~.4 de Ahdülhamid babamı Şama 
B~rgun etmişti. v: ~kş?m•. geç vakit çoluk çocuk, 

~us ısmınde bir Avusturya vapu 
hu ıle stanhulu terkettiğimiz günü 
h~:~rlarım. İşte o gündür bugündür 

a a yoldayım. Bey.az denizden kır 

Ömründe bir tarih kitabı açmamış 
muharrirler, Padif<lh saraylarının içi 
ne girdiler; sultanlarla hem - bez 
mü alem oldular; bize Jale devrini 
yaşattılar; cildler dolusu masal söyle 
diler ve inandırdılar. Hala görüyo 
rum, <'Ölü bir Badiyeli lisanı ile anla 
tıyorl;r susuzluğu, yüreği yanmıf, 
dili kur~muf bir bedevi gibi tasvir e 
diyorlar; Talat pafanın, Baha Şaki 
rin kulağına eğilerek fısıldadığı bir 
sırrr, kendi kulağı ile İ§İtmİJ gibi nak 

lediyorlar .. 

lere temas etmektedir. Bunların için 
de en mühim olanı tebliğ edilen ka 
rarnamenin hükümlerine uygun bir 
ay içinde bağlr oldukları iş dairesi 
bölge amirliğine verilmek üzere bi 
rer dahili talimatname hazırlamaları 
dır. Bu talimatnameler İş bölgelerine 
verildikten sonra, iş bölgeleri amirle 
rinin başkanlığı altında toplanacak 
bir komisyon matluba muvafık olup 
olmadığını tetkik edece!< hatalı gör 
düğü yerlerin tashihi için lazım ge 
len direktifleri verecektir. Bu direk 
tiflerden sonra vine eskisi gibi yan 
lış talimatname .hazırlamağa cüret e 
denle:- şiddetle cezalandırılacaklar 
dır. 

Dersler tiirkçe takrir edilerek öğ
retildikten sonra öğretmenler miiza· 
kere Ye yoklamalarda Yine talrheclen 
türkçe olarak iııteyeceklerdir. Hu ım
rctle çocuklar tiirkçe öğrenmeği daha 
kola} !ıkla w: kıc:a hir zamanda lıa:ı.ar 
ınr,. olacaldardır. 

Yangın terkostan ve deri havuzla 

rmda biriktirilmiş sulardan istifade 

edilerek söndüriilmeğe başlanmıf, 

ancak yangının geniılemesi ihtimali 

düşünülerek Bakırköy itfaiyesine ha 
ber verilmiştir. 

tlıı:z:r denizden, pembe semalı 'ıaci 
bcrd Hind okyanusundan sonra, iki 
~çuk senedenheri de bir gemi heki 

mı sıfatile Karadenizin korkunç dal 
~a~arı arasında mukadder nihayete 
h ogru, durma.:an dinlenmeden ayni 
dayat yolunu takip ediyorum. Duy 
b~kl~rımr Ye gördüklerimi, her gün 

Diğer taraftan bütün işçilerin bü 
yük bir sabırsızlıkla 48 suıtlik çalı 
ma müddetine ait 2 numaralı genel 
emir hazır]anmaktadır. Bu emrin bu 
haf ta zarfında çıkması beklenmekte 
dir. 

Kpekterler bıı durumla mesgııl o· 
larak sık eık okulları tefti~ eclecekJer
dir. 

Yangın çıkan fabrikada benzin bi 
donları biri biri pe§ine infilak ettiğın 
den, alevler civar binaları ve karşıda 

ki depoları da sarmıştır. 

ır dın borcu eda eder gibi muntaza 
?nan yazıyorum. 
y Niçin Yazıyorum ve kim için yazı 
l' arum, onu bilmem. Fakat her satır 
b~ır, derdini kuyuya bağırmak gibi 
l' ır şey oluyor, içime ferahlık dolu 

or. 

• • • 
d "'!Rete JIJ\: <lonc:ıugum gunıer 

Z "ıvallı ben ... Bir an gibi dünyayı 
dola~tım. Bin çiçekten hal aldım. 
Ona ,.,üJJerden yaseminlerden tad ve 

t.• 

48 saatlik çalışma müddetine ait 
kararname çıkmadan e\•vel lstanbul 
iş dairesi bölge amirliği esaslı şekilde 
çalışmak iizere bir program hazırla 
mrstır. Bu program ile f stanbulda ne 
kadar kaza ve nahiye oldufonu tes 
bit edilmiş bir liste hazırlanmıştır. Is 
tanbul iş dairesi amirliği emrinde 5 
nıüfetiş bulunmaktadır. 

koku kattım. Zannettim ki metarm 
rağbet bulacak; onu tadanlar zevk 
\'e n'!şe alacaklar. 

Bu, yirmi senenin mahsulü bir ba 

tırat ve tahassüsat olsaydr. Istanbu 

lun meşhur kitap basıcılarından biri 

benden onu istedi. Yirmi SZ"iinden zi 
yade yanında kaldı ve okumadı. Ki 

tabrmr iade etmesini söylediğim za 

man aynen şu cümlelerle iltifat bu 
yurmuştu: 

-Cemil Süleyman bey, bilirim 
çok iyi yazarsınız. Fakat halk plato 
nik eserler okuyor; ciddi ~eylere kıy 
met vermiyor ... 

Bu müfettişler. daha §İmdiden se 
ferber edilerek şehirde iş müessesele 
rinde gece ve gündüz ani teftişler 
yapmağa başlamışlardır. 

Aldığımız malumata göre; halen 
fstanbulda bir cok müesseselerin 
yüzde sekseni 48 saatlik çalışma şek 
Jine aykırı olarak işçileri çalıştırmak 

Almanya i le ticari 
anlaşmadan sonra 

11ifiik ve yapağ·ı 
iizerine talepler 
Almanya ile aramızda yeni imza 

lanmış olan ticaret anlaşmasının 
esasları ~ün Ankaradan şehrimize a 
]akadar iktisadi dairelerine tebliğ e 
edilmiştir. 

Malum olduğu üzere Almanya ile 

Jtfaiyenin gayreti sayesinde yan 

gm sabaha kar§ı söndürülmüştür. 

Yangın Kazlııçe§mede Gödereci 

sokağında Demirciyan kardeşlenn 

dai ve kösele fabrikasından çıkını§ 

tır. Fabrikada saat on bire kadar de 

. ri kurutulmuş, ameleler bundan son 

ra evlerine dönmüşlerdir. Gece bek 
çisi de üst kata çekilerek uykuya dal 
mıştır. 

Bekçi derin uykuda iken çatırtılar 
işitmi§, gözlerini açınca etrafını aiev 

lerin sardığını görmÜ§, kendisini giıç 

lıalie dışarı atmıştır. 
Yangın çıkan fabrika ile bitişiğın 

deki 1 1 numaralı Silahtar zadelerin 
deri ve yün deposu ile Jbrahim Niya 

y~ b~nları neşretmeği çok istedim. 
3" rnu sene sonra tekrar matbuat ha 
d atına atılmak, bana bir nevi yeni 
F':~ dünyaya gelmek gibi geliyordu. 
tu] at etrafr yokladım, baktım, unu 
~ı ~uşum. Benden bin minnetle ya 
ltı . 18~eyen gazeteci arkadaşlar, ismi 
'tla.1 bıle hatırlamıyorlar. Gözlerini ka 
~Yarak hafrzalarını yoklayanlara ka 
t ıılı~ ~ehlizlerde bir kandil ışığı a 
a.r gıbı: 

Küstahlığı derhal sezdim ve de 
elim ki: 

tadır. Bir kısım müesse.;eler de 48 
saat şeklini şimdiden kabul etmiş, fa 

kat bu defa işçilerine 48 saat üzerin 
den yevmiyelerini vermeğe başlamış 
tır. Bu vaziyet bittabi İşçilerin aley 
hinde olmak ve eskiden aldığı yevmi 
yeden bir kısmını kaybetmektedir. 

yapılmış ticaret anlaşması müzakere 

!eri esnasında iki memf eket arasında 
tam bir tetabuk olmadığı etrafında 

bazı şayialar çıkmıştı. Bu yüzden bir 

kısım ihracat tacirlerimiz endişeye 

bile düşmüşler, alakadarlar dairelere 
müracaat ederek bu hususta ma1u 
mat istemişlerdi. Fakat bugiın bu ıa 
yialann asılsız olduğu yapılan esas 
h bir anlaşmanın imzalanmış bulun 
nıasından anlatılmıştır. 

zi ve lsmail Hakkının boya imnlatha 
nesi tamamen, karşı traftaki Sı.iley 

man Mehmedin deri ve kösele fabri 

~ .. - Evet. .. diyorlar. Sizin Siyah 
~o~ı . . ' 
........_ er ısmınde bir lcitabınız olacak .. 
8q 

1
Hangi Siyah gözler hangi kumral 

be çar, hangi pembe tırnaklar!.. On 
" § sene, memleketin en çok ok.unan 
>sa~et 1 · d 

- Platonik ~erlerden maksadını 
zı anlamadım. Ne demek istiyorsu 
nuz? ... Esasen her iki memleket tacirleri 

arasında ötedenberi tam bir anlaşma 
hasıl olduğundan anlaşmanın imzasi 
le mühim taahhütlere girişmek üze 
re mektuplar teati edilmeğe başlan 
mıştır. Bu cümleden olarak son haf 
ta zarfında bilhassa tiftik ve yapağ 
iizerine mühim talepler vaki olnlU§ 
tur. 

kası kısmen yanmııtır. 
Mehmet Rasimin deri fabrikası da 

bu arada biiyük bir tehlike atlatmı§ 

bi . e erın e aleddevAm yazr yazan 
k;~ ~.nksan, yüz elli sahiEelik bir tele 

-.çu h"k• . . 
f:°"fh ı. aye ıle mı hatırlanır? ... 

- Açrk hikaye azizim.. Açık hi 
kaye ... 

Şimdi anlıyorsunuz ya. Niçin yaz 
mıyorum? ... Nasıl yazayım?.. Bu 
sanat benim elimden gelmez ki ..... 

iş dairesi müfettisleri bu gibi mü 
esseselerin vaziyetlerini İnceden ince 
ye tetkik etmek üzere esaslı teftişler 
yapmaktadırlar. 

48 saatlik çalışma müddetine ait 
genel t:>mir bu itibarla işçile arasında 
sabırsızlrJda bek1enmektedir. 

tır. 

~İbi 1 ~kıka hayat yolund:ı benim 
tırı lllutenekkfren yaşayan in~anla 
bir' muhitlerinden, daha fazla 
'ta §ey beklemeğe hakları yoktur. 
ltıu~;n111ak ve unutulmamak için 
dır f ka sahnede görünmek lazrm 
fct · a~at hen bu gaye için emek sar 

imtihan verecek 
doçentlere tamim 

Anlaşmanın tam olarak metni 

Rüzgarın yükseltip Bakırkoy ısti 

kametine savurduğu yanar bir halde 

bulunan tahta parçalan Zeytinbur 

nundaki çalıları tutuşturmuısa da 

yangını göriıp uyanan halk tarafın • 
dan çabuk söndürülmü tür. 

Yangının nasıl ve neden çtktıgı 

heniiz tesbit edilememiştir. Adlı) e 
ve zabıta tarafından müştereken tah 

umumi Hikmet Onat dün gece yan 

kikata devam edilmektedir. Muddei 
gın yerine giderek bizzat mqgul ol 

llıedım k" 
T ıpln b" ı.;. k' 1 ·b· 

~lin d ır :ra ır seyyal gı ı, asam 

Üniverstie doçent leıinin üç yıl 
sonunda imtihan vermek mecburiye 
tinde oldukları ve bu müddetin yak 
laftığı için rektörlük tarafından ken 
dilerinin imtihana çağırıldıklarmt 
yazmr§tık. 

Rektörlük imtihan vermek mecbu 
riyetinde olan hukuk ve edebiyat fa 
kültesi doçentlerine ikinci bir tamim 
yaparak imtihana girmel~rini aksi 
halde haklarının sakit olacağını bil 
dirmiştir. 

Bir Yunan vapuru 
Oellboluda 

karaya oturdu 

bir kaç güne kadar anlaşılacaktır. 
Şehrimiz iktisadi daireleri anlaşma 
nm tebliğ edilen csaalarr hakkında 
malumat almak üzere dün geç vakit 
Ticaret Odasına ve Türk ofise müra 

Yunan bandrr~lı Mariakos va- caat etmi§ferdi. 
puru, Ro}Danya lımanlarından Li-
verpol'e giderken, Gelibolu civa- Adları konacak tayyareler 
rında f nceburnunda karaya otur· Türk Hava Kurumu lstanbul hesa 
mu§tur. Hora ve Alemdar kurtar· bma iki tayyare daha almııtır. 
ma gemileri, gemiyi kurtarmaya Bu tayyarelere ad konma iti bu 
çalr,maktadırJar. Kazazede ge· yıl yapılmayacak gelecek yıl alına 
minin yükü ahı bin ton hububat· cak olan diğer tayyarelerle birlikte 
trr. toplu bir şekilde yapılacaktır. 

muftur. 

Tahkikata muddeiumumi muavin 

!erinden Bay Sabri el koymuştur. 
a Yngında kastzannr da ha ıl oldu 

ğundan tahkikat derinlc§tiriJmekte 
dir. 

ilk 1 
.e. tlağarcığım omu7tımda, kii 

}°or J;a.şımdanberi diyar divar dola§ı 
İsirn~ıtı: ~an odalarında:ı duvarhra 
~ic jrını Yazan garip yolcular rribi 
hatı~ ınazsa her geçti~ yerde bir 
tın '1'.'h b~raksnydım. beni okuyanla 
rılttr~,1 nın.de bir yerim, bir yurdum 
~a. u: !3ılmem nicin, meşhur olma 
bifaı . lÇJbamde hiç ıheves uyanrr.adr, 
ı ıcıs .. J 1' k" h J teaJrn na oy e ~e ıyor ı meç u 
l'at ar· emniyetli bir köşe gibi, ha 
la c )'o Unda insana fazla kuvvet faz 
Gnitsar~.t veri, or. MC§hur ols.:tydım, 
tı) .. na go~1cre yükselseydi ne olacak 

Ne var, ne yok ? • Şehrin muhtelit ıcmtlerlndekl lakele.ler. 
de fı alan kamyonlar ha.>11 ı;op.Jdıfmdan 
Delcdf,> c bundan ııonra kamyon JllAkur ver. 
memeye karar ı·crmf_şUr. l'irtı k elkı başım dönecekti, gözle 

l'ece)<: a.rara<'akı ı? Yeryüzünü göremi 
lar1n ·ti.n; topr::ık üstünde yaşayan 

~urnna . k . Ah . ~ıemıyece tım ... 
ltıahı.·'k Şımdi bilseniz beşer denilen 

..., un .. 
!ı'IJ>fak e ı.rı tanıyorum: Onun 

fJ::ı .. ruhunu ne derin seziyorum!.. 
;· 1 -..t•ıtıın ic· d .. 1 • • 1 
1'" l' ı . ~ 1~ e oy e garıp tıp er, 
I)' ·Oıtıı, J ) 

~j h;ı r b < ı:c ıre er yaşıyor ki her 
o ~ş ı a~ın ~ bir alem, bir hikaye .. 

""'' . adar harp .. d'.k be . 'd "•:ıııe ... gor u ; şerın ı 

duk_ ö%~~aayan inkılaplara §ahid ol 
ur sürdük, acr duyduk. Ce 

.. * Son f'nelerde otoınohil fahrikala· 
rr pi ya a~ a fazla araba çık.ırmağa ha -
Janıı:.,lardır. Bunların hirçoğıı Jıenfü: 
otomobil <'lınnan gf'rİ ınt>mlrkf"t lrrc 
g'intlerifcli~i gibi, h"rçoğu tla c ki ara
ha?arrn )"f'!rİnf'! konulmaktadır. 

Otoıııohilin mal irrt fiyatı J:İlt ikçe 
clii .. tiig~ii irin. HemP~ hemen her mcın-

) 6 

IPkctte e .. ki otomobillerin yerine. ela· . 
Jıa ur.uz (;yatta. ~eni model otonıohil 
konnak mümkün nJuyor. 

.Yapılan bir i tatistiğe göre. 30 ni· 

san J 936 dan 30 ni•nıı 1937 ye kadar, 
~ani lıir rne içinde, <liinyaclnki hfitün 
otomobil fahı·ik:ıfnrr 6.066.000 otomo
lıil !:ıkarmı•tır. Gr~cıı ecne bu } f'kiııı 
5.250.000 idi . 
Yeni bir şeker pancarı 

nov'J 
Ş ·ker rntfii,..tri"i ıl111i tf'tkiklcr 1 "". 

tİIİİ•İİ. hirkaı; <'kf'r p:ııırarı JU'\ 'i nrn
srıırla ~ .ır>Jlaıı :ı~ılar rırıicC'eİrıclı', ~·ıı
,·arlal. hiçiınıle 'rııi lıir ne' i nıcyda· 
ıın grtirmi~tir. Ym adaklığı dolayı~iy· 

lr. makine ile toplanma. ı çok kolay 
olan hu pancımn ,eker miktarı da faz
ladır. 

Loparlt madeni bulundu 

Kiro\ .ıık rh arrnda Kola ) arırııaıla
,;ında I m our k tıınrlrasınclH, içinde 
niohiııııı \e titanium hulunan loparit 
ıııaclenleriııin tetkiki hitirfüni~ 'e lııı 
damarlarda JOO mİl)on tona yakm 

re' h('r ihtiyatı me' cudiy eti teshil edil-

miştir. (Tan) 

• Bir ha!tadanbcq ehrlmlzdo hulunan 
KUJlUr .Mllste,,an Bay Rrd\'M Na!lz dün ak. 
f&m .Ankaraya dönmUotUr. 

• Şehrimizin KUltUr lnzlb&t Meclı.J dila 
öfleden ııonra \' llAyette lJbay lıfualinl HO. 
d&J Karatabanın ba§kanfıt? llltmd11 bfr t Jl. 
Jantı yapnır,,tır. nu toplantıda kuruma h • 
'&le edilen öttttmrnleıin işleri t tklk cd in 
'e tıc öft"etmrnln m sleklerlnd g trrd ki • 
rl mm a!lakı_y U re binaen ltlkdlr rdllmrl rl. 
ne karar ' rflmlfUr. 

• Son lkJ ay ZArfındn 1ııtanbulda 104 ev, 
19 apartın • 23 muhtel!! bina yapılmı§ , 73 
bfna da tamir edllmltUr. 
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iki Çin zırhlısı 
batırıldı 

(Üştyanı 1 incide.) 
Iıtaatı Pekin'in elli kilometre ileriı.in· 
de ve hemen Hu\'an nehrinin cenubu 
garbisinde kain Kuvanı zaptetıni§ler
dir. Bu §ehir Çin mevzilerinin anah
tarı mesabesindedir. 

Şanghay, 15 (A. A.) - Birçok .Ta· 
pon destroyerleri bugiin Suratov·u 
bombardıman etıni~ler ve tel!!iz İ!<tas· 
yonu ile sahil i tihkamlarını tahrih 
eylemi~lerdir. 

Tokya, 15 ( A. . ) - Son haber
lere göre Japonlar ~ankin - Hanko\' 
ve Tiyençin - Puko" demiryolu ara· 
ımda Yangting nehrinin imalinde 
ÇinliJeri me' zilerinden çıkarmıflar • 
dır. 

HA 'GfSt DOCRU ? 
Tokyo, 15 ( t\. A.) - Pekin c-ch· 

besinde kain Chan~ in~ien'clen hilrli· 
rildiğine giire Japonlar, im sahalı Li
angchang' ın garhinde.Pekin Hankeou 
demiryolu iizerine taarruza geçıniiler· 
dir. Liangchang Çinlilerin miihim hir 
tahat§iit merkezidir. 

Lieuli nehri boyunca 80 kilometre· 
lik bir cephe iizerinde 300 hin Çinli
nin yayılmış oldukları !Öylenmekte
dir. 

Diğer taraftan §İmali Chansi cep· 
Jieainden bildirildi~ine giire Çin or
dueu Tataoung mıntakr. ını terk ede· 
rek mevzilerini huranın cenubunda 
eeddi Çinde mühim hir eevkülcey~i 
geçit olan Yenmen Kouang'da tesis 
etmiotir. 

Bir Japon müfrezesi de Tataoung 
tivarmdaki mevzilerini tahkim etmiş· 
tir. Sağnk me,·simin gelM. harekatın 
seyrini ya\'a~latacağı zannolunmakta • 

•• JAPONY ANI • YENİ HAZIRLICI 
Şqghay, 15 (A. A.) - Japon ma· 

Unıatı namına söz söylemeğe salalıi· 
yettar bir zat, Japon kıtaatının, i tih
saratı biter hitmez Chapel ,·e Liuho 
ütikametlerinde Çinlilerin yeni hatla· 
rma karft nsi mikyasta bir taarruz 
'apmılal".ı mut.as~er olduğunu be· 
, ... ~tmi§tir. Çinlilerle Japonlar, bu
gfuıü yeni mevzilerini tahkim ile ~·~ 
aruıra top ' 'e mitralyöz ate~i teatJ"ı 
ile geçirmişlerdir. 
reni Japon kumandanları 

Tokyo 15 (A. A.) - Harbiye 
daireei, eeki askeri terbiye müfettİ§i 
umumisi general F erouchi ile eski 
Formose ordusu kumandanı general 
Mat:suinin ,imali Çin ve Sanghay ku 
mandanlıklanna tayin edilmi§ olduk 
lannı bildirmektedir. 

ılapon ve Çine alllh nakll 
V qington 15 ( A. A. ) -Salahi 

yettaı: mahafil, Amerika bayrağını 
tafıyan vapurlarda Çine ve Japonya 
ya ealiha ve mühimmat nakli mesele 
ainde ittihaz edilmi§ olan karan, bita 
raflık kanununun tatbiki sahasında 
atılınq ilk adım telakki etmektedir. 

Mamafih bu mahafil, reisicumhu
run beyanatının ancak "Amerikan 
bayrajı.nı ta§ıyan .. gemilere müteal
lik olduğunu kaydetmektedirler. Şu 
halde ihracat menedilmiş değildir, 
~lntz Beyaz sarayın tebliği hususi 
ticaret gemilerine yapılmış ciddi bir 
ihtardır, çünkü tebliğde Çine ve Ja • 
ponyaya silah nakli yüzünden uğra 
nılacak ziyanların hüku:netin mesu
liyetini davet ctmiycccği tasrih olun 
maktadır. 

Çin fedallerl hazır 
Lonclra (Hususi) Çin orduları bq 

kumandanlığı Çin tayyareci • 
)erine hitap eden bir emirnamesinde, 
Çin topraklannı bombalayan japon 
larden intikam almak ıçın japon 
payitahtı "Tokyo,. şehrinin bombar
dnnan eclilmcsi için fedai istediğini 
bildinnittir. Bu emirnameye Çin tay 
yare zabitlerinden 400 ü derhal ica
betle Tokyoya kadar atyyare il~ gi
derek ölmeğc hazır olduklarını bil • 
clirmitlerdir. 

Çin tayyarecileri Tapon payitahtı· 
nr bobardıman edebileceklerse de 
orada çarpıtırken ölecekleri muhak
kak olduğu ve geriye dönebilmeleri 

nuhal olduğunu kati olarek bilmekte 
clirler. Bu fedailerin Tokyoyu vakrp 
yıkabilecekleri muhakkak görülmek 
tedir. Tokyodaki Japon hükumeti 
Çinlilerin bu hazırlığından haberdar 
olmut ve korunma çarelerine bat
vunnağa ba§ll"mıttır. 

lngiltere Nyon karar
larını değiştirmiyecek 

Atatürk - Ankarada bekleniyor 
Mebuslar lçtlmaa davet edlldl 

(Üstyan.ı 1 incide.) 
2 - ''.N) on' <la de\'letlerle yaptığımız mu.ka\'eleyi tetkik , .e tasdik etmeli 

üzere Türkiye Büyük .Millet Meclisini 18 - 9 - 1937 cwnartesi günü saat 
l 4 de İ!;timaa da\'et ediyorum. 

Deniz kuvvetleri ile tayyare filoları 
da hareket etti: 

Türkiye Rei•icumhuru K. Atatürk 
3 - Bu tebliğ Anadolu ajanet ile ne§ir \'e tamim ed~lıni~tir. 
4 - Bu tebliği alır almaz elinizde \'e emrinizde bu in nan resmi 'e hu· 

emi her \'af.ıta ile keyfiyetin ,·ilayetin izde bulunan uylu·lara hizzat 'c ~ah· 
fif'n ihlağmı ve t!avm sayla,·ların o giin içtimada hulunahilınelerini temin e· 
derek hilr.iimle 'e•aitin emirlerine ihıar edilme ini \ ' C hazır bulunduruln~a
ınnı rira ederim. 

