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ikinci tarih kurultayı bugün toplanıyor 
~ ;AtatUrkUn yUksek himayesinde çalışan 
( fUrk Tarih Kurumu, bugUnkft TUrk va
~ tanının Tarihten . lJncekl çağlardan beri 
" TUrk yurdu olduğunu g6sterınlşttr. _ 

Atatiirkün yüksek himayesi altında çalı~an TürK Tarill Kurumu 
her şeyden evvel bu esaslı hatayı ortaya koymu§, bugünkü Türk vata 
nınm Prehistorik devirlerdenberi Türk memleketi olduğunu göster • ..,.. 
•• iki".•! T ~rih !'ongresi bugün Dolmabahçe sarayında açılo:or. _Hiidi .nın ılım alemınde haiz olduğu milli ve beynelmilel ehemmıyetı tek· 

rar clmeğe hacet ycktur. Z~ra burada Türk tarih tezini isbat için bir sergi halincle. toplanan 
e~ yem ve maddi vesikalar bütün dünyada her biri bi~ otorıte ?!ar~ 
tcını?"?'§ olan en y~iksek ilim adamları ile beraber efkarıumumıyenın 
~~tkıkın•.nrzedib«ktir: ayni zamanda kongreye i§tirak eden büyük ılım _otorıtelerinin fikir ve mütalealannı izah etmelerine imk&n verile 
~k~~ 1 

miıtir: yine Türk Tarih Kurumunun beynelmilel ilim k~~a!<l•!' il~ 
beraber yeraltl vesikalarım tetkik ederek meydana çıkardıgı ıkıncı mu 
him hakikat ıudur: Türk miletinin ilk cedleri yer yüzünde ilk medeni 
yet eaerlerini yaratan insanlar olmuştur ve yine bu insanlardır ki Y8 
rattıkları medeniyet ıııklarını arzın dört köıesine hin türlü zorluklar 

içinde götürmü§lerdir. ~ 
Böylelikle Türkler tarih sahasında dünya medeniyetinin illi te 

mellerini atmı§lardır. Eğer hu hükümler sadece Türk bilginlerinin icldialanna münlio· 

Tftrk Tarih kurumunun meydana çıkar• 
dığı ikinci mUhlm hakikat şudur: TUr· 
kilo cellerl yer yUzilndc Ukmuvalfaktyel 
eserlerini yaratan insanlar olmuştur. 

sır kabaydı tabii olarak kıymet ve ehemmiyetleri takdir olunamazdı. 
işte bugün toplanan ikinci Tarih kongresi gösıereeektir ki şimdiye ka 
dar bir takım aiyasi ve dini tesirler altında inkôr edilen bu hakikatler artık beynelmilel ilim adamlannın bitaraf tetkikleri ile teyid olunmak 
tada. Bu itibarla ikinci Tarih kongresi yalnız bizim için değil, bcynd 
milel ilim &lemi için de büyük aliika ile uyandıracak h&clise tqkil ede 
cektir. ASIM US ---------~.,.., R wııınlllll!ıi~ıııMlll'INM~I ınıJ111D-tı;P'1 .. J 

·-;1'.e:~kaltide ltalya hükümeti yeni 

~mparatorl~k devrinin tarihçileri Osmanlı devletini dö!t. yüz _çacla halkım~ vucuda geti r~iği bir eser olarak gösterın~k!e ıftıh~r. etmııler; 
,.~lb~kı bu yanlış goruş ve gösteriıle Türk millebnın mazısıne karı• 
· uyuk hır hata i~lediklerini hiç fark bile etmemi~ler • 

Ulu önder 
şehrimizde /j~lanış b• 1 bl•.,,, it• '~" dolapsirle Büyük . 1 r e 1 g n eş re 1 

lanı~ı gerek rnemle- F ı • ı • d • k t •ı:om•J'•ı f e\"kaUde bir sureı-

erek haricinde büyük ransız ve ngı iZ enız uvve • 
arşılanan hadise olmuş· 

1 
• • . h k . d • v • ı, · ıunt oebebi açıktır: Nyon kon· eri ne m U S8VI a 1 Sten 1g1 

en hepsi burada verilen müşterek tasrih edili or ~nsrna İ§tİrak eden lıiikfımetlerin 