Cenevre 1.5 (A. A .) - Havas} 
ajansı muhabirinden; 

Akdeniz konferansı mahafili, hal 
yanın cevabı Nyon itilaf mı kabul • 
den imtina mahiyetinde addetmekte 
dir. 

Romanın te~riki mesai için ileri 
siirmektc olduğu şartların kabulü, 1-
ti!Mnamenin değiştirilmesine mua • 
dil olacaktır. Şu halde meselenin hal 
·, tekrar bir mesele halinde ortaya 
atılmış olacaklp'. Halbuki alakadar 
devletler, Akdenizde serbest müna • 
kalatm tesisi keyfiyetinin müstacel 
mahiyette olduğu noktasında ittifak 
etmişlerdir. Bu sebebten dolayı ken
di namlarına derpiş edilmi§ olan ne 
zaret ve tarassut vekaletini almt§ bu 
lunan Fransa ile lngiltr.~e, bu vazife 
ferini ifa için hemen muktezi tertiba 
tı almışlardır. 

Ru ~erait altmda ltalyan müraca 
atının Nyon konferansının meseleyi 
yeniden mevzuubahis ve tevsi etme 
sine yol açmasına ihtimal verilme 
mektedir. 

Bcrlin 1 5 ( A. A.) - Yan resmi 
bir menbachn bildirildiğine göre; I. 
talyanın Nyon anla§masına kar§ı al 
dığı hattı hareket Almanyanın hattı 
hareketinin aynidir. Berlin siyasi ma 
haf ilinde tebarüz ettirildiğine göre; 
esasen ltalya, bu noktayı, Alman hü 
kumet ile tam bir anlatma halinde 
tesbit eylemiıtir. Yine tebarüz ettiril 
diğine göre, Fransa ve lngiltere, ha 
len, ltalyanın haklı olarak istediği 

hukuk beraberliğini verecek bir for 
mül bulmaya çalışmaktadır. Zira, 
ak8i tak'dirde, Nyondan alınacak ne 
tice, ancak kısmi olacaktır ve ne 
lspanyo1 meselesinde devletlerin an· 
la~ıp işbirliği yapmalannı ne de kon 
feransın hedefini tC§kil eden Akde 
nizde denizaltı gemilerinin yaptıkla 
n hücumların önüne geçilmesi itinin 
teminini kolayla§tırabilecektir. 

Milano \ 5 A. A.) - Şimali İtal 
yada çıkan bütün gazeteler, ltalya • 
nın Nyon anlaşmasına iıtirak daveti 
ne verdiği red cevabı ile alakadar ola 
rak ltalya ile Almanyanın bu husus
ta tamamile mutabık bulunduklarını 
kaydetmektedirler. 

.. Stampa .. diyor ki: 
İtalya hiç bir zaman başkalannın 

imtiyazlannı teyid eden bir planı tas 
vib edemez ve hiç bir kimse de, en 
büyiik Akdeniz devleti için hudud • 
lar çizmek ve mıntakalar tesbit et • 
mek hakkını haiz değildir. 

Meskova \ 5 ( A. A.) - Tas ajan 
sı bildiriyor: 

lzvestiya gezetesi Nyonda imzala 
nan Akdeniz anla§masma tahsis et 
tiği ba§ makalesinde diyor ki: 

Bu anlaşma ayni zamanda İtalyan 
faşizmi mübalağacılannm ileri sür • 
dükleri iddialara da beynelmilel ve· 
rilmiş kati bir cevap te,kil etmekte
dir. Akdenizde mühim miktarda in 
giliz ve Fransız haıp gemilerinin tah 
şit edilmiş bulunması, ltalyanm Ak 
deniz havzasıncla askeri ve bahri ha 
l<imi,,.eti hakkında rüyasını tamami 
le S?ülünç bir hale koymuştur. 

Simdiye kadar mütemadi surette 
cezasız kalacaklarını farzeden fa • 
şist miitecaviz'er, Avrupada kollek 
tif emniyet fikrinin yaşamakta oklu 
ğunu ve tecavüzlere ve korsanlıkla 
ra bir niha"et verilebileceğini bugün 
görmüılerdir. 

Bu anla~maya vakıa kusursuz de 
nemez. imzalayanlar arasında lapan 
ya cumhuriyetinin bulunmaması gi
bi bazı kusurlar vardır .. Fakat bu ku 

Fransız frangı 
Londra l ıj ( A. A.) - Bugün 

Borsadlt Fransız frangında yeni ve 
mahsus bir tenezzül kaydedilmiıtir. 
Açılı§ta İngiliz lirası ba~ına 138,81 
iken kapanı§ta 146 olmuştur. 

surlarına rağmen Sovyetler Birliği, 
bu anlaşmayı imza ederken, bunun 
kollektif emniyet için mücadelede ile 
ri atılmı§ bir adım olduğu ve her tür 
lü ölçüyü unutan faşistlere mühim 
bir mukavemet teşkil eyliyeceği mü 
lahazası ile hareket eylemi§tir. 

Berlin 15 (A. A.)- Nyon karar 
lannın ltalya tarafından menedilmiı 
bulunmasından bahseden Deutsche 
Allgemcine Zeitung diyor ki: 

"Nyon kararlarmdan elde edilen 
umumi intiba, neticenin, yalnız tek 
nik mahiyeti haiz bulunduğunu kay 
dedebilmekte oldukça uzaktır. Nyon 
da aktedilen konferansa, ltalyaya da 
ima isteyerek emniyet!ııizlik ve iti • 
matsızlık ile bakan Sovyet unsuru 
nu katiyen terketmek istemeyen ay 
ni siyaset hakim olmuştur. Esasen 
Akdenizin bu kontrol plam, i~ler da 
ha ziyade kötii1eştiği zaman husule 
gelecek vaziyeti ölçmek için giri§il • 
mi§ bir tecrübedir. Nyonda mevzuu 
bahsolan §ey, en geniş mikyasta bir 
cebir manevrasından ba§ka bir şey 
değildir. 

KONTROL TAYYAREtERİ 

Londra, 15 (A. .) - Bahriye ne· 
zaretinden hildirildiğine göre, bir de
niz hyyare~i filosu per§emhe ~nü 
Maltaya ~ider.ektir. ikinci hir filo da 
hir müddet sonra Iahaya hareket e
decektir. Bu iki filo Akdenizin kon· 
trolüne donanma ile birlikte iştirak 
edecektir. 

KARAR DECİŞMEZ 

Cenevre, 15 (A. A.) -Ha\'H ajan· 
eı bildiriyor: İngiliz hariciye nazırı 
Edenin çok yakınlarından ~öyle söy· 
]eniyor: Nyon anlaıınasının değlıti· 

rilmr.si mc\'zuubalıis olamaz. Bizım 
yegane kaygumuz hu anla~manın tat· 
bikini tak\'iye etmektir. 

Her halde yeni bir konf eransm top· 
lanmaıımı icap ettirer.ek her türlü mü· 
zakere Ye binaP,naleyh İtalyaya kat'i 
bir ıniisa\'al verilmesi keyfiyeti bütün 
akit de\ Jetlerin e\ \'elbeenel kendi 
aralarında anlaşmalanna miite' akkif· 
tır. 

1TALYANIN İSTED1Ct 

Roma, 15 (.A. A.) - Tribune ga· 
zetesi diyor ki: Diğer Fransız ve İngi· 
]iz hi.ikfımetleri samimi iseler İtal}a· 
nm Nyon anla~masma iştiraki mese
lesinde bir itilaf elde edilmesi miim· 
kündiir. İtalyanın istediği tam mfüa· 
\'at yaln11. hir coğraf ~ a meselesi değil 
aynı zamanda '~ bilhassa bir adalet 
ve şeref me ele iclir. 

Lavaro Faı1cista gazetesi (le §Öyle 
yazıyor: 

Nyon anla,.ınası İtalya için kabul 
edilmez mahiyettedir. Bununla bera· 
her yapılacak hiç bir şey kalmadı~ı
nı söylemek doğru olamaz. Meseleyi 
atl<'ıni müdalıele komitesine ha,·ale 
etmek ,·olumla Almanva ,.e İtalyanın 
yaptı~ı teklif bugün y~gane bal !:are&i 
olarak gözükmektedir. 

Yugoslav 
manevraları 

(Üst) anı 1 incidr..) 

biye reisi general Krejcik lon Sikitiu 
Fransız heyetine erkanıharbiye reisi 
general Gamelin, İtalyan heyetine 
Bolognc mıntakesı kolordu kuman • 
dam general Amedo, Türk heyetine 
erkanıharbiye reisi Mareşal Fevzi 
Çnkmak, Yunan heyetine erkanıhar 
biye reisi general Papagos riyaset e 
decektir. 

Bu manevraların gayesi, Yugos • 
lav ordusunun asri hazırlıklarım gös 
tennektir. 

5 - l•bu emri aldrğmm. hüküm! erini ifa ,.ttiğinizi 'e hangi ea ·]a,. ar
kada~lara t,.hli~atta bulundunuz iac bunların adlarını telıtrafla makine ha~m
da hana hil<l:rmf'nizi dilerim. 

6 - l\lüf etti~i umıımilere, bütlin 
7 - İ fin miiet11reliyetine binaen 

tün kaymakamlara da ,·erilmi~tir. 

'alilere tehi iğ edilmH.ir. 
'e il1tiva•en bu teblii!in bir sureti hli· 

Dah;lh·e v,.kili C. H. PartM genel 
~ekretf!ri Ş. Kaya 

HARİCiYE ENCCMENt TOPLA \CAK 
Ankara. 15 (Tf'!f'fonla) - Bii)Uk Millet Meclisi mnıımi heyetinin cu

martesi ~iirıii !!aat 14 <le ic-timam<lan ,.,.,el. Hariciye Pnciimf!ni toplanacak 'n 
hiikfımetin varın Meclise arzedeceği N ,·on miizakereleri netkesinde teshit 'e 
pr.rafr P.flil;n anlaşmavı tetkik \'C nıazhatasını tanzim edecektir. Umumi he· 
yet iı;timaında siiz alacak nıP.hnslarımı r.rlan tlnnra Hariciye Yekileti 'ekili B. 

fcneınP.ntioğlu anla~ma P.trafında '·e;\fecfüin tatilinden heri siya!İ ,·aıiyet 
te Jıa,..ıl olan durumu izah Pden miihim bir nutuk 'ı>rf' "e'·tir. 

Ba•wPkil İnönüniin de son ,·aziyet ler üzerine he ·an atta huluoınaları 
~ 

muhtemeldir .. 

Paris suikastını 
tertip etti ? 

kinı 

Yabancı hükOmetler
den şüphe ediliyor 

Fransa, ecnebller hak kında şlddetll 
davranacak ve bir kanun çıkarılacak lır. 
Paris l 5 (Hususi) Geçen gece Pa 

riste patlayan iki cehennem makine 
si, sağ ve solcu bütün F ransızl~r! 
müthiş heyecana sokmu§tur. Dahılı 
ye nazırı Dormoa ile maliye nazırı 
Jorj Bonenin sözleri ve eksperlerin 
tetkikatı ' eticesinde efkan umumi • 
yeC:le nasıl olan kauadl Lu eıuikaatle -
rin Fransızlar tarafından yapılmadı 
ğı, ecnebi bazı devletlerin teşkil etti 
ği t~kilatlar tarafından tertip edildi 
ği merkezindedir. 

Se Soar gazet~i suikastçileri mey 
dana çıkarana 25,000 frank verece 
ğini ilan etmektedir. Ba,vekil Şotan 
bu hadiseler hakkında şunları söyle 
mektedir. 

.. Bu menfur suikastlerin sureti ter 
tip ve tasavvur şekilleri bizi çok kor 
kunç düfiincelere sevketmiştir., 

Pek çok ara§hrma ve baskınlar ya 
pılmıştır. Sol gazeteler ise, F ransada 
ki suikaııtlerden dolayı Hitler, Muso 
tini ve General F rankoyu alenen it 
ham etmekte ve bu devletlerin F ran 
sada umumi bir ihtilal hazırlamakta 
olduklarını yazmaktadırlar. Müfrit 
s3ğcılar ise suikastin İspanya ar.ar§ist 
leri tarafından yapılmakta olduğunu 
iddia etmektedirler. Entransijan ga • 
zetcsi bu ithamlarda çok dikkatli ol 
mayı bütün Fransızlara tavsiye et • 
mektedir. 

Ecnebiler ıc;·n kanun 
Pariı, 15 ( A.A.) -..- Baıvekil 

Schautempı gazetecileri kabul e .. 
derek bomba ile yapılmakta olan 
ıuikaıtler itini poliıin tahkike de
vam ettilini ıöylemit ve demitlir 
ki: 

Bıııün Franıada birkaç milyon 
ecnebi vardır. Bunların aruında 
maalesef bir müddettenberi ıiyul 
tahrikatta bulunan mülteciler de 
vardır. Bunlar tedhit hareketleri· 
ne teve11ül ediyorlar. Binaenaleyh 
Fransada bulunmaları hiçte arzu 
edilemeyecek olan bu gibiler hak· 
kındaki polis nezaretinin tiddet
lendiril mesi icap etmektedir. Da· 
biliye Nazırı bu .... ·susta n7~-:Hıe 
bir kanun verecektir. DiAer ta· 
raftan nazırlardan mürekkep ko. 
misyon da memleketin emniyetini 
arttırmak için bir plin hazırlaya
caktır. 

ltalyanın 
Vaziyeti 

( Ü.ctyanı 1 incid<'. J 

ltalya ile Almanyanın aldıkları 
bu vaziyet konferans kararlarının 
tatbıkını tehir edecek değıldır. bu • 
günden itibaren Akdeniz suları in • 
giltere ile F ra111:>. harp gemileri tara 
fmdan kontrol altına alınmı§ bulun
maktadır. Fakat ltalyanm cevabı 
konferans kararlarını red delilse de 
kabul mahiyetinde olmadığından Ak 
denizde beynelmilel • ;ıziyet nezaket 
peyda etmittir. Şu itibar ile ki ltalya
nın Akdenizcle konferans kararlan 
na muhalif tarzda bir hareke~i bir 
harp tehlikeei ihdas edebilir. 

Netekim Akde:;.1iz konferansında 
müzakere cereyan ettiği sırada F ran 
aız hariciye nazın Delbos azaya hi • 
tap ederek: "Şayet ltalyanm lapan • 
ya işlerine müdahalesi artacak olur 
sa F ransanın da Pirene hududlannı 
açmağa mecbur kalacağım.. açıkça 
ıöylemiftir. Bunun gibi Akdenizin 
yasak sayılan mıntakasmda herhan • 
gi bir ltalyan denizaltı 51emisi bulun 
ması da itleri karqtırabilir. 

Eğer 1 tal ya yapılan daveti kabul 
ederek konferansa ittirak etmİ§ ol • 
taydı o vakit verilecek karar ıüphe 
ıiz kendisini tatmin edecekti. Bugün 
ortaya bir izzetinefis meselesi çıkma 
yacaktı. Şimdi konferansın kararı 
tatbik mevkiine girdikten sonra ileri 
ıürülen 1 talyan talebini yerine getir· 
mek çok mütkül olmakla beraber yi 
ne Cenevrede ekmerlerin mümkün 
olan bir uzJaıma formulü arayacak 
lan anl84ılmaktadır. Bundan baıka 
Aclriyatik denizini kendisi için tat • 
min edici bir kontrol sahur bulma • 
yan ftalya en büyük Avruoa devlet 
lerind~n biri olan Sovyet Rusyanın 
Karadeniz mmtakaımı kontrol et • 
mekle iktifa ettiiine dikkat ederse 
ortaya büyük Akdeniz devleti ol • 
mak Dreatiii diye bir iddia atmanın 
pek de makul olmayacaiı kabul olu 
nur. 

Hususi teknik kıtaat ile, motör 
lü kıtaat, tyyareler ve saire vasi mik 
yasta manevralara iştirak edecektir. lzmlr Vallsl VunanlS• 

İtalyanın Akdeniz ve lspanvada 
büyük menfaatleri olabilir; fakat 
hi~ 9üpheıiz bu menfaatler Avrupa 
ıulhunu muhafaza etmekten daha 
büyük değildir. Kaldıki ln~ltere ile 
Habqistan meıeleai üzerinde bir an 
hıma yolu arandığı ve Akdeniz mu· 
vazeneaini kurmak imkAnlan ufukta 
belirdiği bir ıırada dünya sulhunu 
bozmanın tarih önünde büyük meıu 

Manevralara yüksek askeri şura l b k t tll 
reisi general Milevanoviç kumanda e an 8 8 re e e 
decektir. İzmir, 15 (Telefonla) - Vali B. 

Manevralara takriben elli bin kiti Fatin Pire yolu ile Atinaya hareket 
i,tirak edecektir. etmiıtir. 

liyetleri varclır. 
ASIM US 
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Yazan; Niyazi Ahmed 
[Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur] 

Istanbul ikiye· ayrılmıştı 
Bir .~ısmı Moskovaya gideriz bir kısmı Ruslar 

1 .,•n-~ıç .~ya kadar Edirneye gelirse diyordu 
lehlik . en!,:ı 0 • lıir.r.at kendisini 
'eh" C)C _atmak zaruretinde kalını« 

k 
ınnetıce a;; ~ ııııı· 

1 
~ır ... urette yaralanarak 

lllrc)an< a) ı Preııe Vom:ıof'a terkt 
Şark nır .. olınu~hı. İ) i olduktan ıı.onra 
tıİld a ~m<leri lnıi~. orada ela Karade· 
ti~·ı e napa kalesini {:\) almak rnre-

J e Carı ·· ·· 1 lür. ~ 11 gozunc e clalıa hiiyüınii:f 

Pren; :\f<.ııı·ik f . 1· l tııerk . .. "' ~'. ııııc ı, liikfımet 
halı . ezıne ılonınu§e benzi) or. Tekrar 
alın:'> e nezaretindeki , azif e,;.ini ele 
efj/ hulunuyor. ;\lm aff akiyrt .. iz hir 

!!İ~ ~ılar:ık "3 hncdt" lc>krar helirin· 
i~iıe • adar kendi~i hakkında hir .;;r,y 
• ını) onız. ., . 
.ı. '-'on hirkar ayın tal "k 1'1 . l A tıı el . :. · trı - N ı mı" ıa-erı, halka b ·· k'' 1 . > llt , e ' u~un u ıarbın esası-
ltıhar rr;ns .Mcnı:ıkofon hu işle olan 
\ P.riv alakasrnı unutl urmuş hi~ ini >i ;"?:·Bununla h•nher mii,akercle- Merv;ik<ı/r< J,ımıbulu getin•n 
l
1
nJ' ldare _rdenı.,liiii için ç., tara· teh!ikeve nıaruı lııraknraklarını de 

\u,-,an !akh'.h edildiğine dair ç>kan aa-e .;ı;, ormll<- llıı nazari yeye göre. 
hilın:::: f~) '"~"' dolap iyle k•ndi,i Fran • eii••r Tiirkiırıe ınrdnna ıe;eh-

At urıı e ıalıra gelmemektedir hüs edecek olnro•• gü-ıcrdiği hu .em· 
ley- ençikolun f.tanhula. hir müea.İe- ıoati•le ,-aln<Z kşlacağı korkusu ile ıc-
"a 1 ftalırık azmiyle ... i7.li. hizati111' fe· b ~ - · 1 kk k ·r•' akat 

0 

k 
1 

.'~1 .ı·-·.. ~c lıü .. üllfleıı ,az~eçece;;ı mu ıa· ·a· 
b) •< ar gıı euı:;ı >çın daha imi,. ;\.ıire itilınriyle pren• .\lençikol 

•nl a fena olan hir nıak adla geldi<i Çara ;;, le ıenıinat -erıni" ki eğ« f°· 
1
1 nı ak tadır. " R 11,) a :,. i 0 i hi r•• ı ük oeltir-•'. 1'ü rk i · 

ha '.~phı;la ~eldiği zamanki ta' ro. hil- ye herlrnngi ciddi hir mukavomet gii -
lali,~ P~~, 1~~ 1ah: e na,.rlarına karıı ırrreek hiç bir inıkılna malik .ıe~il-
İr]· e 1 ını~ ır hareketle meY~uf mı;;. ı,:j 0 .nun umumi harekat" di~er d.- - Çar ;\'ikola. hiiı le her taraftan al-

) andnrı <,:m1:/ı ~ı·mİ .. 
hiseli 'eıirlerin hazır bulunduğu Ku· 
ru~c:ı.ıııe ~arcı) nıa ıı;irıli. 

l\lüzakrrelerin de' am ettiği nıiid-
detı,;e nitlarını alelade hir ka' a11la 
ı;öntlcrirnr •encli~ine .. eJeıı ka;;ıtla· " , ... '"' o o 
r~'.ı ço~una ce' ap hile ,·ermi) ordu. 
l~ıkrh~ i arilı olarak hilılirınek için 
K urııı,;c~me sarın nııla hiitiin 'czirlerin 
ılc hnzır hulnnclu~u lıir konferan. a 
ıJa, et rılilıliği zaınnn, kendisini l!etir
ıni:: olan Jıeıııiniıı He~iktn.,a giderek 
sara) pencereleri iiniiode demirleme· 
. i cııırini ,oeıli. Paıli~ah tarafından kn 

~ 

•u •rm miim«•ill"ini de ,,kı1. nu- .ı ... ı. .. k. miidhiş hazırhkloruıa lın;
İJ,. nlla hı-ralwr, ha~kalarının 'es:ıHti ladı. En hiiY. iik tedbirlerini ) aJllJ . .Ni-

" ıar k d · hır e et e en H abôli. B us Ça rma. lrn ı et kr n ıl i ini lw rgii n dalı a rnd işe 1 i 
,,.•~azaannı •elıehi olan ıe,·i >ermek hir nıalıhet alan '" .clil ohuadan i· "İk0r"""''1- - 1·--J;;. ;,.·,,. - .. · -nA 'fr11· · ı ı ı · lr • ı ı ı ~ • • • - • " IJ11H ,._ ~· --~ • ,.., "'" ,., unn>tı~ flll 

!)
1
·, un ı;ctirfli0:;i teklif talelılcr'ı f'ı"<l· l · • 1 11 . etle "Ti ıır 'aıııette 111 < u."" 

l'it
1 

mu a rnza olu1Hlu. Bu taleble· F10n~d11r frıı~·ilwf 11 

lıul r<lilıııe' i zorla elde r.dehildi. Hal
buki paıli~alı. telulidden :ı:iyade tah
kir t:-ır71111la tn;;kınlıklar giistereıı n· 
ıln1111 kahııl rtn11•k i .. ırmc,·ordu.:· 
P a dl.t•k ve etra•ınilakllerl 

Sn :ı~topol lıarlıiııe ha lanıııadan ön 
rın~rl giirii· ,.,. 'ukııa gelen lıiidLeler. o denin ha· 

lcti ruh İ) eı;ini hiitün çıplaklığı ile gi)s-

la .... ınc\'cud muahedelere \1' an taraf· l d ? ·•na • yor ar ı . .. 
A mm· af akat edileli. Ruraya, lngiliz noktai n•"" ka.lar 

•h. u uretle me<ele ~erek p&<li- enlere an ol•" Fran ıdarın J •nçikof 
r •n/erek '<'nrhi d edet eli r 1 eo·i tara· ha kk mel ak i f iki rl erini de k '" Jetınek
.ı. ı;" do t<a "'tieelenılirilmi• -anıl- ten hn<linıi alnımyurnm. H;rp haıl•· 
~ ukaı h<>)·le bir natı'c0• pren· .. 'fen· ' h' k 1 ~ f '" ' '' ına< an il' aç 11) C\ \ e rıkını;; faıt~l7" 
' ıt·1 Ca I 1 1 - ı< :> ~ ı •' re an a ı ıı;ı talimata \IHlıa· ca L"iJlıı .. tration Juıırııal Unh crsal 

'•' , 111 • Prens: Çarın talimatını tcca· ı:unlarr ,·azıvor: 
. "ll i m i ? Bu · l ·· 1 · 1 · . ~ ' ' 1 • · ı . ·r 1 ° l ,, 1 "•. il ; r .. · I . ' a. 1 'enu• '" nenı ,. ·" cnç•• 

0 ° C ıarh inde orduda ~ :,, • ;uıı '""· rn1pada ilk defa lıi,mete ha,laoh. 181:; nim• kadar 
lı'aıı '1" , -e h id<l rı ba,gii·t "d i~i • a· hiit iin harp m iiı ld rt in.,; "•n eral riit · 
ıl ın : l•ren T.nçikofn n Çar tarar m · Jıe;iyl e im pnra tor A 1 ek•ao~l ı' ın Y" er-