'i1ı . ~~·'" •ogru doğruya tat· Mec;:hul Tahtelbahlrler n sonra ~tn1ek . . 1 ... 
~e nı~ kııne koydukları halde Türki- • il;~' Cunıhıı<iret HUkürneti Büyük meçhul tayyareler görOlme{le başladı 
dt et Mecli ini toplama~a lüzum ,..ör· p . ( ) 

1 
e n arıı 19 A.A. - Toulondan konferansı reiıi 8. Delboı adına 

1 

lfU)d'ı 
1 

• bildirildiğine go.'re, Akdeniz filo· hareket eden Fran•ız büyük elçiıi 
'ıloı !ne_ l6tenıi• ol aydı Nyon an· N ı •. ·~ ıle ıınıa eııi~i lıükünıleri de>- ıuna mentuP hnçok gemiler, dır yon anlatmaoına munzam itilifı 
.,. •ıd 

1 

b.. nize açıln:aia emir almıtlardn. dün öileden ıonra Alman hükU-
\t~. a 

11 
'8zifeler cümlesinden Oran 19 (A.A.) - Nyon anlat· metine teblii etmittir. 

4. \ 
1 

eaerek heı·ıı•lmilel nmka• ele· masının tatbiki itile alikadar ola· '(Soru• Sa. 4 Sü. 4) 
)t ~r=~inde sayahilir, bunclan dola· rak, dün 'öf leden ıonra Orana al-

• e ı.. d' tı ranıız torpito muhribi, Elke- Seyit Rıza l't ~l ılatı esasiye kanununun icapla· F 
en ıni mükellef aörmeyehilir· ı· ASIM US bir ımanına da be, Jngiliz ıorpi· 