1 ',.ı lrrked i 1 ıl iui rİ\'a · 0 tı' <lol a ... "' or<llı. ı ·-· · I' · 

1

. '" ı " '· .' _. '~"' ı l apu. '"'' umahrdr.i ;;zerin• 
'•l,.,,,;ı~ho,ıına rıkto. ili•: ,iiphe e- Bu•yay• ,ıı;nılüj\ii zaman 

1
1ah• ~·nı 

l>at)j , 

1

· 
1 

pren Meııı;ikof. 1-tanhula 'e ~Cihrctc lıari~ iıli. O zamanlar ·dik· 

t' ~;ı t 1 R 1 . 1 ı '' lıi. '" """ •çıkarmak ~ihi ha· sek . unllarda ra~hrt gönniıe ha;la· 
l•ren ' ınak.,ılla g•lmi,ti. lln •uretle nuı olan ımılıalef et fikirlerine kemli· 
"" ·rl \ ı. '": "k" r '" 1 i;" ii "" r ,.,let kir n i kapt mn ,, " hatta cl.n i 1 d iğin• ... re 
J, ı ıı t 1 rı ' ·ı ı t 1 . . 1 l . k .. 1 ("' 1 l l ' • , , . ' • • ' ı. "'"' ") e ur ·u.-ın ı- ~en pet<r• ıurg•la halkın iı ili~i ,;r r 

1hoı ı 
11 

r l a ı,. ,,,. , lıl, 1 a ki. 1 •u oi hi ıl i ıılo· ~· adı i 1 e h n ,.,;, et · .wurk ,,,,k,ao 1 ı 
ıı •nr a, "nrak i'i npolvoıı un lıiı· ı..our alımda )""' touı·ı i rri,lrrinılen memnu 

<ıtaıl .... ' 1111 ·ı..rıin" l'""o'ı··ı., 'ıı·ı·n l·"lı .. ne · t · l'k .. k

1

·"l l , .. , , .. •. . .• • nır• "' ı ~o-t.-rmek i(in ıc,r •" • • 
ilra it~ 1 7.aıııaıı ~iincl<•rdi::'.i ıııiiııır .... illl'rl ıni~ olnn J!:İzli r.cıni,ı·tr hiıııa)<'~ini 
)ı ın ' " :"•t l •nahilir<l ;. N ilıaye.ı ma· hah,etnı'•t i. Yunan ilıl j lali 'e. ilk Yu· l'ıı" lıc.ııın' " " · • · · ı A J' t k' ")" thai 

1 1

· . • 
1 

ı:ı:urııı. \ ' l\7.1) ı•tın ı .. tı aya \ nan - ııı ı·rıııİ\l'ıının r~r 11.u u 
"la,d1 Hr lı•I "l.lı~ı "nnr<l i i<li~i •rl hakkmrl" a~ıktnu ~<'~" ~i;,ırr<li~i t<·· 

~Unıı : .. Men<;ikof. Çann iillinıato- , ·ec·ruh " '"'""·cnel. inıpnrntorla a· 
l •h "" <le.r1I i. il u ii it" m a, .,,,,.ta. Çar ı·a, nu 11 m:d"' n ''" • •rh• p o hhı- J anın
lanı.'"" Tii rLh col•ki R nm 11 ori·ıi- filı :'\ikolnnnı talııa ~c~nor•i. İ>) ana 

ttıa tın hinıa' ~;:;İ j ... ıt•nirnrılu O ıa· · 1 '· n, k · • • · • · · se' krtt i~ i ıı ,kaoln, 1 arnıı k•" lıctuıı, " -
g~lİri} adar padi~alıın arztı'll ile df"9 nıa:-ı iiur"ne fikrini dı·,,:;i.,tircrek .. ara· 

h ec"k R ·-· . k ] . ll"t . . nm patrıgının anca ıı· va ıliinılii. ı '' •lii>·· ' 1 veya a '" lıarekrti gii· p"'" Mrn .. ikuf t.ınnhuln ~ok ~e-ı-.. 
1 

'nzıfe · k 1 • 
1'.'dil· "'

11 
ıaınaıı 'e Curm rıını; ı ilP aı- ni .. ~ hir ıılfılıi _;.rtl<' ·,.;inılcriltli. Şuhn-

·ıı~ i . ,.. »ne • ' ı-ten iH>r<l u. llüde riirrıkiı· tın 2n iıule hu huri 1 hiı· ~..,ni ile lıoğa· 
:ı:ı ~ircli '<' p:ıdif.ılı ın ikanıt'I etti~i .. a
ra) ııı i)ııiiml<' ı:r, ıııİ) i 4Jrııı·r!<•'tİ. Pek 
parla'• hir ııı:ıİ\ eti , 11 rılı. Hunların a· 
rn uula on jl.j,.j rıı , iik~ek ;;ınıft:ın
ılı. Yun:ınlılnr hihii' hir k:ılah.ıh! ... lıa 
!indi' k<>nıli,.iııi 1111.ip ctli)or. ahalıt:ın 
ak-::tm:ı krı<lar Biidikdere<lcki ı-'çil i
!!in iiniincle he!-lhorlal'llı· Bu hal 
Tiirklf'rin nefretini uyandırdı. Bu, 
ıl"hmlan J.,;;1·u\ a )ı:ırp il.in• gihi Tlir 

lııj htek lıi 1. 1 "k" 1 1·1 
t 

dr;-; · ı ·. ~ ıır 111 mm ııra arı<'ı ı · 
)') hı ılı n .... 1 · l. 1. t pf' · ı~u. ı:ı:urn ııırırıı~ ur -;l'H ı. 

ı ,, i ırlcr n ıııiittefikan 'rrdiklcri 
b ""lrr 1 • •1 l'ı I 1· <'11 ~onr:t p:ıılı-.alı avın 
\ Ilı (' 1 . ' . l~tıı•ik 111 1"trk1Ni rcıHrtti 'r pr<'ll~ 
\ • ~ of "' A 1 . ı ı k • 1 o · ı:ı"" . • •· ı ... ı ı.a uı ıarr rtı. t<>r ıı-
"ll' ı--tc'· I . ·ı . h' 1 lı·ad 

1 
<'rı ı e, nrzu rılılen ır 

•e t> t>vi ı l 'k l ı ııır 11 f~t a ırı etıni,. ı:ı:'hi o ara.>: 
I> anhulılıuı aYrıltlı 

ı.,., ren Meıwik f .,· ·ıAf • .ı 1 h 
ı ı: ·Prı 

1 
11 • ı ılı a ın cıa ı:ı a~· 

..... " ·ı 'I"· k' · ııj I '· ıır "drn hiitiin j ... t<'ılil, 
'•ı ı . • ıa•ı; · 1·-· • <il\ İt·i ı ı:.t~ı t!!'ırı '"" fıı:r.J:ı;ıııı al· 
(.Q • il lıir t 1 ı· l kAf' 11·~ · ı-1 

1 
c ıı 11 a ı "t. l ı••ıne 

titt· "nıin I' '"' ~ ,
1 

ın h .. ·l ". ı~ ıırmııı:. Garp de' Jetle· 
tıı 1), f' hı . .ı· 1 1 "hıı . r 'a?.ı,·rtte oauı~alıa vı:ıı-
t!tinj r.,~': 1ktcn ha ,ka. (arın i-.teılik· 

c etmekle kendisinı daha çok 

. ~ . 
tc~di. l'rcn ı:. ( .. tanlnılrı ı::;clir gclıııc7. pek 
mntaaıziııı:ııır. 'e Jıiı.: tc 11111\ arık olınr 
, an hir tıır:ııla :ıclrnzuınla mülakat 
~tnu•.k j .. tl'di. ~e' nhat elhis~.si ile. ha· 
mcla ~apka. elinde hact•m olduğu hal· 

de kendi ~erefine ji lcnınİ§ resmi el-

terir. 
lııkaıldr makamlar ıne ele inin iç 

~·iizii ne jeli? • 
~eler )apıldı?. 

Harhi kimler iste) or, kimler iı;temi· 
yordu?. 

Biz, her iki eilıtti, ınukaclcle· nıa· 
knııılar mescle~i jlr. harbin arife.-incle 
pa) ıtalıtm halini anlattıktan sonradır, 
ki medeni) ete kudret 't-ren harbin 
h:ı§t~~ıha~a harika olan afhaların:ı gc-
çecegıı. 

11 arp ıııcnubalı~ oldu~u zaman 1 ·-
tanhulda iki zünıre 'nrdı. Bunn. mer
hum Cenlet Pa;;:ı ı:ih le anlatır. (1) 

• ~ 11. • • 

'Sade cfilKnı zaınanc: 
- l\to ko\'n ~t"'hrine 'e he iki Pct· 

re:>htır~a k:tılar ı:;idcriz. Harp olmalı- 1 

dır. Hiç olmaz a Kırııııı f ctlmleriz .. 
H:t) al lıaını ile ı~en~i i teri erdi. 
\lafrangn efkarıln bulunanlar: 

- Harp r.ılilir c Hıı ya ür. a,·n k:t· 
tlrır fülirııc)·e p;elir.. .. • 

ıliyorlanlı.'' 
Hc)iı Pa)n· lwr i~i diploına ... i, olun· 

<lan lıs lletnırk taraftarı iıli: · 
- M littefik kaznnınarlan harp eıli· 

lrıııcz. 'liiııcfik kazanııııık i"e "'ÜÇ hir 
• 1 ,, ı ~ ı c~ilılir. ,\nrak hıınıı temin l'ltik-
t<'n •nnra ~inıiıi ) iik,.<>hchiliriz. ıli· 
)flrılıı . 

l\lı•lııııcd \li Pıı;n al.. i kanaatte itli 
'!". hıı kanaati ırf Hr iıl Pa~avı dii· :.. . 
;:iirıncl •. onılıın intikam alıııak için be· 
le) or. k:oıuı:ıtiııi etraflarındakilere de 

) <H ıyıırılu. 
Bin;iin hi!; hcklcnilmeılik hir lıaıli· 

f.C olıltı. 
~oftolar İ~) an etıııi~l<>rdi. 
- llnrp i tt•riz ... ıli~ e niiıwn i~ ) a-

pıyorlar~ı. Şeyhi~laııı Arif Hikmet 
Bey ele l\lchın<'ıl :\li Pıı~anın taraftarı 
idi. \k elıirli Üıner Efendi' i pacJi .. a· . ~ 

ha giintlcnl i. 
- Git, şe,kı-tlfı pndi~ahmma iiv-

Jr.. ki hnz1 'iikr.18 tchctil Nlilrne.v•c ı;u 
harekrt lırrtnrnf eılilcıııcz .. 

l <'lımccl \ 1 i Pn~R. tnraftarlnrınm 
ku"·etli olduğuna kani iıli. Şe)his· 
lanı ıla 'iikeHinın tehdilini Ltediktcn 
onra mc~ele kalına1<lı. 

( A rlm.~ı rnr.) 
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Devlet Demiryollarznda 

T enzilath biletler 
Yo'.cu nakliyatında çok güzel 

neticeler ahndı 
Ankara• {Jlu·ıı·i ~lıılıalıiriıııi1. • 

den) - De' let demin ollurıııdıı tııthik 
eclilııırkl<' ulnıı lt'ı;ziliıtlı t.ırifclrr 
'e ı;idis geli~tc )ıtpıloıı ı~liilıat giiıı 
ı;cçtik~e eıncre .. ini ı;ii~tf'rıııckteclir. 

Gerek hnııli) 11 lıııtlıırınıla ,:,erek tı
ıııuıni tarife 'ı• ınnıtnkn tarHclerİ) le 
) npılıııı ) o!cıı nakli} ntıııdıı geçıni.:; ııc· 
ıwlerc ııaınrıın lıii' iik farklar ka\('lc· 
ılilnıilit ir. Bil lın· n l wıi r fu.ırı ıııiiııa· 
.ebeli) lr. ihıln· edilen tcıı:ıillitlı giıli~ 
gP-li~ bilttlcri~ le drıııir~ ollnrınıl:ı ıııiid 
lıi, hir telıaciiııı ~iMilıııii~ 'c lıunu iin
lt•ıııPk için hin;ok ) rrlı•rıle fu7.la ola· 
rak trı·ıı tahrik etınrk ırlt'ı-lııırİ\Cti lı:ı 
• ıl olııııı~tıır. · 

Uınııııı ıniidiirliiğiin 'erıli~i on ra-
kanılııra giirı•. ı;ı•ı;eıı ~t>ııinin ıı~ ııı n) • 

lnrına nazarnn mali ) ıl lıa~ıııdan a
~u-ıo ayına katlar ge:rck )olcıı nakli· 
yatında gerek ha~1liitta ı;iirülcn rark-

lar ., ıınlardır: 
l ıımmi 'e ınmtak:ı tarifeleri ii:ıf'ri-

ne C) nlıat eden ) oku ndeıli geçen ) ı· 
la nazaran 1l:!.ı151 fark ilı• 28:1.289 
kişidir. Ha ılat Hkiınu 5<U22 lira 
farkla 219.70:l ltruılır. 

)ı;tanhul - hıııir - Ankara 
~ı·lıirlcrinıl~ tatlıik rtlilııırkte hıılıınan 
haııliyo tarifl'leriylı• 63I.3ll )olcu gi 
<lip gdıni~ 'e geçen ~eıı"ki oym nvla· 
ra nar.arını 54.J !?2 ki~i farketıni · tir. 
51.520 lira) a hııliğ olun hn ılnt 7.41A 
liralık lıir tcıayfül gii tP-nni tir. 

~on enrlercl ilıcln edilen lıalk 

kn~ ılcılilıııİştir. 1ılare eni eneler ir,in 
11111111 iki ıni~liııe ilıliı~ r.ınırk ı;ıırcle
rini ıır.ıınııktndır. Hu nuktıırlnnlan 
J!l:l:! lira fazlıılıl, ile 12060 lira hir 
hıı ılııı teınin ı•dilıni~tir. 

Bıı ·" lnrın ) olrn O) ı-ındal...i artma 
ui lırti tnkrilu•ıı ) iizılc 2:l.5 tlıır. Ce· 
z,ılar H ııH'' ki f:ı~ldım ~ihi ı•heplerle 
topl:ıııan ımııızııııı iicretlcr he aha l...a· 
tıln •,ık olur a ni-ltl'l ıırtıııııktadır. 

Trabzon-Erzurum 
otobUslerl 

\nkara. t llıı ıı i lulınlıirinıir.· 
drn) - 1 nııııııi ıııiifrtıi,. H. Talı in 
Pzı•riıı tı·~chlıii i) 1 c ilııln r.ılilen Tralı 
~on - Er'llıruın - lraıı huılıulu oto· 
lıii· ııakli' atı ınııntaıaıııaıı icra edil· 
nırkır<lir. 'ocıııirvohıınııı !lf'niiz eri e· 
ınrdigi lııı eirnrdaki "o\cu na'ıdi' ali 
lıii) lcı·e hir <li~iplin nltınn alınmı.,tır. 

iıncl iden otolıii nuld İ\•atının ) ol· 
rıı ·, c ha~:ıj kı mılıırıııı.lo ~ ariclnt faz· 
lalı~ı ı:öriilıncktec1ir. oıı ayda bu o· 
c<leıı dedcl otohii )eri) le 1160 ·olru 

j!elip geı,;ıııi H hunlardan 1406 lirn 
lııı ılnt teıııiıı Nlilıni tir. 

Halkevtnde lkmlıl 
lmtlhanları 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 1936 . 1937 derı yılı için· 

de Beyoğlu Halkevi kurslarına de· 
vam eden ve ikmale kalan talebe· 
ler icin ikrnal imtihanları aıağıda 
yazıİı günlerde yapılacaktır. 

a) Riyaziye: 16 - 9 . 937 per· 

ıembe günü. 
b) Teknik resim: 17 - 9 • 93i 

tir.aret hiletlcrine de fazla itibar e<lil· 
ıııi~tir. Bıı çe,.itl hiletlerle ]2314 )ol· 
r.u hatlarda doln)1111~ 'e geçen ene -
nin n) nı :1' larınıı nazarnıı 1505 kişilik cuma günü . 
hir f ıtzlalık hırnkmı·tır. Hu ne' i hi· c) Elektrik: 18 • 9 - 937 cumar-

l<'tlt•riıı lın~ılnlı l 1720 lira fıızln~İ) le tesi günü. 
86.801 lir.n ı hıılıııu tur. 2 - imtihanlar sözlü olacak, 

Yalnız aile lıiletlr:rimlı· lıir tenıı· tam 5aat 19 da baılayacaktır. 
ku· giiriilınekteılir. lln H) lnrıla ancak 3 - Talebe hüviyel karnesi Ja· 
611R ki~i hıı bileti ri kullannıı~tıı- ki nmda olmayanlar imtihana alın· 
ı;cı.;rıı ıı~ncki 8 ·lardnn l 2 rn ki\i ez- mıyacaktır. dır. ----------------------------

De' lı·t Demir) otlan nıırıtako işlet· 
melerinin ıııulıtr:lif Ye ilclerle ,az 
ıne' imi do lavı irle mm nkkateıı ter 
tip ettiği gezinti katarlarmıln 30301 
ki~i !eyıılınt ctmi,.tir. Rillıa ı::a halk 
kırları 'e r.h arı gi>rıııeğe fazla rağlıct 
ettiğinılen u:ı22 ki ilik hir fazlalık 

Evlenme tUrenl tehiri 
Gümüthane Mebuıu Bay Ali 

Şevketin kızının 18 Eylül Cumar
teıi günü Tokatliyan otelinde ya
pılacak evlenme töreni 22 EyHH 
çar,amba gecesine tehir edilmiı· 
tir. 

işaretler: 

Akdeniz konferansı 
Yazan 1 SADRI ERTEM 

Akdenizdeki koraanlık önünde 
alınan tedbirler izaha değer bazı 
psikolojik hakikatlerin meydana 
çıkmaıına sebep olmuıtur. 

Avrupada harbe istinatgih va· 
zif esini görecek ve bunu derhal 
tahakkuk ettirecek sanılan zümre· 
lcr bu son }.!:deniz konf eranst do· 
layıaiyle gerçekten bir imtihana 
tabi tutuldular. Sözlere değil, fiil· 
lere bakmak. onları manalandır
mak icap eder. Fiillerden alınan 
netice ıudur: 

Bir harp mevzuubahis değildir. 
Gerginlikten korkanlar, ürkeıı· 

}er, fena, fena vaziyetlerin doğma· 
sı ihtimalinden bahsedenler var· 
dı. Fakat anlatıldı ki bütün bu 
ihtimaller .mübalağadan ibaret i-

mi~! 
Sarahatle harp ilan edecekleri 

sanılan kuvvetler henüz tam silah 
ha"'• edecek mahiyet ve hüviyette 
değildirler. Harbin sözünü ve ih· 
timatini istismar edenler harp 
tehlikesini menfi bir surette ken· 
dileri için kazanç vesilesi yap· 
mı~lardır. Akdeniı konferansı bi
ra~ da bu menfi istismara karşı ce-

vaptır. 

Akdı::ıiz konferansı, kanunsu7.· 
luğa, hürriyetsizliğe, adalctsizlise 
kartı bir birle1medir. Bu birleıme· 
nin devamlı olması ve Milletler 
Cemiyetinin platonik bir fikirden 
daha ileri giderek bir uzviyet ha· 
lini alması ne kadar çok arzuya 

§ayandır. Ayrı, ayrı menfaatlerin bir nok· 
tada toplannuuının ne kadar güç 
olduğunu takdir ederiz.. Dünya· 
yı yalnız kendi planlanna göre 
halkedilmİf bir rnahlfık f arzeden 
irili uf aklı devletlerin aralarında· 
ki küçük te olıa menfaat rabıtala· 
rı, çatlaklıkları ekseriya mü!terek 
hareketleri felce uğratmakta, bil· 
hassa küçük clevletler bu vaziyet 
önünde daima ihtiyatlı olmaya, 
hatta çekingen davranmaya mec-

bur kalmaktadırlar. 
Bu vaziyet bir harp tehlikesin· 

den daha fazla ve daha zararlı bir 
şekilde milletlcrarası münaıebet
lerinde hüküm sürmektedir. Nile· 
kim mütecaviz rolünü alanlar da 
enerjik hareketten mahrum septik 
bloklar karıısında seslerini sırf 
bu yüzden yükseltmektedirler. 

Beynelmilel şantaj milletlerarı\' 
sındaki sözre dostluktan ve sözde 
işbirliğinden istifade etmektedir. 

Milletler Cenıiyetinin gerçekten 
bir kuvvet olabilmesi, ve yekpa· 
re bir kudret şeklinde beşeri hiz· 
metler ifasına çalııması anc~k 
Milletler Cemiyeti kadrosuna gi
ren milletlerin görünür, göriinm~z 
tehlikeler hakkında tam bir ~uu· 
ra sahip olmıısiyle mümkün ola-

caktır. 
Akdeniz konferansı, bu birleş· 

menin mümkün olabi]eceğini isb t 

etmittir. 



Kan içmek istiyen 
müthiş bir cani 

Maveraların resmi 
tesbit ediliyor 

Çekoı:;lovakyada genç kadınlan 
üldürmek ve trzlarına tecavüz suçun 
cian bugünlerde Litomerika cinayet 
mahkemesi huzurunda bir caninin 
mahkemesi yapılmaktadtr. 

,R~~,ö#h'IJi~ .it~~e'. 
! • r f • 1 

1 .... ' • 

ismi Svotoslav .Stepenek olan T • ı • k 
bu canavar 27 yaşındadır. Sanatı bahçevanlıktrr. Stepenek üç katil ve 1 em 1 z 1 merakhsı müsrif kadınla 

kocası ve." saadet zinciri ,, !? 
iki de katle teşebbüs suçlan ile muha 
keme edilmektedir. 

T eferruat.r son günlerde aydınla · 
nan bu cinayetlerin ittihamnamesi 
makine ile yazılmış iki yüz sahifelik 
bir cild halindedir. Fakat bu adamın 
irtikap ettiği fecaatin tafsilatı tama 
mile halkın kulağına gitmesine ka · 
nun müsait olmadığından muhake 
mesi gizli yapılmaktadır. 

lthamnamesi caninin son cinaye 
tinden başlamaktadır. Zaten hu 
son ciyet üzerie yapılan tahkikatta 
melunun bütü suçu meydana ça1ka 
rılmıstır. . 

St~penakm Jorjina Stani isminde 
on dokuz yaşında çok güzer bir amu 
ca kızı vardı. Kızcağızın babası Ste
penakın babasının süd b~ süd karde 
şi kimyager Stepenaktır . . 

Yeğenini evine almış ve bahçesi • 
nin içinde iki odadan mürekkep bir 
daireyi ona mesken olarak vermişti. 

Genç J orjina amuca zadesine ihti 
marnla bakar ve her günkü yemeği 
ni kendi elile bahçedeki evine kadar 
götürürdü. 

Fakat bir müddet evvel yine her 
günkü gibi kendi elile öğle yemeğini 
götüren güzel Jorjina eve dönmemiş 
ti. Erkek kardC§i kızcağızın ne oldu -
nu merak ederek Stepenakm bahçe 
Cleki dairesine gitmiştir. Orada amu
casrmn oğlunu radyo dinleyerek ra
hat rahaE ve telaşsız yemek yerken 
görünce Stepenaka: 

-Jorjina burada dğeli mi). diye 
sormuştu. 

- Hayır. o Öur~~n gideli bir hay 
li oldu. 

Fakat, ara'dan çeyrek saat kaCiar 
Claha vakit geçmiş kız yine görünme 
mişti. 

Annesi büsbütün merak ederek 
Stepenaktan bizzat kızını sormak ü 
zere ikametgahına gidince kapısını 
kapalı bulmuş ve şiddetle vurup bir 
hayli de gürültü ettikten sonra an -
cnk kapu açılabilmişti. 

Kızının bir felakete uğradığına bir 
ı-,;~sikablelvuku ile inanarak hareket 
,. .len enne herifin gösterdiği bir çok 
ihtiyatlardan şüphelenerek kapının 
ô~iinden ayrılmak istemeyen caniyi 
~ti podanın ortasırta doğru yürümüş 
tür. 

Burada gözünün önüne feci bir 
manzara çrkJVermiştir: Kızının pa -
ram arça edilmiş cesedini akan kan 
larla dolu bir kutu içinde gözüküyor 
du. 

Canavar amuc:ı oğlu kızcağızı mü 
Clafaasız bırakmak için bir revolver 
kurşunu ile yere serdikten sonra ır· 
zına tecavüz· etmiş sonra da hala ya 
şamakta olduğunu görerek bıçakla 
yirmi iki yerinden parçalamıştı. Ha
in canavar kendisine yemek getiren 
ve hiç bir şeyden şüphe etmeyen krz 
cağızı bu suretle öldürmüştü. 