to ınuhribi ıelmiıtir. 
'-....__ '(Sonu Sn. 4 Sii. 5) Berlin 19 (A.A.) - Akdeniz 

~~~~~----_;_--------~,--~_;_~------

Balkan Güreşleri 
lürkiye birinci Yugoslav ve 

:unan takımları ikinci oldular 
t)"cı Balkan gllı eşleri Yunaniıtanda olacak 

oğu mubtellti 2-1 
G-alatasarayı yendi 

[ ... --

"Artık ylldızım 
söndü,, diyor 

SeyiJ Rızanın leıikilimlen ıonro 
_,,ı,~• alıncırr en ıMı remsi 

Derıim muhalefeti ele batılarnı 
dan SeyictRrıaiun yakalanarak 
isticvabına baılandıiını yazanı· 
bk. '(Sorııı: Sa. 10 Sü. ~) 

Atatürlı Baıuelrlllrnizle "'1tl1'1 Jircrlten . Reiıicuınhur Atatürk bugün bera kez komutanı, emniyet C!irelitDrli. vl 
bcrlerinde bofvekil lnönü, clohiliye !Ayet ye belediye erkin• ve cı.ı.,;. bir 
vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük ııok zev•I tarafmdan ka.'lıianımflar • 
rü ı<.ya. Maarif vekili Saffet Arıkan dır. .. . . . •• 
ve maiyetleri erilnı olduğu halele Büyü!< bir halk t.udcsı i\taturku 
Ankaraclan gelmitler ve Haydarpa - candan alkıtlamıttır. 
p ;.taaYonunda ıehrimizdeki mebus Re~cum~u~ Oolma&ıJıçe ..rayı· 
larla, vali, lstanbul komutanı, mer • nı tejrıf etmıfbr. 
----------------------------;_.--....;.-------------

·Atatürk Kurultayı 
şereflendirecekler 

T. T. Kurumu Başkanı B. Hasan 
Cemil bir nutuk· söyleyecek 
ProfeslJr Afet dOn ecnebi profeslrler 

şe.refloe Ertuğrul Yatında bir ziyafet verdi 
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Şehirde gezintiler: ....... ~ ._, ,_, - ~~ 

lstanbulun müstakbel· 
sayfiyeleri 

nerelere kurulacak 

lngilt~rede boşanma 
zorlaştırıldı 

Yazan: 

1 
Osman Ceman 

--====~==· 

Evlenme boşanma meselesi bir 
çok memleketleri meşgul etmektedir 
Amerika ,yeni çıkardığı bir kanunla, 
çiftleri nikah memurunun önüne git 
meden e,·vel60 - 70 sc:at bekleme 
ğe ve bu müddet zarfında iyice düşü 
nüp taşınmağa sevkediyor. 

lngilterenin yeni hazırladığı ve 
önümüzdeki aydan itibaren meriyet 

Birkaç ı;iin ijnrı• ga:r.cıclC'rılcn lıiri Bırakınız ~iıııdilik lıu hıı~ları hir mevkiine girecek olan kanuna göre 
t lanlmlmı g:uilr-..:ı• ~crcfleıwn ) erle· l'tı-.ıf a ... Tupra~1. 'l'opkapı ılı._ından tu de, artık lngilir.leı kolay kolay boşa 
rindt'n balıscdcrken en iinde ~uaıli) e, \ el ief f'nıl i rnrr .. Hrine J..:aclar tıpkı namıyacaklardır. 
Ro tancı taraflarını ileri .. iirii' or. hu- K ızıltııpr:·~ · ıı. Giiztı>prnin topra~T gihi yan adliye mahafilinde söylendiğine 
ralarm .on zaıııanlarada ycp) ~ni. kii· kıpkırııırzı olan hu ı;repµ;cni ahanm İngiltercdc bu kanunu iyi kıntıla 
hik kö~kler, apartıınanlarla <lolına' a ı lıir k1 ıııını, lıen. f,!elcn~ktf' f tanlmlun ynn adliye ınahafilinde aöylendiğine 
lıa~laılı~ını 'c lıııralarclııki ar .. a fi) ;t- en havınılır. ı-n H'' ilm a' fiH~İ ola- göre, son zamanlarda bo anma hadi 
larmrn s:ok f ırJa<lığırıı , e gittikçr fır- ı·ak ıaİııııin reli, oruııı. · · sderi o kadnr çoğalmı§tır ki, bu ço 
Jumakta olduğunu' azı) onlu. - Hunu ncrcılrn biliyor. ) alıucl rap sökiiğü gibi giden vazyiet kartı 

Halbuki İ taııhul<la ~iin ~iinden ~e- ke;fediyor~un ?. sında bo anma kanununu sıkıla§hr 
reflcnen 'e ycp)·cni, kühik kii!5kler a- D 1 mayı dii§Ünmiişler. · ·· iyecek~iniz. Türk!;cdc mc§lıur lir 
partıınanl:ırla dolmaya haşlayan yer- ·· J Boşanmanın bu kadar çok olma 

. OZ( Ür: b b b 1 
Jcr yalnız uadiyc, Bo tancı tarafları "G.. .. k."" kl . 1 ., sındaki se e ugüne kadar ngilte 
ıle!:;ilı.lir. Şu lmrnuıııuzun clibindcki oruncn ·oy a\uz Ucınez.. rede kullanılan boıanma kanunu 
ratihten, Ak. araydan biraz ötelere bir nun c;ok müsait olmasıdır. Bu ka 
uzaıulınızmıy<lı, giire<'ck iniz ki ora- Bacasız evler nun iki tarafın ayni fikirde olmaıı ü 
!arda gittikçe yenile~iyor, §ıkla ıyor, zerine, aralarındaki nikahı bozu 
'e Jıer gün biraz daha erefleniyor.. Her evde bir mutbah olduğu ve kı yordu. 
Oraların diinkü virane ''e mezbelele- ım soba yahut kalorifer yakıldığı için Yeni kanun ise, bilakis, botan 
rini hugün görenler a~ıyor: muhakkak bir baca. bulunmak lazım mak isteyen gençleri,mPnııhidc AO 

- Allah A ilah! diyorlar, buralar drr, değil mi? Evet bizde ve medeni mak isteyen çiftleri bu fikrlerinden 
dtin ne idi, lmı;ün ne olmu:.; ! olsun olmasın bütün memleketlerde vaz geçmeye ıevketmek ;ayesinde 

Vaktiyle Edirnekapr ile Karagüru- bu, böyle olduğu halde Birleşik Ameri dir. Bu kanun meriyet mevkiine gir 
riik arasında kim enin yüzlerine hak- kada Orgende Mason Cityde böyle de dikten !onra, hakim kocaıındırn bo 
madıgı hirçok arsalardan hu~n tek ğildir. Sekiz bin kadar nüfusu olan §anmak için gelen bir kadına- veya 
arşmJrk ho:.; yer kaJrparnıf, değil ana bu kasabada bir tek baca bile yoktur. karısından boşanmak isteyen bir 
caddede, arka okaklardaki ar·alar hi- Bunun sebebi medeniyetin en son erkeğe - niçin bo§anmak istediğini 
Je ateş palıa,.ma f ırlamı~tır. terakkisidir. Bu kasaba büyük Ku1s soracaktır. 

Bundan altı, yetli yıl önce he~ hu- denilen barajın yanında bulunuyor. Söylenildiğine göre, Jngilterede 
raların hiiyle olucağmı, liatta vakında B b · 1 k t d bugünkü boşanmalara bir çok basit 
S. ı· 1.. ...,. . k: '(Y . u ara1ın ııu arının a ın ısın an 
• ı, n·e 'onece~ını o zaman ·ı enı el kt "k 1 d ..., . . d k. hadiseler sebeb olmaktadır. Ufak bir · .. ). . · .., . e rı cereyanı a ın ıgı ıc.ın ora a ı 
gun gazctc,.ın<le yazdıı;ım zaman hır- 1 kt 'k h · . d. hadise üzerine birbirlerine sinirlenen 

k k 1 l h k d 
e e n parası e emmıyetsız ır 

ço ur ac a ar ana hıyı altın an H Ik 1 - · d l · karı koca soluğu mahkemede alıyor 
··ı .. 1 1: s· li - 1 d k" b a • ev ennı ay ın atmayı, ısıtmayı :;u mu~ ı-rı ı . ., ımc ı9e ora ar a ı u k b" f-J k J • Jarmış. 

· ı · 1 .. d""k pe az ır para sar ıocıere e ektrıkle 
'cnı ue\•rıtn 'e manzara arı gor u çe Yeni kanun, böyle ufak 11eyler ü 
1. -" 1 h k ·· ·· d ··ı·· yapıyor. :1' ıen ne on ara ryı ustun en gu uyo- • _ .. .. . . 7.erine boşanmak isteyen çiftleri sü 
nım ,·e yine öyJc samyonım ki birkaç • Evlerının b~tun .ıhtıyaçlarını bu kuna davet edecek, onlara, bunun 