Stepenak kızın anasının kendisini 
yakalattıracağım görünce bir suretle 
kadını odanın içine kapatmağa mu . 
vaffak olarak kendisi savuşmuştu. 
Bu arada biçare annenin haykırmala 
rmı işiten kocası ile oğlu hemen o 
tarafa koşmuşlar ve tam vaktinde 
yetişerek bir ağacın üzerinde sallan 
m::ıkta olan katili yakalamuılardır. 

Stepenakm ikametgahında zabıtaı 
tarafmdan yapılan t:ıharriyatta bir 
revolver ile kanlı bir J..,ıçak ve hayva 
ni iştihasmı tatmin için bon-uşurken 
kızın parçaladığı iç ça'llaş·rlan bu . 
lunmuştur. Bundan baı:ıka kıza hita 
ben ilam aşk eden bir de mektup bu 
lıınmuştur . Bu rr.ektubun bulundu
g~~ rekmece içinde bir paket de baş 
kn kadınlara ait fotoğraf vardır. 

Bu fotoğr:-.fhrdan caninin başka 
inayetler de irtikap ettiğinden ~iiphe 
edılerck tahkikat derinleştirilince ca· 

( Arliası 10 uncu sayı/ ada) 

Öjen Piviyeye, karısının evde 
bulunmasını mı, yoksa bulunma· 
masını mı daha ziyade tercih elti· i'--
ği sorulmuş cl::aydı, adamcağız, ; ------..._ 
en büy:i~::. ç:ı:::.ı:::;:;::ı u~r~rdı. Her ! ~ 
ikisini de hem ister, hem de iste- t ., c 
mezdi. Çünkü Jeneviyev Piviye ~ 
sokağa çıktı mı, iki saat zarfında ı~-~~--~-6-=--
bir alay lüzumsuz öteberi satına- · · "~·~=-~ 
lır ve ev bütçesinin müvazenesini \ . "' ~ 
tam manasiyle bozardı. Evde kal- I 
dı mı, o zaman da temizlik nöbe· 
ti geçirmeğe başlardı. Bu sı.rada 
da evin altı üstüne gelir ve Öjen 
Piviye, en umulmıyacak köşe, b'-!- 1 
cakta en mühim müsveddelerini ~· 
aramak zorunda kalırdı. Kocası· 
na karşı ve evinde tatbik ettiği t~- · . . "'· 
mizlik sistemi. adeta öldürücü bi1' 
şekilde tezahür ederdi ! 

Öjen Piviye, her iki tehlikeden ; 
de nasıl korunabileceği hususunda --~-- -
uzun uzadıya düşünüp taşındı. o Temizlik meraklısı kadının korkulu rüyası: Kocasını; çamurlu ayak· 
sırada arkeoloji hakkındaki ese· kabılarile gezinerek, tertemiz evi ba§tan tl§ağıya girletir, görüyor! 

rinin en çetin kısmını hazırlamak· ...- zincil'li mektubu unuttun. Sen, arz 
la mefguldyü. Ve hu itibarla da, ' küresini sarıp bağlıyan zinciri kır· 
her halde birkaç hafta için kesen· YAZ AN : mak çocukluğunu yaptın. Gönde· 
kes bir sükuna ihtiyacı vardı. Ki· rilen mektubu ne 10 kere kopya 
tabı, mukavele mucibince kitapçr· Gizi G r O be r ettin, ne de 1 o kişiye gönderdin t 
ya zamanında yetiştirebilmek için Jeneviyevin beti, benzi attı: 
başka çare yoktu! ( Avusturyanın kadm - Zanneder misin ki? Hakika-

muharrirlarlnden) ten böyle bir şeye inanıyor mu
sun? Bir saball, Jeneviyev, sabah pos· 

tasile kalın br mektup aldı. Zar- -
fın üzerine şöyle bir göz gezdirir· 
ken, kendi kendine söylendi: Aradan ancak iki gün geçmişti. 

ki Jeneviyev, sokaktan hüngür 
hüngür ağhyarak eve döndü ve kcr 
casma hıçkıra hıçkıra, T oppinin 
kaybolduğunu anlattı. T oppi, Ter
riyer cinsinden siyah bir köpekti, 
hüküm süren bir sülale gibi bütün 
cedleri malumdu. Jeneviyev, hıç 
kırıklar arasında: 

· - Hiç de aşinası olduğum bir 
yazı değil! 

Zarfı, kağat biçağile kesip açtt. 
Mektpta şunlar yazılı bulunuyor· 
du: 

''Bütün insanlara saadet, sıhhat 
ve adalet! Bu sihirli kelimeleri 
Konfuçiyus söyledi, Vişnu tekrar· 
ladr ve AlJah da bunun böyle ol
duğunu teyit etti. Hür ve serbest 
kalplerin zinciri, arz küresini 
sarını,, bağlamıştır; bu zincirin u
zunları, ümit halkalarıdır, dua da 
bu halkaların biribirinin icine geç. 
mesine yarar. V eyl ona,~ ki hu 
zinciri kırar! Sen kim oluyorsan 
ol, talihine karşı gelme, kısmetine 
kafa tutma! Eğer lakaytlik, tenbe! 
lik ve yahut ta istihfaf ve istihkar
la bu zincirin herhangi bir halk<t
smı koparırsan, kaderin o derece
de ağır bir darbesine uğrayacak· 
sın, o kadar sonu gelmez kaza ve 
belaya maruz kalacaksın, ki bu va
ziyet, felaketin ta da kendisidir! 
Sakın öyle yapma, sakın! Zinhar 
gaflet gösterme, zir.-.~ar !,. 

-Aman, ne sacma şey! 
Jeneviyev, güldü ve mektubu, 

leffedilmiş olan üzeri "Karınca 
duası,, sık satırlarla dolu 8 tabaki.\ 
kağatla beraber, kahvaltı mas:\sı 
üzerinden kocasına uzattı. 

Öjen Piviye, kağıtları alrr), del
di bir tavırla birer birer çevir:';. 
Sonra. karısına şöyle dedi: 

- Bunların hepsi de sihirli k('· 
limeler belirtiyor. Bütün ya?.ık il· 

ları 10 kere konya etmelisin ve 
hunları 10 muhtelif dostuna ~ön
dermelisin. Tabii kadın dostları· 
nal Bunu yapmak zorunda•nn ! 
Sonra n'llar da ayni şeyi yapacak 
lal'dtr. F.~cr zir-ci:::in uz:>o,....asma fa. 
stla verirsen, ba~ınıı felaket gelir! 

Jeneviyev, öfkelendi ve zincir
li mektubu kağıt sepetine atıp, ko· 
casımn t:ıvsive-;\nc k<'.r~ı: 

- Eğer, dedi, sen b~nim böyl ~ 
ıacma sapan şeylerle uğraşac~k 
vaktim var, samyorıı~n. müthiş 
st•:-~tte nlrl-.mvorınm, Öjen ! 

Kocası Pivivc. israr et-miyerck 
omuz silkmekle iktifa etti. 

- Rü Riv.olide dolaşıyordum, 
dedi, T oppi de, yanımsıra uslu us
lu koşuyordu, Bir vitrinin önünde 
durdum ve, ·neden saklıyayım ? .. 
yeni ilkbahar modellerini seyre 
daldım; hakkım var, giyecek hiç 
hir şeyim kalmadı. Ne ustte, ne de 
başta! Derken, bir de başımı çe· 
virince ne göreyim? T oppi, mey
danda yok! Benim miniminnacık 
hayvancığımı kaçırdılar!. Rica e
derim. Öjen, yüzüme öyle alay e
der gibi, hem de umursamazlıkla 
bakma, kalk, bir şeyler yap! Ka!· 
bim parçalanıyor! 

Piviye, birkaç seyrüsefer me • 
murluğu mevkiine telefon ederek, 
köpeğin kaybolduğunu bildirdi ve 
gazetelere zayi ilanları verdi, hü
lasa insan elinden geleni yaptı. 
Fakat, Toppi, bir türlü bulunama· 
dı! 

Jeneviyev, r~kinle~emiyort'u . 
Cı~nun üzerine Öjcn, manalr bir 
to~1la. ~u rr: ül:3 h".1.?-=ı.yı i!eri sürdü: 

- Temenni ederim, kj hund~n 
daha büyiik bir fe\?l<.ete uCramalc 
tan masPn k" 1 ırsın ! 

Jeneviyev, gene gözyaşları ile 
boşandı: 

- Ben~m T oppiciğim kaybol -
duktan sonra, başıma bundan da · 
ha büyük ne felaket gelebilir? 

- Kim bilir, çocuğum! Mücev· 
heı·ini kaybedebilirsin, başına daI:Tı 
dan bir kiremit düşebilir, yahut ta 
bacağın sakatlanabilir. Bir kere 
kad ~dn darbesini yemeğe başladı 
mı in~an, artık .... 

- Ne diye en.da oturmuş ta 
kaderden h:ıhsediyorsun? Kader, 
r.nısall~t olacak bı:?ni mi buldu, bu. 
la bula? 

- Jeneviyev, görüyoı-um, ki sen 

- Ne divevim ! Bii:viik SPksni
rin Clediği gibi, gökle yer arasınrla 
öyle bazı şeyler vardır, ki.. Bu va~ 
ziyeti inkar etmemelidir ve senin 
halini de bu vaziyetle alakalı te
lakki etmemek, imkansızdır, ci
cim! 

Genç kadın, inlemeğe koyuldu: 
- Ah, hen ne betbaht bir insa

nım! Mektubu atmıştım! 
Öjen Piviye, karısını teskin el

ti: 
- Korkma, yavrum ! Daha her 

şey mahvolmadı. Ben o mektubu 
kağıt sepetinden çıkarıp" saklamış
tım. Bak, işte! 

- Ah! Ne iyi ettin de sakladın. 
Teşekkür ederim. Sen o kadar iyi 
yürekli bir kocasın ki ! 

Jeneviyev. böyle diyerek, derin 
derin içini çekip; buduvarına gir
di. 

Ancak akşam geç vakit budu
varından çıktı. 10 parmağı da mii· 
rekkep lekelerine bulanmıştı. Pek 
sükutileşmişti. Düşüncelere dalm1ş 
bir halde: 

- Ben, dedi, zincirli mektubu 
10 değil, daha iyisi hemen 20 mu· 
hibheme yollıyacağım. Böyle y.ı· 
parsam. ihtimal kader benimle da· 
h::ı cabuk barışır! 

Piviyenin yüzü güldü, Ağzı ku
hkl<>.rm'ı varıyordu. Artık sükun 
iç~risincfo çalışmak imkanına ka
vuşr"·~:ı tu. Evirl bütcesinde de hu 
r·reth tevazün husule gelecekti. 
·' "'neviyev. yazı yazmağa alışkın 
a1mıyan eliyle 8 tabaka kağıt tu· 
tan mektubu 20 kere kopya edin
c~uc kıd:ır, arl'ldan 2 hafta geç· 
miş olacaktı. Ojen, bunun bu ka
dar sürece~ini tahmin ederek, fev
kalade seviniyordu. 

Bu. o kadar inanılmaz bir vazi
yetti. ki bazı bazı, rüya görüp gör
mediğinden emin olmak, için. a· 
ya.klarmın ucuna basa basa Jene
viyevin odasına girip. onu göze~
liyordu. Karısının ufak vazı ma&<ı· 
sı bııı.<sında oturup. harıl harıl yaz
makla meşgul olduğunu görünce, 
ici veniden ferahlıvordu. 
· S1mdi evde siikut ve rahatlık. 

sulh ve sükun hi:küm sürüyordu. 
'(rkruı 10 uncu sa:yrfada). 

Fotoğraf ilmi bugün mavera1' 
rı görecek ,ekilde ilerlemiştir. 

Koliforniyada, Vilson dağınd8 

ki dünyanın en büy:.ik teleskop~ 
nun bulunduğu meıh....:r rasathatı I 
de fotoğrafçılığın en son muva 
fakıyetlerile, gökyüzünün mikro~ 
ları denebilecek ufak yıldız ve yı 
dız kümelerinin resimleri alıtıJ' 
yor. . 

Bu rasathanede bulunan ve'}. dt 
merikalıların "Kocagöz = Big t h'· 
ye,, ismini verdikleri dünyanın e~ l 
büyük teleskopu için bizzat diit1'1 e 
yanın gözü diyebiliriz: Havsal~· 
nın alamıyacağı kadar geni~ bı~ ~: 
sonsl.1zluk olan feza boşhığundB-lı' bi 
ufacık: yuvarlak olan dünyaJJl1' 

zün milyonlarca kilometre uzakl~' 
rı ve kendisinden milyonlarca d: 
fa büyük olan cisimleri gören go Ve: 

Ç· 
züVilson dağı ra:athanP.~inde~l Ilı 
Koca Göz'le, şimdiye kadar g~ d. 
rülme•ren uzaklıklardaki birc0• ~ı 
yıldızlar görülmüş ve yeni yeni kş' \l 

inatlar keşfedilmiştir. 
Bundan baska, yine ayni ra!at• 

hanedeki çok kuvvetli adeseler11 
bu yıldızların fotoğrafları ahnab1

, 

miştir. Son defa olarak, Dokl~ 
Hnmason, bu rasathanedelti fotog· 
raf aletleriyle, 80 miJyon 1 ' 

nk senesi uzaklık, saniyede 3'° 
kilometre giden ışığın, bu kad~{. 
süratH olmasına rağmen, 80 ~1 

yon senede katettiği mesafe oe< 
mektir. Yani, saniyede 350 kilf, 
metre gitseniz bu mesafeye 80 P'1 

yon sene sopra varacaksınız! .. e 
Bu mesafeyi gözünüzün önıı11 

getirmek için de, resmi alınan b~ 
semanınde Ör cmf öyp cmföYP 
semabenin, göözle görülen en uı~ 
yıldızdan otuz bin defa uzak 
bulunduğunu düşünmek kafidi!i 

ı:' .,.l. ... L, Dvl,.Lu& 1 luu.acıoov•AMU ı 

landığı adesenin kuvveti bun ~ 
ibaret te değildir. Resmi alınaıı,J)e 
mabe daha uzakta da olsa, yı 
fotoğrafa çekilebilecekti. 'J) 

Doktor Humason, ıemab~J110 
resmini almak için, makineyı e• 
noktaya 60 saat tutmuştur. SüpP , 
siz ki, diinyanm ve semabenin b~, 
reketini gözönüne alarak, fot0 e• 
raf makinesi, resmini alacağı .1 t 
ye göre, vaziyetini, hususi bir. a. ~-

. 1 "l d' d vlıııtJ vasıtasıy e mu ema ıycn eg 5 

mistir. fo· 
Doktor Humasonun aldığı d~' 

toğraf 1 X O santim eb'adıtı 

dır. JctO' 
Fotoğrafı alınan semabe, ~o )(ıJ' 

rpn söyledii7ine lt'Öre, şimdıye. jf\ 

dar kesfedilen yıld:z kümelerısi.i· 
en uzaktakilerinden biridir "':ı .. i• 
yük Avı mmt~'kas111m ~: .. (\::r. 1 'be 
sinde buluJ'lmaktadır. Bu seııı" t/ 
saniyede 26 mil süratle ar:ııJ111 

dan uzakfa~maktadır. fo' 
Dcktor Humason aldığı. bu. ol· 

to~raf m büvük hir eheD"~ıve~ bıJ 
duğunu söylemektedir. Ci1n~~· tle 
semabenin saniyede 26 mil surı:,,j. 
bizdPn ··-akJJ'•tığına R"Öre, re~ 
ni cekmek r:itikç~ 17ücleşecektı~jt1 

Bundan başka, bu seına.~j ,~· 
mevcudiveti ve saniyede 26 rııı bit 
r~tle uz~J.a~bğı hu :-••ret1" teS ·j~ 
edilince, mjjteveffa alim. Si\te!or· 
T"<t:zariyesi rı~ İ\bnt edilmış o u,.~i· 
~~~ter, · .inde buluncl·-<Yı1 ,...,,, .. ciii~et 
natm, günes ile. <\l"Z jle ve .:ltJ' 
'~ .. · · 1 · 1 f ~ bo" ~ r.utun s"'vyare erıy e. e:r rr1et 
iY11 icinde mu?vven bir i~tilc3 ··r· ~· 
~ozn' v~ ba~ rlnndiiri;,.;; bir su • 
le gittiğini iddia etmişti~ 

Rir atle facuısı . 
. ' (cl'I · ı · aı it • Isparta, 1 O - Burada ,,r ~11J)ıı 

surette ınaln olmu~tur. Şada~ -~r}ı.ıh' 
rınclan Halil oğlu Ali elektrık1 ~11.- .çe 

k k kaP' 1 
'· ıe çeye çı ar en cereyana .. 119111 

k .. ur "'' ''anne!" diye in liyerek 0111 • . Jıl" 
sı 'e ·• gclıııi::tir. llnnu gören anne .. 

0 
J-M 

mctc-i, çocuğu kurtnnnak ıçı çıırf 
muşlar, fakat ikisini de cereyal ~ıı;ııı; 

k
.. .. o,, ,.... 

mı-. \ ' C arka arkaya oınur I . 11ıeh· , ·c ııt :ı' 
clır. Çocu~unnn. karısı~~ :. "rcJl -
sinin hirdcnlıire öl'1iibunıı ı;u 
vallı. aile reisi d6 delirmi~tir· 



e '1-XURUN 16 E 

Garbonun nişanlandığı 
bestekar Leopold 

Stokovski kimdir? 
l 

dın •ve~ gazetelerinin, "tlihi K _ 
L... " dıye an 1 G a 
;'Ul'iHc bir 1 ~n. reta Garbonun 
"top 'd musıkı sanatkarı olan 
t•ııı o~. St?kovski il~ !lİşanlandı. 
~elJc/n~tte~_ıkan yazdıklarını, ev
~e ll:ı ıunku sayıda bütün İstanbuı 
OjJdj c~le~et gazetelerinden evvel 

te olmasiydi. Su sanat cephesine 
karşı, pek öyle alaka yokt~. 

O vakit 2 nci derecede hır or
kestranın yeni dirijenti de, . bu 
yoksul muhitte sanat hareketı u
yandırmağa gücü ye~ec:ek __ ~abi!_i· 
yette bir kurtarıcı gıbı gorunmu-

''l 
rnıııtık. 

1 •• lihi Kadın · l 'lıti.in d"' ,, ın nı!an anır.ası. 
~e ın .. h. un yada merak uyand1ı-a11 

yordu. Filadelf iyadaki senfonik 
konser!esin inkiraz akibetinin pek 
yakın olduğu kanaatinin umumi
yetle beni:r.s~ndiği bir zamanda o
raya gelen Leopold Stokovski, ge
lip te bu vaziyeti görünce, hararet., 
li bir enerji ile vaziyeti ı_sl.aha gİ
riı ti. O. kendisine, kendısıyle be. 
raber çalı~anlara ve a?~liye güve· 
niyordu. Bugün kendısıne sonsuz 
hayranlık beıliye,.. .'inleyicilere ! 

tiink~ ım ~ayılan bir hadisedir. 
ltıj et t\ magrur İsveçli yıldızın is
d, b·ra ında fimdiye kadar bu yol 
0İrj t~6otkfayia çıktı~ı halde, hiç 
~teta Garbuk etm,emiı ve lıcrkesin 
~ıh ede - . onun Koca olarak ter-
fi cegı erke - · k. 
lıauıund k. gın ım olac:ığı 

h._ • a ı merak ~ıı ı, zaman za-
~kl·uokt:ya atıl~n ~ayiaların ta. 
~lftı. K ~e-~e~ı nısbetinde art
~lsınd en .ı.sı~ı keıfeden ve par
~ıı r :. : buyuk yardımı doku
lfoı· eııaor Morita Ştiller 

Yeni orkestra tefi, her feyden 
evvel yeni istidatlara ehemmiyet 
veriyordu. Onlan Filadelfiya mu
siki mekteplerinde, Nevyorkun 

'Vutt I . sonra 
~ttı~ 1 adça t~mağa bafladrğı ilk 
qlll· rı at 1' bt•lu,tuğu bir d r 
~J ... '• l•endisiy:e beraber b" ek': 

küçük evlerinde. Şikago sokakla
rında arayıp buluyordu. Bu genç
leri yeti,tirmek için uğra1tı, rnu· 
siki aletleriyle esaslı surette meş · 
gul olarak, haftalarca süren pru
valar yaptırdı. Netice; kendisi bu· 
gün Amerikanın en ehemmiyet ve· 
rilen dirij~ntidir. Ve !ef ııfatiy!c 
idare ettiği 120 ki~ilik orkestrası, 
Amerika Sirleıik Hükuır:etleri hu
dutları içerisindeki en ~ataalı ve 
en çok dinlenilen orkestradır. Bu 

l.,... C~virdi-İ C c· ırço va,. r.;.. .. g on ılbert, sonra 
~ bu~~~s°J ve ~sve~I! bir zengin v. 
"llın~ r an hıç bırısiyle iş nitan
~'sli Ve evlenmeye varmamıs lı
\ıl Yıldız, mü,külpesentl::. · 

ıa.ma 1 ıgını 
~İft" n ara kadar muhafau 
'- ır. Ve . t . d" l' bir . ıf e fım ı, 53 yafın-
""atra " 1_!.0 1onist, bestekar ve or-
~ §en Leonold Stokovski ! ' :~f, boylu bcı lu, e11çlan lcn

~i ~ar:ıf olan bu musiki ıahai 
dfi11; tım ıye kadar Amerikayı ve 
~etk?ı yalnız sanatı ile alakadar 
iİtr n, Danaızın alika cepheai 

1
• aha d - k · ~ 1 hask b. ogruau, endıair.e 

~~i alik a ır cepheden de kuv
... -...ı !! • a uyandı. Greta Garbo
!'ı~fanlandığı ve evleneceği, o-
~ı/·ısı kesenkea bilinmez pe-

t~~ i.t~rlarının kendisini nikahla-
••· .. ıyen b. .. 1111 e,.k ır çogu arasından seç 
it ek olmaaı itibariyle! 

'11 llı bi b b 
.l.'. ile.... r a ayla İrlandalı bir 
c ·•ın "I 1 •i'ıı. Ok og u ~ ~n, L~ndrada do· 
(f I tord·:~ord unıversıteıinde tah
.ı tt-elt u ten •on l Amerikaya ... ;. 
"e orad 'k· u ) "ece .. a musı ı aahasında .!on 
~ •tı, hu'0.~ret bulan bu adamın ha· 
-l'·t Runlerde "lJahl Kadın rn 

~'- ~ •nd " a .1(1-. ...... an çok daha fazla mc-
'llı' Ogr ·ı ~ 1, l'ıld enı .mek isteniliyor; çün· 

l!ı gibirıı~kı bütün düny3ca ma
~telif bır .~ey! Senelerden beri 
§~dar Vcsılelerle, tekrar tekı-ar 
( .laıii1t ti,k Yazılıp çizildi ki! Ger 
~•ediİ el kocası olacağından 
~ıbi, f ek ad~m da büyük söhr~t 
\ ~ 111 a. at fılrn sahasındaki •öh
tı:~••tıd Uııki .. _sahasındaki töhret 
'llll,Jc h' hutün dünyaca malum 

~e~ bi ~•usunda kıyas kabul et
d 11' lt,dr ark vardır. Hele yıldız 
•tı., til~? h-e bilhassa "ilahi Ka

'- Cret. ır kadın olursa! 
~ tıl,11d, .. Garbonun kendisile r1 . 
.. ~~ c k'frnı memleketi olan fs
"fft etti .... •. an bütün r"zetelerin te
> ''l'nr/f.' adamın ha. ;lh hakkınd" 
t...'lı hi B. Krants isimli Avush:r-
>,f'İlit~ı ~~harrir, aıcağı sıcağına 

tı3.1 ld ır Yazı yazmııtır. Bu 
• •O u" 'b• 1 'Ş · gu gı ı a ıyoruz: 

te 1ltıdi 25 ~ ile oJ sene oluyor. O zaman 
~~~!t ~~~:3!~•.f ~e boylu boslu le 

f.-.~,'~'ı b· ... lJıgını temsil eden ya-
l • ır rn ·· · . ~~deJf· uzıaıyen, Cincinatiden 

' 'lı k!~Ya ~eldi. Bu fehirde 
)\ >cJı. s'1 Stokovski ismine aşi
~de, A. un~•n aebobi de, daha zİ· 
f.'i4İ.iJcliik~r.ıka .{ehirleri arıuındn. 
tlt~ de}fj ıtıbarıyle üçüncü gelen 
'b..~•tı·.:•:la, o sırada filarmonik 

eser, bir dehanın zaferidir! 
Leopold Stokovıkinin yükıeli~i, 

gayet sUratli bir aeyr takip etmiş· 
tir. Babaaı Ruı, annesi JrJandalı 
olan artist, Londrada doğmuı
tur. ltçi olan babanın oğlu, keman 
çalmağa heveı etti. f;·ı hususta o 
kadar hassaaiyet gösteriyordu, ki 
kendisini sevgili aletinden birkaç 
sa.ıt :çin bile ayırmak, güçlükle 
miimkün olabiliyordu. 