yıl sonra Fatihle Edime1'apr araın İs- kuvvetle temın edıyor. için yapmaları lazım gelen 1 
tanhul tarafının f{ım bi~ Beyoğlu~ı ..., Mutfa~~a elektrik oc~ bı.ılund .. u hakkında tavsiyelerde bulunac!~~re~. 
ola<jaktır. 1 ~n~n 11tmc.ı gaz çıkarma, olmadıgı 1 Iatta yeni l·v:ı;..; boga.nn•ı:a. ı'" ............. ... 

Aksarayla Topkapı arasına gelin- ıçın bacaya da lüzum görülmüyor. göre böyle geçimsizlik içinde bulunan 
ce: Ora~ı da beriki taraftan pek aşağı . Asri bir surette yapılmış olan bu ai!elere doktor tayin etmek gibi bir 
kalmaz. Orası da Ta§ka aptan Topka- kasabada hiç bir bacanın bulunmama hiiküm de vardır. Hakikaten, yapı 
P!Ya doğ':~ gittikç.e alıp. yürüyor. Li- 111 acaba, bacalara alışmış olan gözleri lan bir çok istatistiklere göre, bo~an 
kın hana oyle gelıyor kı Topkapı ta· mize iyi bir tesir yapar mı? manın başlıca sebeblerinden biri karı 
rafoun içinden ziyade dış tarafı git-
tikçe daha hayındırlaş1p ~erefleniyor 
ve ben yine Ö)·le sanıyorum ki bir iki 
yıl sonra Topkapı - Florya asfaltı
nın iki tarafı ) eni yeni ve zarif zarif 
köşkler, şık sık bahçelerle İstanbulun 
}Jütün yazlık yerlerine taş çıkaracak. 
l>elki de Topkapı ile Giimii~ uyu, Te
pebağı aralan şehrin en modem bir 
ayfiyc~i lıaline gefocektir. 

Bir zamaıılar Topkapı dı~a.rı mm 
laltepc tarafları bir hayli parlar gibi 

olmu:ı;tu. Sonraları ncden~e buralar 
o ra~IH'ttcn ·lii~mii~, o zaytf parlaklık 
öner ~ibi olmuş, hatta oralar bir ara

lık ,(iniik hir kiiv halin~ gelmi~ti. Bu 
gün \laltepe tarn.flarını ol un, daha ~i-
male doğru olan yerleri olsun yeni 
knml:ın <ıon .:;ekiz on yıllık iizüm bağ
ları lıir lı:ıvh ı~anlanchnıu-;. fenlcn<liı
nıi§ c ele iki yıldırı hele hu son yılda 
ı-n ~ok e:mlılık, ~enlik, daha ziyade. 
Topknpının ccuhuna cloğru dH)en 
Fi orya. Silivri a f altı ctrafındaclır. Ge 
çcn lcr41e lıir ~azete yazıyordu: Top· 
kapı Flor}a ıı faltıııın. lmrıı<lan gi-
1.crken cağmn <lii en <lii7. ,.e geni~ me· 
rnrl ıkla ora) a ) ukın ho~ yt>rl<'re ya
kıncln binlerce cam fidanı '1ikil~rek 
hiiyiik lıi r c:am ormanı meydana gp· 
tirilecrkmi~ ... 

Cğer l1ir de hu )t.pılarak olurtıa o za 
man giiriin kii si:r., oralar ne hale ı;e· 
Jecektir. 

Hundan yedi sekiz yıl önce Topka· 
pı l\lnltept> inden haşlayarak bir ta
raftan Eyiip, HamİFı kırlarına. hir ta
raftan da Bakırkvy taraflarına doğru 
ya) ılıp çoğalmaya haşlayan üziiın hnğ· 

!arına gelin<·~·: Bunlar İın<li hiitiin 
o cİ\·arda o kadar artmıŞ, o kadar ço· 
ğalımştır ki sayılan elliyi. altmr,ı ~ok
tan geçmiş, lıele Topkapı - Florya 
asfaltı iizerinden ba§layarak Bakır
köye doğru ve Bakırkö) ün ta kendi· 
ine kadar yepyeni öyle modem bağ· 

lar kumlmuştur ki bunlar da huralaıi 
a ·rıca ihya etmiş ve etmektedir. 1 

Robert Prençisi 
kim ö ldürdü? 

Londrada Haçinson basımevinin yeni çıkardığı bir roman, "Ro 
bert Prençiııi kim öldürdü? .. ; bir okuyucu kalabalığında şekil ve ru 
hun mukayeseli bir anketini yapmak için piyasaya siirülmediyse, bu 
garip kitabı yazan muharririn, hiç bir meslektaşı tarafından affedilmez 
bir cürüm i§lediğine kaniim. 

Doğrudan doğruya hakikatin kendisini hedef tutan ve onu kendi 
maceralarımız içinde yaşadığımız dakikalar gibi bize vermek isteyen 
tabi, düşündüğünü tatbikte şüphesiz ki muvaffak olmuştur: Daha ilk 

!ahifelerinde, hayatını okuyacağınız insanın bir mektuba ge~irilmiş 

el yazısı dikkatinizin kulaklarından tutarak sizi hakikate çekmek için 

h;ı?.ır duruyor:; bu el yazılarının ditier bir sahifede ve hakiki bir zarfın 
içinden çıkararak okuyacağınız bir başkasında da, sahibi tarafından 
bir yağmur altında gözden geçirildiğini anlatacak kadar kelimelerin 

üzerine dii~müş damlaların mürekkep silintilerini göreceksiniz. 
Fakat Londralı haçinsonun yapmak istediği fantezi bundan iba 

rt":t değildir: Romanda yaşayan insanlardan birinin tren gezintisini tes 
bit için ki.i r: iik bir zarf İçerisinde biletin ta kendisini okudu~urıuz kitap 
ta bulacak ve hakiki olup olmadığını kontrol hissiniı: harekete geldiği 
vat.it p~rmnkl-.rınızla vakaladı?hnız dakika bu hissinizin tamamile tat 
ınin edildiğini anlaya~ksınız. Daha aşağılarda ise, yırtılmış bir fotoğ 
rafın bi.itiin parı:aları, yine bir zarf içinde kitabın yapraklan arasına 
il;s~inlmi tir. 
Tabi Hacinsonun tnbı ve reklilm sanatinden hangisine daha ziyade va 
kıf olduğunu tayinde okuyucularımı serbest bırakmaya mecburum· 
Sad!'ce, kelimelerin yıllarca hafızamızda yer tutmuş şekillerine haki 
katiıı kendisini de ilave etmek isteyen bu hiyle, kelimelerin söyledi 
ğim şekilJerini bizden uzaklaştırmak içi natılmış ileri bir adımdan baş 
ka ne olabilir?. Bir muharririn, o!rnyucusu ile kendi arasında çok kere 
ler "ı.rarlı bir kaypaklık içinde gözi.1ken ve aralarındaki yakınlığı temin 
eden Ş!':y, Londralı Hacinsonun hafızalardaki kelime !llekillerine yaptığı 
bu tehlikeli n~iidahaleyle bir c:ırpıda yokedilmiyor mu? Bir tabiin ok uyu 
cusilr. muharrir arasına girerek yaptığı bi.iyük nezaketsizliiV bir tarafa 
bırakacak olsak bile, "Robert Pren~isi kim ölrliiYdü?,, miidlifi, bence, 
şayanı hayret bir tuzağa dü~ürülmü.;tür. Bu~ün, bir f::ınt~ziden başka 
bir ~ey olmayan bu nezakt'tsizlik, yarın okuy~-:ağınız kitap sahifelerini, 
l,ir kolleksiyon meraklısırıın dosyalarındaki garip seviyeye indirecek 
tir ki, kelimelerin hafızamızda kendimize ~öre icad ettiğimiz ~ekilleri 
ni hedef tutmak isteyen bundan daha büyük !Jir taarruz diişünemiyo 
rum. Kenan HulQsl 

koca arasındaki uygunsuzluk tur . ( giin, çocuklan lCuçük' nİ§anlamak .' S 
Mahkeme tarafından tayin edile leyhindc bir ceryan ba§lamı§tır. Bil' 

cek doktorlar, daimi bir uygunsuz çok ş<trk memleketlerinde olduğtı S~ 
luk içinde bulunan bir erkekle kadı bi, orada da çocukJan küçükten ııı 
nı iyileştirecek ve bu suretle, onları şanlarlar, büyükdükleri zaman b ler • 
çaresini boşanmakta aradıkları derd zorla birbirlerile evlendirirlerdi. '9~Q 
!erinden kurtaracaktır. Bu izdivaçlar ekseriya bilhsSs' ıı im 