Biraz büyüyünce, Okaforda gir· 
di ve buradaki tahsil müddetince 
de. musikiyle alikasını kesmedi. 
Bilakis, teknik bil~isini ilerleterek 
21 yaıındayken PikadiJJide Sent 
Ce.rms kilisesinde organist ~evki- CatlJo t'c 11i~nnlısı 

~le beİ~ ~e musiki hayatının 
ırıız rol oynar vaziyet- Garbo O§ıl.·ı Con Jilbertle 11Kraliçe Kı-i..,tin'' Je .• 

Garbo RcnJdi Peçe filminde. 

hi Kadın,,. ın seçtiği.. dolayısiyl• 
onu da teslıir ettiği anlatılan ha
rikulade adam 1 

Yeni orkestra tefinin Filidel· 

ini edindi, müteakıJ;en de Sens Bar 
tolomev kilisesinde kora direktör
lüğünü yapmak üzere Nevyorka 
çağrrıldı. Ve dirijent olarak faa
liyete de, ilk defa olarak Nevyork
ta geçti. 

fiyada göröünmesinden biraz eon
ra, orkestranın ıon safhaya ıe
len tehlike i vaziyeti düzelmiıti. 
Genç dahiye bilhassa kadın klüp
leri yardım ediyorlardı. Klüpler 
mensupları, tehirin her tarafına 
dağdmıtlar, bu sanat müe11esesi
nin mali vaziyetini kurtarmak mak 
sadiyle iane topluyorlar ve koca
larının kulakları dibinde paradan 
o kadar çok bahsediyorlardı, ki 
erkelderi, ceplerine el atmaktan 
batka kurtulut çaresi bulamıyor • 
lardı ! 

28 Ya!ında, Çincinatiye davet 
edildi. Orada o derecede muvaffa
Jnyet kazandı, ki bunu Filidelfi
yadan davet takip ederek, oraya 
gitti ve o tehirde yukarıda belir
tilen va7.iyeti temin ederek, aaıl 
aüksesinin ilkini yaptı. Süksesini 
yaptığı bu tehire, bu büyük or
kestra tefi, içten bağlan'tfnıfbr. O 
ıehirden uzaldatmafdıiç istemez
di. Şehir ahalisi, onun dehasını der 
hal kavramıf ve bunu tereddütıüz-
ce tasdik etmiıtir. 

Leopold Stokvski, ıanatine bü
tün ruhiyle sarılır, eserine bütün 
varlığını bahteder. Fevkalade can. 
lı ve ateılidir. O, orkeıtrayı idaM 
re ederken, bütün vücudu hareke
te gelir, elleri boyuna hareket ha· 
Jindedir ve alnında ter damlaları 
pırıldar. Hissedilir, ki bütün bu 
jeıtler, yapmacık pozlar değildir . 
Bilakis, deha nöbetinin tezahürü-

Günün yorucu itleriyle kafafa. 
rı !İten bazı inatçı tacirler, yor· 
gun, argın konsere gidip te Havd
nin bir aenonisini yahut ta Çay. 
kovskinin bir uvertürünü dinle 
meği angarye sayarak paraca ya.·. 
dımr esirgemekte iırar ediyorlu. 
fakat kanlarının israrı üzerine 
dan görmek üzere bir aktam kon• 
sere gittiler mi, artık herhanai 
"Çılgın Ecnebi,, yi yakından gör. 
mek üzere bir akf&JD konsere git • 
tiler ani, artık hemanıi bir konser 
aktamı salondaki yerleri, ender 
olarak bot görülüyordu! 

dür. Musiki ile cezbeye gelit ve 
bu teıirle sahiden değitif ! 
Orkestrayı idare ederken vec· 

de gelen, kendinden g~en bu yük 
sek artistte sanat atkı diye anlatı· 
lan ,ey, son derecede kuvvetlidir. 
Bunun bir delili de, büyük eserle
rinden biri diye söylemek yerinde 
olan gençlik konserleridir. Bu 
konserleri, o icat ve tertip etmİf· 
tir. Amerikada batlı batına bir 
rol oynıyan bu konserlere orta ve 
yüksek mektep talebeleri devam 
eder. Bu müstesna konserler, tale
beler İçin ~ayet ucuzdur. En pa
halr yer, 75 senttir. Kendisi or· 
keıtrayı hiç bir ücret almadan i
cfare etmek esasından hiç ayrıl· 

Buunla beraber, yeni orkestra 
tefi, ahali bakımından konserin 
yeknesak, can sıkıcı da teJikki o
lunacağını hesaba kattı. Mono
tonluğa çare arayıp, alıtılan vazİ• 
yette bir dejiıiklik yapmağı dü
tündü. Programda öyle bir defi· 
tiklik yapınağa kaJkrttı, ki küçük' 
kıyametler koptu. Adeta ufak, te
fek skandaller ! Orkestra cemiyeti 
atef püskürüyor, gazetelerde po
lemik açıp hücum etmekte cemi· 
yetten geri kalmıyor, yangına Jcö
rükle gidiyorlardı. Bunun sebe
bi, mutat usulün bozulmasıydı. 
Çünkü, Leopold Stokovski Keyt 

maz. Konser programlarında en 
büyük klasiklerin eserlerinin yanı 
sıra, en modern ve genç sanatkar· 
farın beıteleri de yer tutar. Maest
ro, fasılalarda podiyumdan dinle
:!' icilerie konutur, onlara musiki
den ,.e müteakıp konser program· 

S • 1 "C ' mıt e az mugannisi,, Al Jolso-
nu, orkestraya taganni etmek su
retiyle refakate davet etmitti. Nt! 
küstahlık! Saçlanna ak düten di
rektörler, tep;11iyorlardı. Bütün A-
merikayı, bu hamleye kartı kor· 
mağa çağırıyorlardı. Fakat, güriil
tü, patırdıları bota gitti. Yaptığı
nı bilen orkestra tefi, fikrini sağ
Jam bir iradeyle yerine 1retirdi 
Bütün fikirlerini olduğu gibi! ve 
bütün FiJadelfiva, kendisine m: • 
zaharet gösterdi. 

1.ırınd;ın bahseder. Sazan da din
!eyiı:iforden sesi müsait olanların 
koı ada. te ganniye iştirak etmele
rini rica eder. Her ıey kendi ne
zareti dtmda hazırlanır. Program 
lar· !aJefJcieri basarlar, afiıleri ta
Jebefo.-i yaparlar ve reklam itini 
de gene onlar halJederler. Hariku
lade bir ndam, dünyanın hatka 
büyük §ehirlerindeki gençlikten 
daha a7. musiki sever olmıyan bü
tün bir ger.çliği, musikiye çılgın · 

1 casına ml'!:tun hale getirir, onları 
mükemmel terbiye eder ve bü
tün bir nt·ı!i teshir eder. Bu a
dam, Leopold Stokovıkidir; "Jli-

Sonra Amerikllda turneye çık • 
mağı tasarladı. Hususi bir tren tut 
tu. 6 vataklr vaıon. 2 yük varonu, 
yemek vegonu, J konuf1Da v .. o
nu, J banvo va~onu ! Tabii bir de 
lokomotif! iste hu huıud katarla 
turneye çıktı. Kendisiyle birlikte 

(Arkası 10 uncu MJyı/ada) 
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Çete, hep "0,, nu hatirlılJor: "Ah, 
Con Dillinqer, neredesin ? ! ,, 

Leıler Gillü ve Cak Per
kinı, karıları ve çoculrları bir 
araya geliyorlar. Kendileri, 
Con Çeysle de, devamlı ıu
rette temm halinde: 

Önceleri itler yolunda gitti. Bir 
bakıma mesut yatıyorlardı. Biri 
dereceye kadar .. vaziyetin müsaa· 
desi nisbetinde ! 

Bu daimi firar sırasında Ame
rikadaki teıkilatın huıuıiyetinden 
f aydalamyorlardı. Seyahat eder
ken, -pek tabii olarak!- kendi
lerini batka isimlerle tanıtıyorlu· 
dr. Tamtmıyorlardı, demek daha 
doğru! 

Sonra, seyyahlara mahsus ol
mak üzere tesis edilen otellere in
meği tercih ediyorlardı. Buralara 
boyuna seyyah akını vardı. Ve sey 
yahların, gelmeleriyle gitmeleri 
bir oluyordu. Öyle kalabalık, öy
le karma karıtıklık, ki değme git
sin! 

Poliı, seyyahlara mahsus ol · 
mak üzere tesis edilen otellerle sı
kı fıkı alakadar olmağa lüzum gör 
müyor, buraları tiddetli bir kon
trole tabi tutmuyordu. Seyyahlar 
için, deftere sadece imzalarını at
mak yetiyordu. Kendilerinden 
herhangi bir vesika istenilmiyor· 
du. Bunun sebebi de atiki.r; tu
rizm bakımından seyyahlara mü,. 
külat çıkarılmasının bu akını dur
durmasa bile, yavqlatacağı, ge • 
]enleri azaltacağı hesaba katılı • 
yordu. Onun için seyyahlara kar • 
§ı gevıek davranılması, akla daha 
mülayim geliyordu! 

ri zaman, uykusuz. kabuslu gece
lerle göz kapamadan sabahı bek· 
liyorlar, sinirleri adamakıllı bozu
luyordu. 

Sebep!? 
Sebep mi?! Bu, besbelli bir şey! 

Polisin ani bir baskınına uğramak 
endifcJi ! 

Şehir içi otellerde, açık yerler· 
deki rahat ve huzurun mevcut ol
maması, kendilerini buralarda sa-ı 
bahlamaktan çok geçmeden büs
bütün vazgeçirerek. hepine de şe
hir içi otellerine boyl · ~ fikrini 
benimsetmitti ! 

Hakları vardı. Çok defa, gece 
yarısı yataklarından fırlıyorla.", 
1·:ııryoladan yere atlıyarak, rovel
ver elde kapıya ko,uyorlar, oda 
'· ... oısına kulak vererek dışarlsrnı 
dinliyorlardı. Fısıltılar, ayak ses 
leri i•ittiklerini sanıyorlar ve bu:-.
ları, zabıta memurlarının b:ı.skm 
ba4langıcına atfediyorlardı ! 

Sade sanıyorlar, denilemez. Ta
hii koridordan geçenler ve bu ~. ~· 
da fiskos edenler de oluyordu. 
Bunları zabıta memurları olması 
ihtimali gangsterleri heyecana uğ
rattığı gibi, •\rehm içerisinde, ayak 
sesi if itilmeden i'itiliyorr.ıutcası • 
na tel&Ja kapıldıkları ve ağız açıl
madan konuşuluyormu;casına en
diıelent!;kleri, nadir ahYalc!en de
ğildi; bilakis! 

Oda kapuının arkası •. ;:la daki · 
kalarca kulak kab:ırtıyorlar, yak•ı-. 
bir tehlike mevcut olmadığına e. 
min olunca, bir an için rahat bir 
nefes nlıyorlar, yataklarına clönii· 
yorlar, fakat uzandıktan biraz son 
ra gene doğruluyorlardı! 

Elde tabancalariyle, yarı uyku, 
yarı uyanıklık halinde yatmaları 
da, artık fevkalade ahval mahiye· 
tinde olmaktan çıkmı!tı. Onlar 
için! Vaziyetin nezaketi iktizası, 
biJikis bunu pek tabii telakki edi
yorlardı. Normal olmıvan böyl~ 
muhtelif vaziyetler, onlar indinde 
nahoı olmakla beraber normal~i . 
Teh!!ke tehdidi altında ya~adıklııt· 
rına göre! Guya yaşadıklal'ına gö
re! 

Çektikleri bu ıstıraptan karıla-

rına ve çocuklarına da müz'iç bi· 
rer hisse düıtüğü kestirilebilir. 
Müz'iç te lakırdı mı! Uzun sözün 
kısası, berbat! 

Garsonun veyahut ta oda hiz
metçisi kızın bir iş için kapıyı tıkır 
dalması, onlara, sanki çan çalım· 
yormuş gibi geliyordu. 

Ne çanı?! 

Belki de ölüm çanı!? 

Hülasa, buna yaşamak denile
mezdi artık; yavaı yavaş sinirle
ri büsbütün tahribe ve ruhi halet
leri paniğe uğrayordu. 

Panik!? 
Evet, Con Dillingerin hakim ol

duğu çeteye, şimdi panik hükme
diyordu. Başsız, "şef,, siz kalınca, 
harap ve zebun olmuşlardı. 

Ve çetenin en mühim uzuvları 
böyle olursa .. artık derece derece 
daha az mühim ve ayni zamand..ı 
da daha az mukavim olanların na
sıl kıvranıp çırpındıkları tahmin 
edilebilir! 

- Ah, Con Dillinger, nerede
sin! Sen varken, senden kuvvet ve 
hız alan çete, ne müthi,ti ! Sen, ey 
"1 Numaralı Halk., dütmanı! 

Biıtün çete mesupları 'imdi böy
le dütünüyorlar, kendi "Kahra
man,, larını daima hatırlıyorlar
dı! 

Lester GilJiı, arada bir inliyor
du: 

- Bu tam manaıiyle bir cehen
nem hayatı! Y oldatlar ! Şeytan di
yor, ki "Al her eline bir rovelver, 
in aşağı, çık sokağa, veryansın et 
yaylım ateşi!,, Yolda,lar ! Şeyta
nın dediğini, er, geç bir gün yapa
r.ağım! Dan, dun, dan dun, sağa, 
sola ktırşun sıka sıka, rastgele et· 
rafımdakileri kanlar içerisinde ye· 
re sere sere yolı mda ilerliyece
ğim; ta ciymen loırşunlarile yere 
devrilinciye kadar! 

Onun, ekseriyll şehir içi oteller
de geçen buhranlı gecelerde böyle 
deyişine karşı, Con eÇys, nisbeten 
daha iradesine hakim ve sakin, fU 
mukabelede bulunuyordu: 

( A r1..,, ... , ,.,,,., ) 

Dersimde ilk cinayet 

Sultan Alaetfin Der
simde nasıl öldürüldü 

Yazan : N i y n z 1 A hm et 
.Asırlarc::ı vahşet ve şeka\·et yatağı .:ı l 

!arak kalmış olan Deuimi nCumhurif 
yet devrinde ulaştığı ıükun ve refah. 
in~ılpa tarihimizin en parlak s.ıhifelc 

rirulcn biri1r. 

tan ne kazanacaksın. Halbuki 
maye edersen ilerde seni han 
ğım. 

Alacddin (Han) ın ne demek o?dui 
nu izah etti ve pek yakında muvaffa 
olacağını anlattı. Yüzlerce defa hük\ımete sisya netmiş 

ve kanun çenberinden kendilerini dai 
ma kurtarmağa muvaffak olmuş Dersi 
sim!n tarihi zorbaları, Lugün Cumhuri 
yet adliyes:nin elindedir. 

(Dersimin zorbası) öyle bir kelime. 
dir, ki yalnız Dersim dağlarında değil 

bütün bir Osmanlı devri tarihinde deh 
şet uyarulırmağa muvaffak olmu~tur. 

Dcrsimli eşkıya öldi:rmcnin bir f~' 
da vermeyeceğini düş,hebildi ve A~ ~ 
ccklini yanına alarak ~adırına gotürcl 

Dcrsimli misafirini karısına bıraktı' 

Onların Osmanlı dr.vrinde yaptıkları 

nı okuduğunuz vakit hükümet otorite 
sinden şüphe eder, hayretler içinde ka 
lırsımz. Biraz daha dikl:atle miitalea e 
derseniz. Dersimin bu otoriteye hük 

- Bu bizim misafirimizdir, muhafaıl ' 
et .. dedikten sonra tekrar işine. dai' 1 
at aramağa döndü. t 

Dersimli kadın Harztmli Alaedd1111 l 
çadırının en iyi yerini verdikten so1111 

& 
cı yemek hazırlamağa başladı. Tam o il 

mettiğini de görürsünü1. 

nada altında kargısı ile diğer bir ver g 
simli göründü. Yabancıyı görünce tol 
du: 

Bunun daha acı tar.:fı da var: Der 
'sim topraklarında• yaşayan Türk ev 
ladları bu zorbaların ~llerinde azad ka 
bul etmez birer köle idiler ve bu top 
raklarda her ağa ve Seıidi tam manasi 
le birer Hasan Şebbah idi. 

Hele Dersim tarihinc:c ilk işlenen ci 

nayet çok enteresandır. 

Sultan Alaeddinin iki oğlu İzzettin 
ile Kılıç Arslandan başka diğer karısın 
dan Gıyasettin Keyhusrev arasırula 
müthiş bir rekabet başlamıştı. 

Melike Adil, kendi oğlu İzzettini ve 
liaht nasbettirmeğe muvaffak olmuştı.J 
Keyhusrev bu nasbc infial duyunca A 
Iaeddin ona Erzincan havalisini verdi. 

Fakat Keyhusrev Selçuk tahtına geçti 
Alaettin Kayseriye çekilmişti. Har 

zem ıahlardan Celalettin Menküberti 
ile aralarında müzakere başladı. Anlaş 

ma kararları verdiler. Hatta Celalettin 
akrabalarından birinin Y.ızını Gıyasettin 
Kcyhusrevc namzed krldı. 

- Kimdir bu adam? .. 
- Harzemlidir ! .. 

- Neye öldürmüyorsun? .. 
-Kocam ona aman verdi. 

- Niçin aman vermiş? .. 
- Çünkü sultandır. 

Eli kargılı Dersimli bir an düşüııd~ 
ve: 

- O benim kardeşimi öldürmiıtt! 
Kardeşim bundan kıymetli idi. pe 
ve üzerine atılarak Alaeddini öldürO"" 

Dersim efsanelerinde daha bir ço~ 
nayetler vardır. Fakat bu öldürüş 
simde kin ve intikamın bir sembolüclu' 
Yalnız şunu söylemek isterim, ki tıril' 
te bir intikam vardı: Lu dava son seıı' 
]erde ise bir adet olarak öldürmek t'~ 
Jini almıştır. Kuvvetli taraf zayıf ta~ 
daima ve daima ölümJe tehdit ederdi-

Korkunç dağların her kıvrımı ve' 
simli olmayan için d~ğil, her Dersilll 
içinde en büyük tehlike idi. 

Niyazi AJırtil 
Fakat iki tarafın .samimiyedtri uzun ---..,.._----------. 

sürı:tlc.di. ~ imalathane ve mUesseil 
Celalettin Harzem şah Melik Eşrefin açmak isleyenler 

elinde bulunan Eflakı :zaptetti. Bunu:-ı B ı 1 ) ~ 
a.et i~ e rei iğin in yeni bir ,,,.._ 

üzerine Eşref Alaettin ite birleşerek m:J • b k ~ 
mı üzerine fa ri a, imalathane,.~ 

kabeleye hazırlandı ve Celalettin fe~i I 
a i nıiie~~eı:e açmak ve işleım,,...-_v 

bir mağlubiyete düçar cldu. (1224) ruh~at , ermek için yapılarak ıııii~ 
Mağllıp olan Celalettinin uzaklaşma at C\'Yelii aid olduğu belediye §tıl~ 

sı üzerine Alaeddin Erzurum civarını "d • h ıı· I k -' cc ı arı 'c ma a ı ma ı'zur 110 ·t• 'ti 
tamamile ele geçirdi. dan tetkik erlilccek. onra ınerkrı fı 

1
• 

Celalettin Menkuberti ilkönce Erzincan he} eti imar hüro unca mc\ kii 'c '" 
na sığındı. Ora.dan Abbasiye halifesinin \'eti tP,.hit etlileı·ektir. 

yanına gitti. Burada d'l fazla durama · Hn maliınıat cloğrııra , ali , c lıcledr 
dan Diyarbekire geleli. Tam bu esnada ) c rei ... inc hilılirilcl'ektir. . 
Mongolların gelmekte olduğunu duydu V.ıli tarafırıdan kii~at , e iştcı111~ıd• 
Şimdiki Silvan kazasının merkezi olan ,ı 

ne nıii :uulr. "ılilrnedikı;e rulı:ıats Miyafrakine kaçtı. 
ınuamPle yapılaınryaC'aktır. En büyük dütmanlarının eline düş 

mekten kurtulan Alaeddin burada bir Be"edlye dalrelerlnd• 
Dersimlinin etine düttü. lf ~akıp edenler . 

Dersimli ıilihına davrandı. Üzerine Belediye dairelerine girip çıka~ 1 •11'f 
yürüdü. Öldürecekti. r 

sahiplerinin kalem odalarına gı e Alaeddin teılim olduktan sonra bir .. · ff11 
kaç kelime söylemeğe vakit buldu: mümeyyiz ve memurlarla goru 

- Ben, dedi, hükümdarım. Adım A leri yasak edilmiştir. .. ,,e 
laeddindir. Benim hayatıma dokunma'< Müracaatçiler ancak müd~·rp 

muavinler tarafından kabul 1 1 

1 
l 
h 
1 
l 

Diğer taraftan seyyah otelleri, 
açıklık yerlerde ve konforlu ol. 
makla beraber barakamsı tekilde 
kurulmuıtu. Seyyahlar, buralarda
ki pavyonlarda münferit bir halde 
kamp hayab geçiriyorlardı. Bu iti
barla, şöyle pek öyle ,gÖze çarp
mıyacak sapa bir kenardaki bir 
yerde yatıp kalkmak, kolaylıkla 
mümkündü. Hatta, kimseyle yüz. 
yüze gelmek istemiyen, bu arzusu
nu kolaylıkla yerine getirebilirdi. 
Hiç kimseye rastlamadan girip çık 
~ak imkinaız değildi. Kamp ha
yatını andıran ya§ayıf. burada 
,serbestti. Meskenler, biribirinden 
ayrı, müstakil olarak, bütün ara· 
ziye ıerpilmitlerdi ! 

Bir yerden bir yere gidi,te de, 
toıelerden geçtiklerinden daima 
Jıehir]er dıtından dola ~t,'· ! ·- · · n 

dikkati Üzerlerine çekmiyorlardı. 
Şehirler ortasından, fehir içi ana
caddelerden geçseler, vaziyet na
z~k.leşirdi. Bir, iki derken, günün 
bırınde, artık sıc"ıyamıyan çekir
gelere benzerlerdi. 

On bin metre yüksekte 
dinleneceklerdir. ,.e 

Emri dinlemeyen mümeyyiz f) 

memurlar hakkında en ~iddetli ctyt' 
nın tatbik edileceği her memura 8 

ayn tebliğ olunmuştur. 

Hül:sa; turist karard.hları ve 
fOseler ! Lester Gillis, Con Ccys ve 
Cak Perkins, demir gibi sa;;lam o
larak. bıı parolaya perci'rılenrr · tı· 
lerdi. Evet, turist karargahları ve 
§eseler! 

Tabii ilk ikisinin ber~}-erl~rincl" 
ki k rılarivl~ cocukları da, kendi 
lerine tab'an harelcet ediyorlar, 
onlar nereden nereye ne yoldan 
gider!~rse, peıleri sıra yollanıyor-, 
lardı. 

Şehirc sokuldukları ve şehir i -1 
çindeki otellerde kaldıkları, pek• 
nadirdi. Ancak pek mübrem ıe • 
beplerle arada bir bu cür'eti ~ös . 
termeleri de, sürekli olmadı. Cün
kü, şehir içi otellerde geceledikle-

1.,a v v H reci K a )r l n 11 ov para ş ti t 1 c n us d at 1 adı ğ·ı n ı an 1 atıyor 
------------------~--___..,..,. 

Yiizbaşı Kaytanov, isimli bir Sav 
yet tayyarecisi 24 ağustos~a uksi: c:1 
maskesi ile 11.037 metre yiikseldik 
ten kendisini paraşiitle aşağıya ata 

rak paraşiitle yüksekten ntlama dün 
ya rt:kurunu kırmıştı . Bundan evvel 
ki rekor da gene kendisine ait bulun 
makta fokat 9.800 metreden yukarı 
c;ı!cm3makta idi. 

Otuı dakika siiren son ntlnyr~1 
hakkında Knytt>nov, aş-'\ğıc1nki ize.'. ., 
tı vermiştir: 

"Bu atlayı~. benim 427 İnr;İ atlayı 
şınYlır. ilk on ila on iki sanive eo;r"\ 
smda paraşiitiimii açmayar<:k 1.000 
metre kadar diiştiim vr. hundan SN\ 

rn parnşiitiimii açtım. / 1 ı·:lma t;c>!: ko 
lay oldu, fafat bu esnada, sol elimr'c 
eldiven bulunmadığını hayretlc p-ür 
düm. Pek muhtemel ohrak t"lvynre 
kabininin kao•sını ~rarkC""n eldi"c"i 
mi kaybetmi~tim. Parmaklarım o de 
rece hissiz bir hale geldi ki elimi ka 

patamıyordum. 4.000 metre irtifada 
oksijen maakemi çıkardım. Ismmağa 
başlayan elim bana müthiş acı veri 
yordu. iniş normal bir vaziyette de 
vam ediyor ve riizgar beni demiryo 
hı boyunca götürüyordu. 500 ila al 
tı yüz metreye ir.ince, bataklık bir 
sahaya kanacağımı anladım. Bu hiç 

te hoş bir ~ey değildi. iniş süratini 
n-ı:altmak i ·in ikinci paraşütü açtım. 
Fakat yalnız sağ elimle çalışabiliyor 
dum. iki para§Üt birbirine karı§tı ve 
inis daha ziyade hızlılaştı. Bunun ü 
zerine bıçakla ikinci paraıütü kea 

Y 11ni n11.~ı lual 

Siyası ı llmler 
~· . ·ı· 1 n ,·r.11İ (( 
ıyn,ı ı ıın rr mrcmua,.,mı • fe\ 

kan 77 inci ayıemda Mulıarrenıb·rıil' 
zi Toga) ·nı ''f JHIU\'ol cla1ıili ha~ ~c'• 
ha1ciki "ı·bcpl<>ri"' l\Telırnrcl :\h d",wı 
k. . ' K.. • 1 ~ ,. Z" ac 1 
ın ın · ov mcr n(.'ı rı:ı . , ; s'' 

Falıri'nin "\lııınıı 'ıılımlilerı ~ıılt' 
matlı aldılar'' gihi entnc .. arı ~ııl1 f11.t1' 

h·ritıılt'll haı;ka iı;Liııı.ıi. ikti,.,aılı ~l~rçı1~ 
li llH' eldrre lt>rn:ı cclcn d:ılııı 'fıt'' 
ctiicller \C Lcrı·iiınelcr de 'ıır(Jır. 
Sİ) c ederiz. 

tim ve attım. Biraz hızlıca yen. in .-------------~ 
dim. Düştüğüm yer, fundalıkla dolu Gorio eara 

H. Balzak • H. Rifat 

Sayfiyeye gitmezden evvel 
ka bir tane tedarik edin. 

bir çukurumsu yerdi. Paraşüt derhal 
üstümü kapadı ve ben de bir dakika 

kadar hareketsiz kaldım. Hemen der 1 
hal yakınlarda çalışmakta olan kol roman 
hozcular geldiler ve pard§Ütümü top V AKIT Kitabev1 • 100 ku.rul/ 
lamağa yardım ettiler.,, ---
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Kibar haydutlar 
Pipo tütünl0ri · saflşı 

gittikçe artıyor 
ı a~ 1 /" 1 •' .cı i nıiı.de pipo ı iitiinü urf i- r Arnavut! uk t• petrol 

Şirket mihnesslll, komisyoncu, tuccar, avukat unvanlarını 
taşıyan bu adamların hepsi katildi 

Eski bir polis hafiyesi Senato reisinden intikam 
almak için karısının mazisini araştırıyor! 

liiıı .. ırr ene arı111aktadrr. Pipo tii· / adamları 
" ı 11·n · ı 1 'f ·· k. · ı · ı· -ğ11 I ' ) 

1 1111 a ur ıycde yapılma· Arna' udluk hiikiıınetı ıır ran·JZ 
~hl ~al~laııım~ıı. Bu i,. ilk defa müte· ııirkeıi ile petrol arama hu~usnnda 
l 

Ilı le ) 1 .. L
0 

cirketi ıtıda t re. ıa\a t• edilıııi .. \C 19::?3 yı- muka,cle )apıııı,tır. rran~ız >. 

< ıoı nlıo-urlar idare i lurduğu a· i;ç ,pne .arf mda en az on ,ondaı. ı·•· ı 
" ~rde Tiirk ı>ipo ı··t·· ı · 1. parak 'e ondaı·ıar Jüzuıııu lıahnde ~a I u un arı çı1'.arnıa· · k ıa~laııır"'h 1 .000 metre derinliğe kadar ınece -

1· . . . 
· l lllııla 1 · · . ·- tır. 9;~., I n ıır •~tatı. tı;;e göre 1931- Pf't. ı·· f'l'k i~tilı~ali 50,000 

.. " ınıla "'rr t '" t" .. ı o nn ııen l . arr- • ı u unun va:.ati ayhk tona 1 l'p 1 1 ;;11 ,·ııkit ~irkct ur ta • 
' 1 ı,ııır 77 k'I 9r.:a la ı,., o ı ul'.' ar1 ı · , . 1 ." ·> ~rıınıılı. Hu yıl- firPlıane kııraı,aktır. 

li1
11

4 ~ ı·ııclıı ıı•ııo tiitiinü sarfiyatı 8 Amerikanın eklnlerl 
)9'ı•) 1- 0 g:"alll kadar tutmakta jcJj A "k n• 1 ı'k l(c\'letlerinİn ban• 

· ... - J<n3 il · ıımerı a ır eş 6arr· · yı arınıla 'a.ıliti aylık kala J l !anan ~afi ilıtiYal altmı 
1\ ut 13 . · rrn< a op • • lııi • kılo ıo ı graııı te~hit edil- 1937 yınlnn hirinr.İ ayında 12 mılyar. 

1 tt," •rnrhi piım ıiHüııii de 7 kilo 450 2;; ıııih·on 190 bin 783 dolar olduğu 
ııı et . . . }9·~ ıııı,tır. lıı>ı-ap edilmi:;tir. d 1 1 ~ı;• . 3 ırlında lnhi-ar i,e ,·azi\·eıl Mısırda yeraltı ına en er 
"len · · d 1 · \İiyle ~nra. vasatı a) Irk arfiyat ;\Jıı:ır hiikıiıneti ~·eral~ı ıııa en erıne 

ı, ·9~·:hu edoluock.•ı;·lir: Y··rli 82 ki· ra.ı. ehenııniı·•t ,.,nıeg• h~ılamıı" 
l93ı .;'•n>, crne~ıı o kılo 833 granı; nııılıtelif nımtakalarıla faahyeıe grç-

hi 2 (· lını1a 97 kılo 101 gram. erne· miştir. . 
1'8 ı lo 308 gram. 1935 de l 66 kilo A "uan ci' arnıı1a i tih al :dıJınek~e 
193 ~raııı, <'c·ııchi 2 kilo 508 .ıı:ram. olan vrranit ocakları ile K. ız .. tl~enız 

'() \e llJ37 ·ık 1 " ~ d 1 1 t 
6
iltf' 1 a lı ayında vasati kenarındaki altın nıa en erının 1~ e -. 

•vat 19'\ k'I 5 l l k ~rı ti: .. • 1 0 • 00 gram. ernebi pi· me)C eh-erişli olduğu an a~t ara yem 
oJ

11 
-ıtun. sarfiyatı <la l kilo ·ı75 gram makinel~r ısmarlannu~tır. . 111'.·tıır. l dak f f t b B 1 d ha~ka sa ıra ı os a 

1 
n

11 
d •• • un ar an ~ 

•>i • a go-ımyor ki Tii'k pipo tülün tuzlarının Jn ;,ıeıilme>ine haılanacak; 

~l;·;·b~i';k~r- İay~areci 
nerede? 

Bir bangiz üzerinde imdat 
beklemek ihtiniali var 

'---ç -------
0 c u 0· u rn u t ra rrı-

u yal tı ııa atn1adım 

Şimal deniz yolları merkez ida
resinin Kutup istasyonları direk
törlüğü, atağıdaki tebliği neıret· 
miştir: 

Levanevtki tayyaresinin Kutba 
kadar giditindeki ıürati ve tayya
renin son radyo emiıyonundan bi
raz so~a yere inmeğe mecbur kal· 
dığı faraziyesi nazarı dikkate alı
nır ise, tayyare mürettebatı, 88 şi
mal arz derecesi ile 148 garp tul 
derecesinin iltisak noktalarına ya
kın bir yerde ve ·muhakkak olarak 
buz denizinin merkez mmtakasın· 
da F airb&nks hizalarında bulun· 
maktadır. 

Bu mevsimde o mmtakalarda 
buz mevcuttur ve bu buzların '.l· ı 
ziyeti, halen kutup mmtakasınd.ı 
Papanin grubu tarafından tetkik 
edilenlerin vaziyetlerine pek ınü· 
şabihtir. 

Buz denizinin merkez kısınr. 
ıı,.h,., 

1 
'" , çatlaklarla hirihirlerinden ayrıl · 

ııııı/~ 1 ;11rı rn ıramray altına mış geniş ve düz buz parçaları İ -
1.\ İki . .'8' «idfo difrn çocu~u le kaplıdır. Büyük Şiınal Kutbu 

ehrn ııun e\"velki niishnmızda Bay seferinin de isbat eyledig"'i gibi, bu 
h. et N . . . d b. . . . b ~ınd k. un ısmın e ırısının eş buzlar üzerine ağır tayayreler ko· 
~c att ~ 1 çocuğunu tramvayın önü !aylıkla konabilmektedir. 

" ıgmı Yazmıştık L · · d l'ıı \.<>cu.. • evanevski'nin tayyaresın en 
~a fu Ali Muhittin ile matbaa cm son telıiz haberinin alındığı za

lı llcl'ıe e.n .Bay Mehmet Nuri şunla madanberi, ağustos ayı sonuna ka· 
......._ B tnıştır: · dar 15 gün geçmiştir. Bu müddet 

:~ içn-ı en on beş senedir rakı ve siga zarfında, Levanevski'nin üzerine 
~llitıd e~. 934 senesinin birinci teş konduğu bankiz, hattı müstakim 
~ ~jtıclee ~·Yaşında Mustafa Nurettin olarak, 25 ila ı 00 kilometre sey· 
\- ~ J!.di ır oğlumu Şehzadebaşmda retmit olsa gerektir. 
~lltti§t:nekapı tramvayı altında can Bu malumattan da anlatılacağı 
y ı. lı-ıi Lavrulllun vechile. Şevelev arama ıeferi. en 

~~ .. ıtayb . acısı ile bütün serveti doğru yolu tutmuıtur. Dört t~y--f'1en ctım. Hastalandım. Buna yare ile 100 kilometrelik bir genı§· 
ı ~llıi Ça~ı ıp diğer yavrularımı ve lik üzerinde araıtırmalar yapacak 

1 ~tl~a~cç~~diriyordum. olan Şevelev heyeti, eğer hava şe· 

,\ren Liipf'n·ler. 'atpinkcrtonlnr 
hikfiyclerılc ·a~a) an kihar hırsızlar .. 
J'akaı \ıııerikanın gırng,.,ıcrleri, Pari· 
!o.İn kilınr lın) ıhullnrı onlardan <lnha 
a1 ıııı mf' lmr?. 

Hu lıo ıın ha~lı. aplrnlı. miikf'lll" 
ııırl ı;i) i11111iı: ~ık lın) ıhu.Jlnr lıcr ıncdc· 
ni in,.,ıın f.\İlıi, lıiiyiik §clıirlcrdı' ~a) el 
ıahii 'r rıılıııt lıir lın ·at ya<ar1ar. On
lnrm nzılt lıa) ılııcl olacnğı kim c.nin 
ııklma ı;elıııez. 

Bıı kilıar lıırEtılıırın arasına gıren 

'e lıııyaı lurını yakınılan tetkik edf'n 
hir ~azeıcci ~iiyle anlatıyor: 

Yanıımla oturan \ ' C hana r.iı;aramı 
yakınıık için kilırit uzatan lııı adamın 
hir kat il "Olduğnnn hili) orum. 

Hatta hu. lıirkaç kerrc ndnm ölıHir-

- Burada 
misiniz? .. 

bana bir i~ verebilir mli~ hir katildir. 
Frank Bunnıın orta hoylu• ı;ayel 

- Diin bir "dam lwğdımı. 
l'nrırı zayıf, siniri i hi r adanı. Oıııuzları ge

::aman ni~ \C çıkık. Çehresi lıerlıanı;i bir fr 
geline ı cl.-rar lwğncağ1111. O 
sizi alnım. 

- İ.~fı•r fll'h f<'n<l 8İl111f')Or. lJıı !ili" 

balı il.-i _çİp<1rİ~ ulı/1111. Riri "TJefolrm 
gidin!" biri dt• •' !lir dalıa miiracaat 
cı11ır•)İ11!'' diyor .. 

ncına ıııcrımıa·ının kahına ı;eçccek tle 
recede giizcl: Yiiziiniin çizgileri nnın· 
lazımı: hnrnu biraz kısa: mavi giizleri 
ı:akin hir hakı~la ııınayyen lıir noktaya 
ılikilmiş; ufak hir ağız: geniş hir alın 
Ye eiynh ~açlar. 

Evet, Frank Bıınnnn 'm karfhmcla 
in ~anın ilk thı)thığıı intiba hrnlur: 

Şık hir ı;cnç. 
Y nlnız yiiziine ancnl· hiraz yakm· 

dan hakıııca yorı;unluk Ye mc~ekkat· 
t<'ll kalınıı han izleri fnrketınck kahil. 

frank Hıırınan lıir kati1Jir. lluracla 
hulunnntnrın hep i de bunu hiliyor .. 
Dütiin Amerikan poli ide bnntlan 11a· 

lıerdar. 
Tiiz hurada, • C\'york'un hi1meın 

kaç katlı bir hina~ının yinııinci katın· 
da bnhınuyonır.. Bura~ı haeit effnlı 
hir yazıhane. Kapıdaki fo,•Jıa burau· 
nın ·hir 8' ııkat vazıhancJ olduğunu 
.. ;i teri,·or. Ncvv~rk'un me~hur a'·uka· 
~ ' . 
tı forri 'irı yazıhanesi. 

lorri de ·anımızda. Fakat, onda 
ne hir C\' alıihi hali var. ne hir j~ a· 
damı. ~anki o tla lnıradakilcrin lıep i 
gilıi, i·İ olan 'e a' ukala danı~nıağa 
gelmiş lıiri~i. 

Etraf rııın ı;iiı gczılirip odadakilerin 
hep ini birer hirer giirınek için lıir 

Biribi rh•rinc o /;adar bcrı::.iyorlıırdı ld miiılılcl geçi) or: E" <'ıa. giizleriııı oclıı· 
ıra~ olurlwu " rırı a ilıti ·11~·/cırı rol:tıı. 11111 , nrıkarnıılı~tıta ili~h or. Giik 'ii· 

ziine. akın ıılınımıı:r.n ra~men oılıı kıı· 
raulrk: perılı·l<'ri inclirnıi~lcr. ı\;a~ı
dan Bı· iııri Caılıl,.nin ~iiriilıii ii. ) P.r
ulıınclaı~ p:clf"'n ho~uk e,:;J,.r gihi nk eıli 

- Kor1111mf111<1 mı d11 uu bilmi or· 

don?.. .. 
- Knnıa çıılmn~ını lıili ıırclum a· 

11111 bitoikleı /ml/mımosını bilmiyor· 

dımı ... 

ı , or. Odada kim e konn._ına) or .. 
1 · ~inııli ~ ize hunların kiııı olduğunu 
1 ii' Jiychiliriın: 
1 T~ın fark Guinc \ııırrikanııı ol-
! ılukca tanınım~ Eiana) i utlanılarnulan 

lıiridir. naha ılıığrıuı, ann ·i aılaıııı 
olıırak tııııınını~tır. Birçok irkeılerin 
idare lıc' ti aıa mılııııılır. Rirçok ~ir
ket lcrin • ,ı" rci i. Elli ) a~ııııla knılnr 
olar.ak: ım~lnn ağarım,. Hir:ız da ~iş· 
ın:ınca: taııı hir tiic·ı·ar tipi. 

Scınrn .Tak Olırien \ur. Rıı. ıız11ıı 
lıo) lıı 7::1) ıf hir adanı. Yıımha,ıııılıı 
Jlıırri Forıllıaın ı1unı or. O dıı ilıti) ar. 
alkolik tipte hir utlam . .1 o"ı•f K,..lli 
kı a horlıı. giizlcri rh·a ı;ihi clalııııı lın 
rckeı eden orta ) n)ı lıir aclaııı. 

f çlcrincfo in ana en f.ıılıt ~or~'.ı 'c· 
rrıı Eddi llikcr oıı ilr: tartın f ııır) · 
Bıınlıır, uk aııılr. ·in karanlık lıir o· 
kaktıı kar ' ka~ıya gclınektcn korku· 
laı·ak iıı ı;ıılıır. 1kiııi ılc yirmi ile cıtıız 
, a~ ura ıııda. 1\~ızlarırula çiklet ' 'ar. 
ğ;1;lr.riııi cliindiire tfön<liire çiğneyip 
clıırll\ orlur. 

Diğerlr.ri de Corc .~tcrling• Onen ~~'nı. •unü Tahtakalede pazar raiti miisaade ederae, muhakkak 
~ıiy :•Yazıtta hava alarak eve surette Lovanevıki'nin indiği ve 
ltı ıın or uın. Cad•rcılarda bir arka dolaştığı yerler üzerind~~ -~ece~ 1 ' 
ı~ha.k:~t ~e!di. Ölen çocuğumu1 n ve üzerine indiği bankızı gorereK 1 ~ 

•c , 1esın, sordu. Ben de an at tayyare ınürettebatınr kurtaracak· 1t.r..ıL.O..,.._, 

Oa' it. Lorf'll Kean aynı çe~il kibar 

lı a~·thırllar<ları. 
Ru lııı' ılııdlar huraı1a niçin toplan· 

ıııı~Iar? Rir B\ ııkatın ) uzılıanc~incle 
nlılııklarına gi.ire. ilk e'' dii aklınıza 
~f'l<'crk ~f'', ) apl ıkları hir euçıın ınii· 
ılnfna ı i~in a' ukala ılanı~ıııaj;a ızel· 
cliklcriılir. Fakat. hiraz C' w•l ılr: eöy· 
lı•ıliğiııı ~ihi. ıl\ ııkat ela oıılarılnn lıa>· 
k :ı hiriııi ıleğ"lclir: Jlııkıkıılf'n. a\llkat 

ı Ya ag adım. 
11

11 
tıınıd k. tır. b tıı ı t a ı cocuğuın bu sırada --''~de b;•~t tramvay direğinin di zıma sarıldı. Buna bir kaç kişi daha 

r'ııtıı no hekliyı>rdu. Yarım saaı ilıihak .ıti. Beni dövdiiler. _Sonra. ç~ tıı Çoctıg'" .., " t , it attıgmu soylı 
1 h-ıv umıt yunınıa cE\grrdım. cugumu ramva) a ına ~ llu ay YnhınW.., oeçNek · "eliyor yerek zabııaya şiköyetıe bulu~dular: 

1 
["o 8tr<"ıd h" Ed' k B ki mı çok 8everım. Alı 
"''>t" " ır • ırne apı tramva . r.n çocu arı ltnd.. 1 t .qtak tı. Vatman öniindeki canı' Muhittini de tramvay 

0 t.ına a mış 
~,,, .:~~k_'.r elli. Çocuğumu almak değilim. Bu iftiradır .Tahkıkat bunu 

1 ıgıın sırada bir adam boğa meydana çıkaracaktır. 

- 11 m ııt('tı ,,,. /ıa(Jl't :'. 
- G11'i/Ja /r::ıf'f (111 '11 / {'flll)Ollnr 

ı11rıdrid'irı I e§ f,· [ ır. ı<"fl' \ll:m:a gr1·ı 
mi~ll'r... fı cırılw·c·ırlıır da ., cmg/rın ı 
bnmhnrılı mmr el 111iş ... 

lorri ıle hu kihnr lıaydutllar kafile· 
Fİııİn bir ıızaııı<lır 'e onun da ta~ı<lıgı 

hıı 1111' .ııı, ötekilerinin ki gihi, ) alan" 

rHlır. 
Bununla hcr.ıhcr, lıunlnrı hura) a 

toplıı)mı lıir ııır rlc 'ardır. Heııı de 
,:a' et miih i ııı hir i~ ıne ele i. llrrhiri· 
nin tiicr:ır, krııııiı.}onru, şirket ıııii· 
ııır ~ili. nHıkot ıııeııınr uııumlarınt 
tıışıılıklarıııa ~iir~ lmrn" n lıir iş me c· 
le ini miiınkrrc etmek için toplanch'I..:.. 
)ııruıı dn tııbii ii )İ) ehi liriz. Fakat• 
ıııiizııkrre olun:wnk hu iş ele onların 
Jıakiki korkunç mc ]ekleriyle ıniitc· 
nasiptir: 

J~11rı11la hir cinn) rt iizerinıle konu-

~uyorlıır ! 
Tonı , Corcn ıloğru. ate§ pii küren 

gözlerlr hakarnk: 
- Olınaı. lın hi.i)Jc! <li)e hngırı• 

yor. mı izin ) azıhnncııizi artık ho-
una i.Jctcmeviz! \UÇ <lolu<u para 

dökii) onur. ... O kadar adanı çalıştırr 
yonıı ... Hnlhuki iz hir §CY )apma· 
) or unuz. Jfo:e ) eni fikir bulmanız 
lfümn, nnlııyor mu unuz? '"eni fikir 
ter .... Hep apır dnayeılerclcn affe
drrsiniz: Ynnlı~ iiylcdiın, Jıep aynı 
işlerılrıı lııkıık nrıık.. Dalın fazla kar 
getirerek. <lnlıi ·nnc hir ekilde diişü• 
niilıniiş. pliın kurulnnış i:.ler i tcyo· 
ruz ... Biraz ılalıa kafa ) onın. yoksa ... 

Rıı tc1ıdiıl k:ır§• nula, kendi ini mii 
ı1af 1111 ctnırk i lC) en Corr, ükliim pii~ 
Jüın bir ,·nziycıte: 

- •e yapalım ... diyor, miiınkiin 
olif 11~11 kııdnr çnlı~ıyonız. 

Bıı ırada. hir<lc.nbirc, ha) dudlar • 
dan biri ortn) a ) eni bir mesele attı: 

- 0Hn'in me eJcs.i için lıfilii kn· 
rar ,·enneılik. 

Ow•n e kiden polic; liafiycı:i imi~. 
Tf indeki lıir vol u~~ııktan dolayı çı • 
karım lıır. O cln CV' eke takip rttiği 'c 
hih h etini ı;izli ·erek bf'rabcr yn ad ığı 
hnvduıllnrln hirlcşnıiş .. 

o, cn'in n ıl mıık aclı, kendi ini i~-
tcn çıkuran hir cnnto rci inden inti· 

kanı almak. 
Anlatıyor: 
- Tanırsınız .... Senato rci i (ha· 

kikatrıı. İ.İ) l cdi~i J mı Anıcriknda 
herke in ıaıııdığı bir cnato rci inin 
i ıniılir ) lırrke-irı 1ıiinnct ettiği bir n· 
ı1aımlır. Baktık ki onu koln lıkla 
ııı,., kiirıılNt ılii iinncnin imkfını yok• 
cırln) n lıir rezalet "ıkarınnğı <Hi.,tin• 

ıliik . 
"Bıınıııı için. r"dfi knrı ınrn nın· 

1i i nılcn lın lııılık. J){i iimHiğiimiiz ı;i· 
lıi df' ı:ıktı: lııı nıulıtercın cnıto tl'İ i· 
rıin knrı~ı. ınnzi ... j ii' 1c prk tc ml'cllıc· 
ılilerl'k lıir '"! ildr dc~ilcli: ~izli knl· 
mı lıir<;ok ınaecrtılnrla rlolıı idi. 

"l .. ır. iııııli hıı iz iizrrincle )iirii· 
) oru;,. J:liıııİ1f' J..aı'i <kliıil ~cçirclikten 
oıırn o· t l\ll hii iik lıir i kanclal çıka· 
raf'n~ız ! 

'Takat. kıırdıı~uııııız 1111 plfını Jııı-
hcr alnıı hiri 'ar. Bu ndam C\ eke 
lıiziıııle lıcralwr ~ahŞI\ o1"1u. Şimdi 
lıiz<lrıı 11\ rılııınk 'c <lnlın faz in ınnliı· 
1ııııt alılrktnn onrn lıizi ele' ermek i • 
tı·ıli~iııi uııln\Onır.. Onun icin, §imıli 
, aıın<':ı;;ııııız ilk i~ lıu adamı temizle· , ,.. 
ıııf'k olnı·.ık ... " 

Bııııdaıı oıırn. lııı .ıcl.ımın ''tcmir.-
lrııııırı.i" i , iıır içlrr indrn biri memur 
cılilıli: Bir ı ·ina rl i~lcnıf'ğc karar 
'<'rllli':Jc11li. H rm de 1;ın rt lın it hir 

i~r J..nrnr 'erir ~ih ... 
!\lcl'li lımulan oıırn hn~kn ııı<' elc-

i eri nıiiznkrrrH ı;:r~ti .. .'' 