Evlenme ve boşanma me~elesi bir kız çocuğun henüz pek genç b1.1l\l~ erj a 
çok rnemleketlerede asırlardanberi duğu bir çağda yapılırdı. Mesela, 1 ~r da 
süregelen adetlere bağlıdır. Mesela yaşında evlendirilen kız çocukla~ ~. c 
anlattıklarına göre, Yugoslavyada pek çoktur. O 
evlenme hayatında bir tecrübe dev Amerikada 9 yaşında cvlendiril~P ~c k 
resi vardır. Ru adete göre, gelin bir kız üzerine bu garip hadiseııı' llroj a< 
kocasını evine gidiyor orada, onunla bir iki misali daha görüldü. Fak111 ~ki~ 
beraber, resmi nikah kıyılmadan ev tıbbın da müsaade etmediği bu er etr ~ 
vel. bir "tecrübe,, hayatı yaşamağa ken evlenmeler dünyanın hiç bir)~ ~ b': 
ba<1lxyor. rinde adet olacak şekilde rağbet bll ~il 1 

Bu tecrübeden sonra isterlerse ay cak bir §ey değildir. )e ~k e 
rılıyorlar, Hatta ba1an ayrrlırken iki Yugoslavyadaki erken evlenııı' kıae e 
iic:te rocuklon oldui!u görülüyor... rin aleyhindeki bu ceryan da gittikçe ~ 0 

Diğer taraf tan. Yugoslavyadıı bu kuvvetlenmektedir. ~ctr 

All Haydar, daha 
gömülmeden, gö:nUldU! 

Öğleden sonra çıkan arkadaşla 
rımzJan biri, dünkü sayısında şu ha 
b . d" 1 en ver ı: 

"V cfatı haberini dün teessürle ve 
diğimiz eski İstanbul wılisi ve ~ehre 
mini Haydarın cenazesi bugiin saat 
11 de Cerrahp::ışa hastahanesinden 
kaldırılarak Valide camiinde namazı 
kılınmış ve sonra Edirnekapıdaki a 
ile ma1<reberesine defnolunmuştur. 

Cenaze merasiminde merhumu sc 
Yenlerden kalabalık bir grup bulun -
mu_ştur. Vilayet, Haydarın cenazesi
nin ihtifalle kaldırılmasını münasib 
gördüğünden cenazede asker, bando 
bulunmuş ve bir çok çelenkler kabri 
Üzerine konulmuştur . ., 

.. - Rahmetli Havdarm cenazesi 
t.ıugµ.ı;ı. mer;ıaımıe K.aıüırııcıı,. scrıev -
hası altında, ölenin resmile beraber 
dün çıkan bu satırları okuyanlar, ba§ 
ka gazetelerin yanlış hnber verdikle 
rine hükmedecekler .. Ve merasimde 
hazır bulunmak isteyenler, ~eç kal -
dıklarını sanacaklar: hnlbuki, doğru 
olan. cenazenin bugiin kaldırılacağı 
dır.! 

Daha vaki olmayan bir şey, hele 
böyle mt:rasime dair malumat katıla 
rak, na•nl olur da bir gazete sütunun 
rla yer tutabilir? Bunu izah,, • daha 
doğrusu tevil • etmeği, asılsız habe 
rin sahibine bınıkalım. Ancak: 

Ancnk, ba .. !~a gazetelerin bazan 
<:ok daha az bir yanlışı iizerine nyni 
gazetede projektor tutulduğuna do 
kunmanın, ... Tam sırasıdır! 

Ve bu kadarcık dokunmak da, ... 
Yeter! 

Gar ip b'r yasak 
Sonposta da Burhan Cahlt 
yazıyor 

Bay Emer Karandan rapor almağs Jı.ı' 
zum ) oktur. j 

Nizam ,-e kanunların emir 'e uelı' 
mutlnk olduğuna göre ~ahah ckiıdr~ 

ı· 
m' el halık atanı cezaya çarpan kail' 

... rır nun .. ece yarıları cıyak cn·ak ha~1 

hirihirind~n ver 'e '·ol i ti. ·erek hıı1~ . " .... ,,r 
tutnnlarr nf'ılcn trr.zh e etınr.rlıF' , 
~a,,.ınamak kahil dc;il .• Bu iptidai lı~ 

Dil' 
hk!;1lr~ııı lıııı;iiııkii kanuni ııır' zıı 

\ ' mı:r.a ılıı aykırı oldu;;unu anlaıt11 

lllll)'llT ?. 

Yugoslavyada 
anayasa 

değişecekmi ? 
.ı~· 

-:ı•1au~ ,.,nı.ı~"'"'"" ......... -.-, ' uud. U•'' Jsl 