RAöY~l 
Programı 

()~le netrlyntı: Sant 12.so 1'1~1<18 TQrk mu. 
ı!lld.ırl . l2,50 Ha\'lldJll. 13,0:! ı.ıuhtcllC pt:ık 
neşrtyau. lt son. 

,\k :u11 n rl.) tr : SMt 18,30 I'IP.kla dllnl 
mu11lklsl J0,30 Spor mu11 bnbı'lerl. F,şrf'f fi<'. 
tik tarafından. 20 Cf'IM ' tlrknd~tarı Uır&. 
!ınd n Ttlrl< ınu.ırlklsl 'c halk prkıtnrı. 20.so 
Omrr R n tnrahndan B pçn el>:> ıev 20 1~ 
sur.an 'c ıırkadRŞ'&rı tnro.frnd n TUrk mım. 
ki ı \(l halk l'nrkıl rı (Saat. 'arı l "1 tı> 
Orkestrn "'Z,lu Ajanıı H hor 1t11bcrlerl v 
f'rt.osi sllnUn pi'<' nın ı 2 :ıo 1 1 ki 
opera ,.e opt"l"('t p rtnl rı Z3 on. 
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Mardinde güzel bir 
hal evi 

binası yapıhyor 

Hikaye 
(Altıncı aayıladan devanı) 

Ve Jeneviyevin muhibbelerinin 
ya§adığı ba~ka birçok ev de keza 
ideal bir sükQn içerisindeydi! 

Lise ve OrtamekteP 1 
dersleri 

Bu yil okutulacak kitapların 
bir çoğunda değişiklik yapıJdı 

Mardin (Hususi)' - C. H. P. Bu 
rada çok güze} ve muhteşem bir Hal 
kevi binası yaptırmaktadır. 

Cumhuriyet bayramında açılışı ya 
pılacak olan binanın inşaatı günden 
güne ilerlemektedir. 

Gönderdiğim resmilerin birinde 
vali Bay Fehmi ve arkadaşlarının 

Halkevi inşaatını tetkik etmekte ol 
dukları görülüyor, ikinci re&im, ikin 
ci katı yükselen binayı gösteriyor. 

y cryüzünde karısının azap çek· 
tirdiği pek çok Piviye bulunsa ge
rek; çünkü, milyonlarca zinci r!i 
mektup postaya veriliyor! 

Kan içmek istlyen 
cani 

(Altıncı ıayıladan "devam) 
navar cani sütçu Françeska isminde 
genç bir kadın ile beş yaşında Çiska 
isminde bir erkek çocuğunu daha öl 
diirdüğiinü itiraf etmiştir. Zabıtaca 
ba~ka F rederik Brazofski i~minde 
yapılan ara§tırmalarda bunlardan 
birisini dep arçalayıp bahçeye 

0

göm 
düğü ortaya çıktığı gibi iki genç ka· 
dını öldürmeğe tC§ebbüs ettiğini de 
itiraf etmİ§lİr. 

Canavar cani Müstantjğe: Bende 
bunları yapmak istemezdim. Fakat 
hazan kana susuyorum ve yapıyo -

Ankara, 15 (TelC'!onla) - Bu yıl 
li elf'rİn ikinci devresinde der"'ler a· 
a~ıda gö.terilen <>ckilde okutulacak· 
tır: 

1 ~Derslere a!d olan ı:aatlerde <le· 
ifüiklik ~oktur. 2 - Er1ehiyat· filoı:o· 
fi. o'yoloji, tnı·ih, co~rafya, yahanc11 
dil, jimnastik, a kerlik clerslerinin l 
rnüfredalmda <leği)iklik yoktur. 3 -ı 
Lh~lerin hirinci ınıf ında riyazi) e11 
tahii ilimler, fizik, kimya. der~leri hu 

yıl Bakanhk taraf mdan hazırlattırı

lan yr.ni kitaplardan okutula .. aktır. 
Li ~nin ikinci ,.e iiçiin<'ii ıım1flarmda 
halen me\ nırl olan proi;ram \ e kit11p· 
lar takip oluııacnktır. Bu yıl ortaokul· 
larda derf1er a~nğırla ~(i,tcrilen ~f"kil· 
ılı: okııtulacaktır: l - Hi"aziye ders· 
leri, ortaokulun birinci, ikinci gınıf • ! 
larınıia ~eı.;en "ene okutulan rivaı:iye 
kitaplarınılan. iiçiiııcü ınnıfta hu yıl 
Bakanlık tarafmdan hazırlattırılan 
riyazive kitabmdan okntıılacaktır. 2 • 
Fenhilg: i. kinwa hirinciı ikinci ~mır
lar<la f f'nhilgisi okutulnırrnr.ak. fü:iin
r.ii amıftn hn sınıfa malıım11 olan fen· 

bilgiıı.i ile birlikte hu yıl il:he edilt dı 
kimya dersi ilç, at içinde ok11tt1lt 
caktır. 3 - Fizik hu \'il "·alnız ikiO 
sınıfta üç :ıat olarak. okutularakllf 
T.aboratunr saati buna dahildir. 4 
Biyoloji, luf zıs ıhha e ki pro~raına ~ 
re ikinci mıfta iki aat, üçüncü sırı 
ta üç aal okutulacaktır. 5 - Tabi 
ilimler Bakanlık tarafından hazırli 
tJlmı~ olan leni kitaba ı;.tlire hu seJ1 e 
yalnız birinci srnıfta üç saat olııJ 
okutulacaktır. LaboratU\·ar saati ~ 
na nalıilılir. 6 - El \'aZJST kr:r. \'f' prkl 
tıtlehP. iı:in mii~tr.r,.k olarak birİt1 
mıfta iki saat okntulacaktır. Bu ı!tl' 
in notları tiirkçedı-_n a' rılım.tır. 7 / 

A kerlik ,]e .. "!eri ikinci "e iiçiindi --..: 
nıflarlla iki~er ~aat okutulara\;t11 

kızlar iı;in emir ,·eritmek iizf'redi' 
8 - Kızlnr birinci rnıfta iki nal b~ <:. 

ki. diki~ der i ı;örer.eklerdir. Bu E~d 
ler ~ na mda erkek talebe nkııl ı 1 

re inin ınüna İfl ı;.tört>ce~i ı:,.1.;j!de •11~ ~ 
gı.ıl erJ;ll"cektir. İkinri ',. iiciin<'ii sJ~: 1 1 
1arda klzlera birer Faal biçki - <lı ~ 
ıı;<i ter.ter.ektir. Bu natler erkeklt' 
A kı-rlik 'aatlerimlf>n alrna<'aktr~ 

Sanat okul ve enstitü mualUnı' b 

leri arasında yeni tavi nler 
Ankara 15 (Telefonla) - Kültür yoğlu ak amdan Aliye. ÜeküdardJ. 

' t "'ili Bakanlığı bölge anat okullan ile ak· 'ehahat, tanhul Akşama. Be) og • 

Plaka paraları 
Bfüün Perağ ahalisine heyecan sa 

lan bu canavarın muhakemesine ka 
pılar kapalr olduğu halde devam edil 
mektedir. Efkart umumiye caninin 
idam edilmesini görmek arzusunda
dır. 

şam sanat okulları Ye emtitülerdeki dan Nezahet Selçuka. Beyoğlundtı1\ 
öğretmenler ara mda şu tayin -ve na· miha, f tanhnldan Müzeyyen, Se1111 

kmeri yapmıttır: Akımn, BeyoğJundan Selma Trııl~ 
Bursa Necatihey enstitfüitnden Ak~anıa, f metpa~adan Samiye f.1' 

Mefharet. t~tanhul sanat okulunılan yaya, Afyondan Remziye aynı ıt~t 
Nuran, İzmirden felek, Selçuktan tep miidiirliiğüne. 1 tanbuJdan Şııt:• 
Tevhide, Bu~adan Adalet, Ankara fs- Af yona, İzmir ticaretten l\Iaicle İı 
metpaşa emtitü~üne, t~metpa~a ens· erıstitilsüne. Sa~mn katibi S~ • 

Şöförler tekrar Belediyeye baş 
vurmaya karar verdiler Kasap dükkanlarında titiL ünden Lütfıve ve Saadet Bur'8 Trahzona, Kadikoyden Menkı ,et• 

akar su Necr.atibey enstitiisüne, İstanbul ak- J&zize, İsmetpaşadan Enver Etil .:t\' 
Şoförler cemiyeti belediyeye mü 

racaat ederek taksi ücretlerinde yapı 
lan tenzilatın zararlarına olduğunu 
söylemişlerdi. 

Belediye fen heyeti bu hususta 
tetkikat yapmı§, daimi encümen ta 

rafından verilen kararın değiştirile 
miyeceğini bildirmişti. 

Şoförler kararın değiştirileceğini 
tahmin ederek saaterininumcrduin u 
tahmin ederek saatlerinin ayar ettir 
miyorlardı. Halbuki bir teşrinievvel 
den sonra ayarsız taksi kullanılması 
menedleceği muhtelif yerlerden şoför 

lere tebliğ olunduğundan bundan da 

daimi enciimen karannın deği§tirile 
miyeceği anla§ılmıştır. Bütün şoför 
ler ölçü ve ayar ha§ müfettişliğine 
müracaat ederek taksi saatlerini a 
yarlatıp damgalattırmaktadır. 

Şoförler belediyeye yeniden ha§ 
vurarak şehir meclisinin önümüzde 
ki devre toplantısında plaka parası 
nın indirilmesi yolunda, bir karar ve 
rilmesini rica edeceklerdir. 

Şoförler son altı ay zarfında piya 
saya yeniden çıkan 350 den fazla ye 
ni taksi ve yeni ihdM olunan otobüs 
seferleri yüzünden otomobil müşteri 
lerinin çok azaldığını söyliyecekler 
d!r. 

Şehir meclisinden çıkan bir karar şam krz sanat okulu direktörü Halide Kadıköy üçüncü ortadan l\Iedihıı~~· 
üzerine bütün kasap dükkanlannda Selçuk sanat okulu direktörlüğüne, çuka, Edime ıanattan Kadri, .A ı•' 
da akar su bulunma~n mecburiyeti İstanbul akşam kız !anat okulu yardi· dan Re§ad, Sıtkı Ankaraya, 1'•~ 
konmu§tUr. rektörii Fa11amet Selçuk kız enstitüsü nıonudan 'ecmi Edimeye, mr• <r 

Bazı kasaplar Sular idaresine baııı yardirektörlü'ğüne. İsmetpa~a emtitü· kirden ŞükrU Kaataınonuya, K?~c' 
:s sünden Dürdane Selçuk kız en"titiisii· flan Selim İzmire, Ankaradan ffı ..,, 

vurarak tesisat yaptırmak istemi§ler K K d "lf l rrtır 
dir. Fakat bunlar kendilerine çıkarı ne, Selçuktan AH Üı;l~üda~ enstitüsü· onyaya, astamonu an ı' u 1a .~· 
lan masraf karşısında tesisatı yaptıra ne, Selçuktan Fe.ahat, Ü!kiidardan S~lçuktan Asım, Ankaradan Ha) el 
mamrşlardır. Çünkü toptan ve p~in Afife İzmir kız en,.titü üne, Adana· clın Bursayı. İstanbul Sanattan J(I' 
olarak istenen para .O - 80 lirayı, dan Nimet İzmir ak~anı kız sanat oku· det terzilik mektebin~, Selçukta:ıeııt' 
h d h f la b. J B .J E ·k t tanbul kız a r.rm f5tanhul sanata, Kabataştan d•O atta a a az ır yekunu bulmak una, ursaoan nı a· s • N ·h t .ıı " 
tadır. t k 1 0 S d t Üsküdardan duba Bursa ecatı eye, 8metpa, '' 

na ~ u un an aa e •. .. . . Saliha Ankara ticarete. Buraadaıt "di 
Bazı semtlerin t~isatı gece y'apı Cemıl~, 1ıımetpaşa enstıtusi.inden N ı- • Ad A k ti. tt n garı' 

1 .. Ü . K d k"· mı anaya, n ara care e acagr söylenilerek gece yevmiyesi ntet. kiidarclan Fahrıye. a ı oy t . / 
d . t ·ı·L k zmıre. ~ e istenmektedir. kız en~tıtllsiine. stanhnJ terzı ı~ o u· ------------ l" 

Bunlar belediyeye ha~ vurarak fundan Ra~ıp, Kadıköy kız enetitiiaii AD k ara Kız Uğre 
bu iş için bir çare bulunmasını iste yaritirektörlüğüne, Adana orta tkaret- men okulundaO 
yeceklerdir. ten Hilmi. İzınirden İsmet, Adana ens- J 

Seki zmetredeo titiisiine, İstanbul !anat okulundan mezun ar '"'r' ilahi kadını teshir 
(1 inci Myıfadn.n devam) 

orkeatraar tam takım olarak, -ya
ni 120 erkek ve 3 diti müzisiyen
kiıçük tehirlerden birinden öteki
ne seyahat ediyordu. Ekseriyetle 
6 far haf ta süren ve kısa bir ara 
veritle tekrar baıhyan bu turne· 
lerde, her akıam baıka bir ücra 
kö!ede en milatesna konserler ve· 
riliyordu. Ciddi musikinin sadece 
gramofon plaklarından dinlenile· 
bildiği uzak ve sapa yerlerde, Bah, 
Betoven, Brams, ve mümasili es
ki bestekarlarla modern kompo
nistlerin eserlerini doğrudan doğ
ruya orkestra ile dinlemek nasip 
oluyordu. Leopold Stokovskini•ı 
rüyası, hakikat şeklini alıyordu. 
O, idealini bir vesileyle kısaca 
"mümkün olan en iyi musikiyi or
taya koymak ve hu musikiyi müm. 
kün olduğu kadar çok insana din
letmek!., diye ifade etmişti. Eğer 
Amerikada yapılagelen turne, bu 
tarzda bütün dünyada da yapılal:>i 
lirse, bu sarsılmaz iradeli musiki 
şahsiyetinin ruyası, hfüün ~ümu
]üyle ve tam manasiyle hakikat 
şeklini almış olacaktır! 

Derken, radyo, musiki alemini 
heyecan:ı uğratınca, musiki idea • 
Jisti olan bu adam, hoşnutsuzlon· 
dı. "Radyo, İyi musildyi mahvc . 
diyor!,, dedi. Ve an31zın, radyo 
tekniğini tetkike koyuldu. Mühen· 

dislerle birlikte kontrol etüdlerine k ğ dil ltl Hikmet, Kaclı'köy kn en,.titüsünden Ankara, 15 (Telefonla) - ı\O }ör.' 
yollanarak, onlarla birlikte radyo SO 8 8 Ş H iknıet, İ&tanhul sanat okulundan kr7. ertik öğretmen okulu ihtis•~ r•~ 
istasyonlarında saatlerce oturdu. Beşik taşta 19 uncu ilkmektepte ya i\lünen ~r. Selçnktan Fatma, Beyoğlu nundan mezun o] anlar tajİ) er~~ 
H 1 • · d tan marangoz Hakkı mektebin üçi.in 6anat oknhınılan ~lilırinni&a· Bf'"'oalu u mektenlere tayin e<lilmişter<lıkr:.ııı· 

assaa ku ağiyle vaziyetı ınce en cü kat pencerelerinden birini kapar .J ' "k N f" f b ı k at 0 .. . ıı' 
İnceye dinleyip, ıslahı lazımgehli- anat okulunnaıı Muazzez F:Jaziz ız l a ıa tan u a - anı aı~ ,: 1ıv ken başı dönm iiş, sekiz metreden so t ı · ı K 1 k ·· ·· S )ıa P !!, ğine kendi oldug"u cihetlere dair not anat okıı lnna, Beyoirlu kız ııanattan na, <' a ac 1 oyune. ~ emı dı~u 

kag" a dü•erek agı" r surette yaralan " k.. c·· · t · H'k t J\ıı ,, lar tesbit etti. Sonra da maruf fi. "' Hayriye. t~ınetpa:.adan ~abri, Selçuk- oye. uzın zmıre, 1 me ,·oE 
zikcileri etrafına topladı, onlar!a mıştır. tan Şaziye, t .. metpıt§aclan Penin, Be- ye, Zeki,·et Ka1.hköye. Saime ~e13tl( 

.. 'Hakkı sıhhi imdad otomobili ile hına, Betul f ·metpa a"."'· Nezahet 
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muşavere etti, perdeyle ve mikro· B "l h h k ı --------------• ıo • fonla tecrübeler yaparak, müzisi- eyog u asta anesine a dırılmış lstanbul Dördihıciı Noterindcıı: saya, ~\dalet Bursaya. Seniha 11M~ 
yenleri yorgun, argın hale getirin- tır. 1937 senesi eylül ayının dördünC'il paşaya, Aynr okulun orta kısu1s11irı' 
ciye ka:Iar uğratıp durdu. Ha11aa J lPILOAd.J YFOLUNDA - Dün 

0
saat cumarte!:i günü tstanbulda Yeniposta. mezun o1anlarcfan Ne,·in ,.e 811 fı' 

kulaklı Leopold Stokovıki, radyo. d 'd 3 lory;ı plaiına giden skii hane caddesinde 40 sayılı dairede iş Adanaya, Ulya Ü küdara .. 'N':.! dı~~ 
• b" .k ar a Yıld•z otelinde o!uran Abdül .. be t t bul D .. rd.. ·· N ~,.· tanhul Hnat okuluna. Liitfıye P'·.Jrl 

nun y~pyenı ır muaı i tekniğine kad' t d . k d.. .. b goren n s an ° uncu o 1 
•• 

1 
k . edilını; 

h ld ğ k . . • ır ren en ıner en uşmuş, aşın Ali Murtaza Astan; yüne taJıyer 0 ara· tayın 
mu taç 0 u unu estırmıttı. Bir dan a~ır surette yaralamırnk Cerrah d" 
hayli uğraştıktan sonra, kendisı h tstanbulda Bahçckapıda Doyçe Or. ır. 1 r J 
d T b d paşa astahanesine kaldmtmıştır. Ene maneırra a . "" 

e, oskanini gi i, ra yonun ha- BiSiKLETTEN DÜŞTÜ _ Göz yent Bankın memuru bana müracaatla pr, JJiı'w 
'""retli tutkunlarından biri olarak, d bir kıt'a poliı-c ile lstanbulda Sultan. t · 15 (T J f nla) - ı.,r tepe e oturan Kayahan isminde bir :::o zmır, e e 0 k v 
ilk za'tla"'l"'rdaki ho ... nutsuzlug"-:.ı· k b hamamında Çiçek pazarında Fmdıklt. m apılacai7ı ınınta a ı.jl' 

"$ çocu isikletle tren yolundan ~eçer anenanm Y "' 1ıD''' 
nu giderdi! ken diişmüş, muhtelif yerlerinden e yan hanında 15 sayılı yazıhanede mu. kında daha esaslı maluma~. a biif~ 

Şimdi Amerika radyoda ve ya. hemmiyetli surette yaralanmış, has kim Yorgi Papadis zimmetinde alaca. miştir Aldığım maliiınata gure bil 1'~. 
hut ta plakta ciddi m~siki dinle- tahi'\neye kaldırılmıştır. ğı olan 704.10 rayşmarkın ademi te. küçük Menderesler arasında 8.~-e.Ü 1'
mek istedi mi. programda mutla· ------~ .... ------· diyeiinden dolayı kanunen lazımgeler. mında bir ihracın muvaffakı) ıtiril~ 
ka bir Le:>pold Stokovski progra- tır: Leopold Stokovski !,, protestonun icrasını talep etmiş ve huJ edilerek hareket cereyan ~8ıııtı1, 
mı arıyor. Artık saçları ağann Bu yazı, Greta Garbonun niıan- taru:im ·edilen protesto nüshası tebliğ cek ve höylc okulma taarruzu ıte 1'0 

ır.Pestronun ismi, Amerikanın g~· lısı hakkında ıarih bir f'kir ver- ed:Imek üzere borçlunun adresine gön. dığr takdirde hunun ne sure 
rek cenup, gerek şimal tarafların- meğe yeter. Ve bu yazı c~:upunca dcrilmiş ise de mumaileyhin yazıhane. vulahile<'e~i araştırrlacakur. aıJ 
da herhangi bir l<övde b:le, na.mit da, "llahi Kadın,, ın kendisinden sinin kapalı olduğu ve kendisinin bir Jzmlrde bo lu O.-
bir boksörün adından daha popü- 20 ya~ k~dar büvük erkeği nede11 ayı mütecaviz bir zamandanberi yazı. b 1 r J 
ler, daha tanınmıstır. Amerik~n sevdiği tahmin olunabilir. Eğer hanesine gelmediği ve başkaca adre:d. me US 8 "'ti'' 
sempatisinin tezadlarını izbat i • bu seferki ni§anlanmada, -yıl· nin de b:linmediği mezkur han odabıı.. İzmir, 15 (Telefonla) }· ]tıt' ~~ 
çin, bir .ı:r.uzisiyen le bo~sörü vnn - dızlaT hes"bma emsali me3buk ol- §tsmm ifade ve ihbarından ve müb~f. Vekaleti siyasi müetetarı . .A.1 şdll !eı 
yana getirmek veler. Ve mt•hak • duğu gibi- alameriken bir rek· rinin tahkikatından anlaşılmış olmak. şehrimizdeki mebuslar ıçtırrı b•rv
kak, ki bu musiki ~ahsiyeti, en irun snnsasyonu değilse.. aradan la talep vcçhile tebliğ makamına kaim lunmak için yarın Ankar•Y8 

namlı boksörleri g·~'gede bırakmı~. çok geçmeden tekzip edilmezse! olmak üzere ilan o}unur. (23114) edeceklerdir. 



.-KURUN-., 
ABONE TARiFESi 

Memleket 
lçfııde 

HemJeket 
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,t 1J :- KURU:\ 16 EYLÜL f 937 

Samsun T. Hava Kurumu 
Başkanlığından: 

~a Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar bfna.sı mefruptı 29 • 9 :. 937 

aı rşanba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın 
1llacaktır. 

Aylık 

1 •Ilık 
t aylık 
Yıllık 

9~ 

260 
~75 

900 

165 K.l'f. 
4.'!5 Krıt. 

8%0 lll'f. 
1600 llrf. 

Samsunda inşa edilecek 1ürk hava kurunıu 
lşube binası inşaatına ait eksiltme şaı inamesi 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Samsunda Tilrk Hava Iforuınu Şube binuı 
~nşaatı. 

Bu h::e girm k · t nı · · k un tay· ~~. . e ıs eye erın 2998.80 Iırabk muvakkat teminat ile anun Tarıfeııindeıı Balkan blrllği !çın ayda otuz 
kuru§ dU~lür. Posta birliğine g1rmlyen 

yerlere ayda yebnf' beşer kuruD 
ı:ammedlllr. 

2 - İn§aatın keşif bedeli 46766 lira 70 kuruştur. 
saa~ı ettıgı vesıka.Iarı ve Nafia müteah bitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 

Ş 1 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazmıdrr. 
dır artnameler 195 ku~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta

. (6154) 

3 - Eksiltme 4 Birincitcşrin 1937 pazartesi günü saııt 
Ti.irk Ha\·a Kuru.mu Şubesinde yapılacaktır. 

1G de Samsun 

4 - Eksiltmeye a§ağıdaki şartları haiz olanlar girebılırler . 
A - Kanuni ikametgahı olmak .. rtlrldyentn Ler poata merker1ode 

KURUNa abone yaı.ıJır. 
B - Türk olmak. 

Adres değiştlrme ucretJ 2:J kuru,tur. C - Halen inşaat müteahhidi olarak faaliyette olduğuna dair resmf \'~ 

•-----------·--..... ı sika ibraz etmek. 
!stanbul Asliye Mahkemesi e ncı . . . . . . .. 

Devlet Demlryolları 9 ncu işletme 
DlrektlJrJOğUoden: 

bı tledeıi muhammeni 60609 lira olan muhtelif eb'adda 1346,875 metre mika
'S~ <;,k. an: kereste kapalı zarf usuliyle 30 I 9 937 perşembe ırii.nü saat 15,30 dd 

ecıde 9 . l . ı e:. 
B . ~cu ış ~tme eksıltme komisyonunda satın alınacaktır. . 

D - Şımdıye kadar bir defada en az 30.000 hrahk bır bına ışını mU\ af
Hıtkıtk Dairesinden: 

Ali tarafından Usküdarda İhsaniye- fakiyetle başarmış olduğuna d&ir vesik ıı ibraz etmek. 
de Yazmacı Şerif sokağında. l3/15 No. E - 5 nci maddede yaz.ılı muvak ks.t teminatı vermek. 

1 h d 
.
1 
.. Oh ı~ k vere F - Mukavele müsveddesi ve ona merbut bilumum evrakı imza etmek, 

etti~· u ış.e gırmek ısteyenlerin 4280 liralık muvakkat teminatla kanunwı tayın 
cak g~ ~esıkal~~· "Nafia işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerden arana
lart Hıteahh~tlık vesikası hakkındaki talimatname" da'resinde alınmış vesika
llei~~ -:e tekliflerini aynı gün saat 14, 3C a kadar işletme binasındaki komisyon 

ıgıne vermeleri lazımdır. 

Şart l\'erestenin muhtelif eb'adı şartnamelere b3ğ'ı cedvellerde göster ilmiştir. 
cid., °ı:~eler 303 kuruş mukabilinde Ankarada Malzeme Daires.nden ve Sirke-
~ ubayaat komisyonundan verilmektedir. (6036) 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan: 
<:ilj~.22 - 9 - 937 tarih çarşamba günü saat 15 de İstanbul Liseler Muhasebe
lıı~gınde toplanan komisyonda 1349 lira 97 kuruş kesif bedelli Beykoz ortaoku-
~ıun t . • 

amıratı açık eksiltmeye konmuştuur. 
ı. Mukavele eks"lt B · t l · · 1Ceşif " . 4 • 

1 me. ayındırlık iş !eri genel ,.e fennı ş::r _na.~.e erı, P:~~~· 
ltih .. ~ e ~~lasası hesabıyesiyle buna aid evrak kem ·s\·on katıplıgınden goru-

t' ogrenılır. · 

be İlk t_eminat 101 Jira 25 kuruştur. İsteklilerin en az bin liralık bu işe 
ltı"?lıer ış gördüklerine dair 1stanbu1Nafia MüdürJüğüııden almı~ oldukları 
b. tıteahhidlik ve ti t d . · t kb ı : ı ırı·k care o asınm yenısene vesikası ve temına ma uzar.ye 1 te beır .. 586-
-....___..,. 

1 gun ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 0 ) · 

Jandarma Genel Komutoolığı Ankara 
Satın Alma Komfsyonuodao: 

l'it ~apaJı zarftan pazarlığa tahvilen .satın alınması icap eden ve bir kilosuna 
mı Y a· ı · . ~'ğll' ~ 1 mruş bedel tabının edilen on beş binden yirmi beş bınc kiloya kadar 

u ane e o u anes -.lacu yıı.n • . . . .. . · · 50 
. d k B h: ı·tıarı 5 - Bu ışın muvakkat temınatı yuzde yedı buçuk hesabıyle 3.507 !ıra 

sesın en arısı ermeno ı ve ev a k t 
hı . 1 uruş ur. 

Yervan ve Baroyer aley erme açı an . . . .. 
450 liranın tahsili talebine dair olan 6 -1steklılcr muvakkat terninatlarını eksiltme saatındcn bır saat eve! Tüf: 
davadan dolayı tebliğ muktezi dave. Hava K~rumu Samsun şubesi veznesine ya~r~rak ~lacakları makbuz v~ 4 ncu 

t . · "dd . 1 hl · ı'kametgabr maddenın C. ve D. fıkralarında yazılı vesaıkı teklıf mektuplarını havı kapalı 
ıyenın mu eı a e erın . . . • . 

h 1 h 1 bulunması hase. :::arfla bırJıkte·eksıltme saatinde Türk Hava Kurumu Samsun şubcsınde top
azıra arının mec u . k k .1 . -1 ·· d ·1 k 

bile bila tebliğ i~de kılınması üzerine :ana.ca e sı tme _komısyanuna tevdi edeceklerdir. Posta ı .e gon crı ece 

zk • d t' 1 . hukuk usul mu teklif mektupları nıhayet, yukarıda yaz ı'dığı saate kadar gelmış olması ve dış me ur ave ıye erııı - .. .. . . . • . 
141 

. · ad zarfının muhur mumu ıle ıyıce kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vakı 
ha.kemeleri kanununun ıncı m • . . 

"dd tl ·ı • en olacak gecıkmeler k.ıbul edılmez. .. 
desi mucibince bir ay mu e e ı an . . . . • .. . . 
t bl" -· , · t hkikatm dahi 7 • 7 - !steklıler bına proJesı, feruıı ı:ıartname. muka,•ele musveddesım ve 
e ıgıne \e emrı a ·r h"l. An d .. H 111 k . d 1 t b 1 
ıo . 1937 ~at 14 e tayinine karar ve. ~eşı u asasını_ ka~a ~ :ıurk ava Kurumu Genel ~er ezın e s an u ve 
rilmiş olduğundan müddei aleyhlerin ·:Samsun şubelerınde görebılırler. (:5966) 

tayin edilen işbu gün ve saatte mahke~ ----------------------------
meye gelmedikleri veya bir vekili ka
nuni göndermedikleri surette hakların_ 
daki muhakemenin gıyaben bakılacağı 
mahkeme divanhanesine asrlan daveti. 

yelerin tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (23117) 

j Propaganda servisi iltinları / 
* ~ 

Satıyoruz 11 - UCUZ SATILTK YA.Ll - Va. 
kildar P~a limanı nhtım boyunda rıh-

1 stanbul Asliye Vçiincü Hukuk Mah. 31 - BULUNMAfı FIRSAT Şişli tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
kcnıesindeıı: ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl- oda mUceddet yalı. 

Emine tarafından, Kasımpa.şada Ta- mış sekiz odalı modern ve kübik kirgir ---!...---:-:=::--=~=-=-=~-:-:--
ev Sat lıktır 83 

-
SATILIK P1Y ANO . Almntı 

bakane meydanında Değirmen arkası __ 1 
__ • ---------

sokağında 1/1 numaralı Salih ustanın 72 - ACELE SATILIK HANE - marka Röziner çapraz telli kadrenfer. 

evinde mukim kocası şoför Emin a. Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 -------------
Jeyhine, mahkememizin 937/918 nu. No. Jı hane, kirgir bina 6 odalı, sarnıç, Satın alıyoruz 
maralr dosyası ile açılan boşanma da.. kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 'i.f _ SA.TILIK MAGAZA ARANI· 
vasmda: vardır. ( V. P. 1645) YOR _İstanbul Sultanhamam Tahta· 

etı 22/Eylulj931 çarşamba günü sa.at onda pazarlıkla satın alınacaktır. 
l'erıı Ş~nanıesi komisyondan parasız alınabilecek et pazarlığına girmek isti. 
lıoll:ı ~rın 506 lira 25 kuru§luk ilk temi &atları ile birlikte belli gün ve saatte 

~na baş vurmaları (3187) (5867) 

Müddei aleyhin ikametgahının meç. Müracaat ayni yer kale \'e civarında sekiz bin lira arasın-
huliyetine binaen mahkemece verilen 73 _ BEYOGLU CiHETiNDE _ da satılık klrgir mağazas1 
karar dairesinde istida sureti yirmi 

8e.roflo Akşam Kız Sao'at gün müddetle ilan edildiği halde müd. 
60 - 70 bin lira arasında konf örlü satı· 
lık apartunan aranıyor. • 75 - SAT.ILfıf l>JYANO - Zim· 

mennan markalı çift bir Alman piya.. 
nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ-Okulu Direk törlilğUoden : 

dei aleyh müracaatla tebellüğ etme. 
miş ve tahkikat günü 26. 10 _ 937 salı 
günü saat 10 olarak tayin edilmiş ol. 

~de 1 - Elaziz ve Manisa.da açılan Ak şa.m Kız San'at okulları için muhtelif duğundan müddei aleyh Eminin me7-
'ttı.l!§tl. nu.marasmda (132) adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul. kür gün ve saatte mahkemede hazır 

--------
69 - SATILIK ARSA - Suadiye 

caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda be: 
yüz mP.tre. 

hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

Ur. bulunmasını veya bir vekil göndermesi 
67-SATILIK ARSA -Ayaspaşa

da denize hailsiz nezaretli arsalar ısa· 
tıhktır. 

iş arayanlar 

70 - TERCÜME VE DERS - Bir ~, l~!; ı~at'i ihalesi 1937 E!l~l~nlin 16 ıncı perşenbe gü_nü akşamı saat 16 lüzumu ilan olunur. (V. P. 1763) 
lıııa se" mektepler muhasıphgı oda smda toplanan komısyon huzuriyle ya. a-::m:::n1•11 ............. , .. : •• 

caıctır. n Dlf ooktoru .1 
78 - Bakırköy Osmaniye ınaballe. 

sinde dördüncü ilkmektep karşısında 

Türk genci İılgilizce \'e Fransızca ter

cüme yapar ve ders verir, evlere gider. 
a :1 N ı· n k · '-

- Muhammen bedel 1580 muvak ~·at teminat 119 liradrr ! eca l r'B Şl 1 26 numarab iki odalı hane acele satı. -------------
lıktır. "V. P. 1690" 77 - Türkçe, Fransızca ve İngilizce kıı i - Eksiltmeye girecekler bu baptaki te.l<lif mektupların; ihale için tayin ff Hastalarını bergiin sabah 10 dan 

ııı~ s tt b' . . . ii akşam 19 za kadar Kara köy Tünel il lisanları bilen ayni zamanda ev İ§lerin.. 
~~ aa en ır saat evvel komısyo r:a tevdı etmelerı ve posta ile O'önderile. :1• d d' dd · N H 

llteıtt 1 ° 1 i mey anı Mabmu ıye ca esı o.

1 
MUteferrlk den de iyi anlryan bir genç dam dö 

kompanilik arayor. Referans verebilir, 
Ilı~.... up arın nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarf1nrn mühür ı· ıız de k b 1 d 

"'ll ·ı . A a u e er. 
,.. 

1 e eyıce kapatılmış olması lazımdır. •• Salı ve cuma günleri saat 14 den 

~~all - Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak isteyenler Beyoğlu fi 18 ze kadar parasızdır. ff 
~n'at okulu idaresine müracaat edebilirler. (5731) ::ı:::====:::=s::::::::mm:mnmmmmm 

80 - Mübadele. Ankarada gün geç. 
tikçe kıymetlenen bir araziden mikta
rı kafi vermek ve mukabilinde tstaa. 
bulun havadar semtlerinde münasip 
bir ev almak istiyorum. Yalı olması 
müreccah tir. 

79 - Kadın veya erkek üç çocuğa 
bakmak üz.ere acele bir mürebbiye a· 

"ıttı. 

TOrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
111911937 vaziyeti 

• • I 
lira 

ı s.000.000-

2. ıos. ı 12.4( 1 
...sıa.001.1c 6.6'lı.ıso.ıo 

ita.., A K T i F 1 Lira fı 
~ltıt~ aa.toSra.m 19 616 4ts IL.27.~9'l.054.20 aerma,re , • , 

ftlcıııc, • • • • 14.912.949.- lbtJyat ıUıreaf: 
O..Uıa .. • • " 844.361. 14 43.349.36t.34 AdJ ve cevkallda. • 

l'urıc ekJ il~ ı 
'ttr..,: . • , L. 954.589.85 954.589.&5 Huausf · ' 

"1~ leJd llhllaaMrier: ,, 

• • • 
• • 
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tı,,.,,........ 33 724 KaııUDUD 6 Yf! 8 lDcf madd~ 
~ ""' dö · • ıırtJı• terlık&D bazine t&ratm. 

ııl'tı:ı Y'lz.lez ... borçlu <faD nld teôli•L L ı.~.496.827-
~ baıctyeJert , • , • 32.325.212.22 41.477.666.36 0eruııte e~eıı an-alo aakUy.-

~:~bt. :.w .... : 
11 

tıakJY.... • • • • ILl45.251.736-
l( 'lıııtı. en •Yralc D&ktıye, K&rfllJfı tamamen &Jtm olarak 
cı~~U1t11ıı 

8 
l 158.748.563- tedavUI• ııı.-eteu vuedlleu L. 19.000.000-

..._ ~. t '• 1 l.Jld mad. Reeskont mukabUI ua.-eteıı ted.

1
.,,, 9.000.000- 173.251.736. -

''llı:t~ e~kıu:ı Haztııa tar• / 
\. ~ .. ...:..•ltı tedfyaL /j R 13.496.827- 145.251.736- yaseci- :------1 
'l~ -..& ett941aa Tttrk Uraaı Mevduatı 11.935. 183.0.t 
l-ı 11, bo il r l)öyfı; ra.aültdall: 
~e.11 8@ 

1101
•n, • • • "L 3.000.000.- Altına tahvili kabil dövt.zler 

I ~ .. ,., 11 uı., • , • . ı C 39. 132.621.27 42.132.621.27 ) oııer dövizler •• alacaklı 
- ~lı•-"'• l'•ıavuıt cöz4aaı: hı ""' tdf kllriJJ, ba ldyelert • • • • • 

}'~ııt leo eYraJn na it. 1 
'l~Yıı:, f{~l'fıbtı .. .ııanı •t L.38. f{JS.348.30 r llubt.eW • • • • • 

~tı.,., tf~•r1 loynıetı• 
.\ı~"ıı~:;ham .,, tJtbYflAt L. 3.796.0.JP. 41.904.42'.15 

l',~ .... "' 
'1'114, 11 ' 117 r>zert.aı L f;i.382.~ 

it ~ruı, L. 8.3 13,198.81 8.370.881.73 1 

~~..... 4.500.000.- 1 
15. 163.311.91 

/'L. 727 .C66.22 

l.29.417.()01.53 J0.144.087.75 
106.152.428. 72 

' 

~ J.ı. Tüb 3.fJ, 104.59';.ff I ft 
~ 113.a tarthiJldee ltf~; ı.ko::;;-_~dl ,.u.d• o u - Alta llzerla• aft.ili yQJda ' l"I 

81. AKSA RAYDA TaşkaEap Kuyn
Ju sokak 5 NO.lr ahşap 3 oda 1 ıa~lık 
] sofa 1 yemek oclası kü~iik bir bahte· 
vi lıa\'İ hane ı-atılıktır. Aynı adrese 
~üracaat edilme.ıi. 

ranıyor. 

82-ALAFRANGA-ALATURKA 

yemekleri !;Ok iyi bilen birinci sınıf a~ 
çı mektepler ,.e sair yerlerde. 

Beyazıtta Eminin kahvesmde Bo. 
lulu Ali Riza. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

ı - Mobilya, eıya vesaire satmak ve· 

}'S almak iıtiyenler, 

Jer yapmak istiyenler 
Bu hizmetlerini kolaylıkla ve emnl· 

yctle çarçabuk görebilmeleri i\:in 

(VAKiT PROPAGAl\.DA SERViS/) 
nde bu işlerle meşgul olmak üzere bir 
bilro vücuda getirmiştir. 

2 - Katip, muhalip, hizmetçi, aıçı, itçi 
istiyenlcr ve bu hizmetlere talip olan· 

lar. 
3 - Kiralık, ı:tıi.ıic e·ı, apartıman, dilk· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak,. ki· 
raya vermek. Almak veya utmak " • 

ti yenler. 
4 - Dera vermek f'tya almak iıtiyen· 

ler, 
5 - Otomobh almak satmak veya it 
Jetmek istiyenJer. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek iıtiyenJer . 
7 - Tercüme ettirmek veya terciim~· 

ZAYİ 

19 • 7 • 937 tarihinde Kabataş lise. 

sinin birinci sınıfından aldığım tasdik. 

namem kaybolmuştur. Hükmü yoktur. 
1558 Halit Denizeri 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 
Bir at.fam göndererek 
veya bizzat gelerek ıerviıimiılt 

temaı etmelidirler. 
Vakit Propağanda Serviai 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Poıta kutuau 743 Telefon 24370 
Tefaınf: Propaıanda Vakıt 

ZAYİ 

Scyriscf erden almıR olduğum 2206 

sicil 
0

numarah arabacı ehliyetimi kay. 

bctt.m. 7cnısını alac,ıgım. (23113) 
Abdüesamet 



Biocel. .. Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 

edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

aes leylnlz. Arllk burufukluklar kalmadı. 

25 yaıınızdan aonra 
cildiniz, kıymetli Bio 
cetini kaybetmeğe ba~· 
lar. Eğer hemen bcs· 
lenip ihya edilmezse 
buruıup solar ve ih· 
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni 
unsurunda cildinizin · 
kinin aynidir. Adeta 
beıerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini· 

50 ya~larmda miJ. ıi açlıktan öldürme • 

B l Ol. EL 
tesir ini göster di 

Tecrübe edebilir iz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola· besleyiniz ve y~şlan . malik olan 50 yaşlaında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığıruz zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla· 
lamıt gibi göründük· bile cildinizin rlaima '"lllda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönriln· görünebilir. Genç kızlar da 
ylizünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. biçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur. Son za. teri şayani hayret bir tene 
mantarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- r 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre
unsunmda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
~dilmit genç hayvanlarda gizlenmiı binde ''Beyaz Oksijen" bulandu • 
cild büceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi
eailmiı saf Biocel vardır· Bu cev- rinden daha beyaz üç levin üure 
her: pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
&ençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbah~ neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

IOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

,---------------------------------, Binlerce T okalon mütteria!nden müessesemize mektup yazanla 
nn müıa}ıedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ). 

Z. B. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. C ildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.), 

8 . Şehir 1. 8. M. E~i .. Tü. Konya 

Mektupların asıllan doıyalumuzda saklıdu. 

Is tik ıaı Lise si 
Direk törlüğünden • • 

1 - tık, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanm:ştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabul edilmiyecektir. 

3 - l stiyenlerc mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şchzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

Sahibi Asım Ua Ncıriyat gene! direktörüR. A. So:vtngil 

12 - KURUN . 16 'EYLOI..: 1937ı ' 

ADDIATICA 
SOC. AN. Ol. NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayacakları limanlar Vapurlann isimleri Hareket günltrl ---c:ı 

"' Pire, Brindisi, Vencdik 
Tricste 

Ho<lr 
Rodi 

3/ 9 e e e 
~ 

g 
17/ 9 :ı c 

'9 .. ... 
24/ 9 ~ 6 ~ 

:ı : 
d o 111 Bütün A\TUpa için ekspres trenleri Celio 

1/ 10 ~ 
.. 

d ll ile telaki ederler. . Rodı 
o 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova Fcnicia 
l\Terano 

9/ 9 Saatl7d• 

2319 

Kavala, Selinik, Golos, Pire, Patras. Dinna 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik Ahhazia 

2 9 
16/C) saat 11 d• 

Tricste Quirinalc 30/ 9 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata. A lbano 
Patras, Brindisi, Vencdik, Trieste Ve ta 

İseo 

11/9 
25/ 9 Saat 18 d• 

9/ 10 

Albazia 
1\lerano 
Vesta 

ı 9 
819 
9/ 'J 

Burgaz, Varna, Köstcnce :' Quirinalc 
C:ıınpidogl io 
1 eo 

] 5/9 Saat 17 d• 

2219 
2319 

Diana 
Albano 

2919 
7/ 10 

Albazia 
l\terano 

1/ 9 
8/9 

1519 Saatı7d• Sulina, Kalas, lbraıl Quirinale 
2.2/ 9 Campido;;lio 

Diana 2919 

Batum Vesta 1/ 9 
23/ 9 
7/ 10 

P eo 
lhano 

p •• m Gecell - GUndUzlU • • • 

Usküdar Amerikan Kız Lısesı 
Mekteb eylOl 2a inci Sah gUhU açdacaktır •.. 

Kayıd için hcrgiin saat 9 - 12 ye kadar mUracaatlar kabul edılır. 
Adres : Bağlarbaşı, Telefon: 60474 

Levazım amirliği 1 
ilanları 

Askeri Okullar için üç parçadan 
290 hamam takımı 300 peştemal, 1~1~7 ı 
yüz havlusu 27 / 9 / 937 pazartesı gü
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satmalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 12465 lira 25 
kuruştur. İlk teminatı 934 lira 89 ku
ruştur. Şartname ve nümuneleri komis 
yonda göriilebilir. İsteklilerin kanuni 
belgelerle teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (129) (6086) .. . • 

Askeri Okullar için 6627 fildikos 
fanila, 6698 fildikos kısa don 27/ 9/ 9371 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
lstanbul Lcvazim amirliği satmalma( 
komisyonunda. kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 8996 

Jstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Ma) 
l•emesinden: 

Mustafa vekili Avukat Osman ıt,. 
tarafından önce Tophanede LüleCJl"...c 
de 17 N. lu evde oturmuş olan AhıP"' 
Lütfü aleyhine açılan davanın nıul'~ 
kemesinde: Beşiktaşta Kaptan tbff 
him ağa mahallesinde KÖpriiba..51 'JO {, 
kağındn 38 yeni ve 14 eski nu_nı~,.ı. 
evin nısfımı. konmuş olan haczın 1' ·fi 
dmlnıasına ve 1695 kuruş ma~ 
muhakeme ıle yirmi lira ücreti ,·el<il j, 
tin dava edilen Ahmet Lütfiden t3~1 
linc lrnrar verildiğine dair 16 • 7 • ti 
tarih ve 133 numaralı ilamı.ı sure cJ, 
tebliğ edilmek üzere yukarda yazıl• ,_ . 
resc ~önderilmiş ise de adı gcç:_n ~şD 
met Lütfinin orada buluıunadıgtrı bo'JI 
ve ikametgahı meçh~l idüğündeJl ı. 
hisle tebliğ edilememiş olduğu arıl~gt 
mış, ve bir ay müddetle ilanen tcbhll ut' 
yapılması tcnbih kılınmış ve rn~~ 11• 

ilamın b:r sw·eti dahi mahkeme d1
'

8 
9• 

hane!linc asılmış olmağla keyfiyet g 
zcte iJc ilan olunur. (23118) .....-/ 

lira 15 kuruştur. İlk teminatı 674 lira •--
71 kuru~tur. Şartname ve nümuneleri ı • 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgeleriyle beraber teklif mek 
tuplarını ihale saatinden bir saat ev

Dr. Ihsan Sami 
TiFO Af:ISI 

\'Cl komisyona vermeleri. 
(130) (6057). 

Tifo ve paratifo hastalıkl~ın' 
tutulmamak için tesiri kat'i, Olll" 

afiyeti pek emin ta.:t.e aşıdır. g er 
5 

eczahanede bulunur. Kutusu: " 
• • • . . kuruştur. 

Askeri Okullar ıç:n 16180 metre ····' ··········· donluk patiska 27 / 9 / 937 pazartesi ....................................... . 

günü saat 16 da Tophanede Levazım /( LJ R LJ N 
amirliği Satınalma komisyonunda ka- lltiıı tarif esi 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır.. 

1 
. . 

4
o J{t• 

Tahmin bedeli 8090 liradır. İlk temi· lan sayfalarında santunı .,,.
0 

,. 
natı 606 lira 75 kuruştur. Şartname ve Resmi ilanlar ., 
nümunesi komisyonda görülebilir .. !s- Dördüncü sayfacla ıOO '' 
tcklilerln kanuni belgelerle teklif mek Üç ve ikinci sayfalarda !~ :: 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Birinci sayfada 500 ,, 
komisyona vermeleri. Baslık ilanlar 

1 
ıye:D 

(131) (6088) Ticari mahiyeti haiz 0 ııı de-
• ,,,. • küçük ilanlar 20 kelimelik beŞ ırıu-

Tophane fırınının keşfi mucibince ta fası 120 kuruştur. Esk_ide1ıı ... 1.ıo k 1 · 1 ··şterıJer , .. 
miratı 17 •/ 9 / 937 cuma günü saat ave csı 0 an mu rarl< •-
15 de Tophanede satmalm:ı komisyo- mukaveleleri mUddetince .,,,t1111 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak- lınmaz. Uzun rnUdd~t t~e ,,.ef-

·1 • ı t ir ta t.abidır. ıaıı -tır. Keşif bedeli 999 lira 56 kuruştur. 1 an ar enz a urıllş 
İlk teminatı 75 liradır. Şartname ve mek hususunda yalnız v::ıııd•1'1 

keşfi komisyonda görülebilir. İstekli- s~ran V >:~ "'i~U bUrosuıt' 
lerin bu gibi inşaat yaptıklanna dair R~rnalettın .• ren.;. an .. 

0 
vesaik ibrazı mecburi olduğundan işbu muracaat edhınelı ır. 1 z43'.,,. 

Telef on· tstanbU • ...... 
vesikalariyle belli saatte komisyona ····-········: ............... .. ................. 
gelmeleri. (122) (60M). 