rimlen aldı~ı hahere güre. Yu~.o':J\;' 
yarltt kanunu e~a~iniıı <lt~İ§nıc'ı ) 
in ınnktadır. rİ• .. ·ııc 

Uç Sırp partisinin nı\irnc""1 w· 
Hın·at lideri Doktor l'.Jaı;l'k ile bıl M 
şnrak. kanunu c a inin Yuı;o 1a'~ 11 ı~ 

1 11 
1 

lıf'ın ... ırplara, hem Hın·atlara ırı .1 ıe . ki (J 

)o, enlere ııvµun gelecek hır §C Fi' 
taılil eılilınc i için mü terekcıı 11c 

11
; 

lıi lıir \ol takip edeceklerini 1'011 

ıml'ılarılır. ı;·ır 
(" ı; Sırp del<'~e-.i. Doktor )fa•:~ 11rı 

k k 11111" onu;;tu ·taon oııra, tam 'r 1M 
lf'klifll'r ha7.ırlnmak Ü7'.cre neı~rı 
cliinınii-. l<'nli r. ,.· • 1 i• 

Bilnlıara ~f açekle hir el aha k01~'. 1 ı( 
raklar 'e bir itiliif lıa"'tl olur a, "'

11 
111 

lıid ınulıalcfet cephe inin pr0~11 

hütiin taf iliıti}le iliin cdi1Prc1'tir~rıi' 
Bur11ınıa lıerahcr mıılınldct r ~~· 

sinin lıa,hca i tedikleri. mc,·cıı'. tı t 
nuııu ""a~inin kaldırılınaı-1. nıill;h~ 
temt>rkiiz knhine i knrulınacı. e;e ıJıtıl 

~ahalı '":t:tt sı~ki7.ı1°n c' 'el -.clıı'r · ·ı 1 t l · · ı·· men1Jnkrtı·ı> \. ' ' ıntı rn >a 'e rn un " • .. ıd~ 
lıallmıı ) iik. "k "!' le ha~ırarak r:ılıat· 1 k ı. k b ılı• 0 

·- <'< ilcr'<' - yrni oir anaya~a a ' 
:-17. ı-den e~naf reza gi>riir. ~lcdcni ı:t'· 1 / 
1 k 11 ~ ~ıı nıalfımr ur. ~ 
ıirlniıı cnı i ı>riııc ınah,.,ıı,., lııı-.u ... i· 

yctlf'ri, niwıııları , arılır. Bütiin giin Sünnet dUQUnU ı.ttt"' 
~dırin ~iiriiltii;;ir';., inirleri hm:nlaıı Samatya. Çocuk Es~_rg.~rne 'r eğle~ 
felı iri in in :rı-cı' taııı lıfr .. iikiın iı·indf' mu evvelkı ak am buyuk hı 11-:ı 

IA d R . . . E~l SaJ11&'J1 11) nına-.ı azıııı ır. u ihtiyaç lıt>le<li- ce tertıp etmıştır. gence .
11

0'r 

yel eri mna\ yen zamanlarda hillıa.;;,, 8 nm deniz kenarında be, gaZ;ti~ı • 
grcrleri ~iikfıneti lenıin edt>cek nizaıır yaoılmış ve 3 7 çocuk sünnet e 
lar ko, nıağa ıııcrhıır etmiştir. mıştır. __/ 

Heq:~iin yeni h=r lıaııılc ile medeni- ., • /af : 
Yet ('Cl3~ l ımnr kalııı l elrncğe hal,lmtn (:1eçnuş huıun .......... ;13 
İı-tırnbul da hu ihtiyaçlara giire teıllıir ................................ ~Ö·E·Yf,{)f; }Q"' 

alın~~a haşlaJ111~tır .. Tak,Jir etmeliyiz. ıs·anbuldakl ... Amerl"'" 
) alnız Fahah ckızılen e' Yel Ye ak- ~ 

~a·m sekizden ~onr:ı ha~rrarak malını filosu ··r 01,rs 
satan. mesela bir balrkcıyı tecziye e· Bngiinlerde f tanhuldıı f~ 110r1't11~ 
elen ni7.am gere yarı~ı çığlıklar kopa- miittefikeyn işgali Jıitanı (l:J11111ı11~, 
rarak hııhk tutan e.-nafı reıaya çarp· kara sularımızda Amerika.11 tı1ıl 11 

mı ·or. Karanlık ~<'celnde Ro~aziçin- . ına men .. up hir 1orpito fıtosll ,.11 
<le kılı': lıal1j;1 tutanların hirihirlerine maktadır. b )lıJld•1r. 
H j!elip p;e~en ~enıilerc n" mücllıiş fer- Filo on zamanlarda.. ~s ,çı1'' 
yadlarla lıavk1rdıklarını İstanbul hal· Tophane önlerinden Riiyukıı . ti' 
kı pek ivi bilir. Bu f eryatlarm haı:ta rrna ~eçmiştir. 1'1l1''. J' ti' 
dö~ekl"rinde hinhir ıztırap içinclP. bir Hükumetimiz hiç0bir hu rtldıret' 
nt':f C5 tatlı uykuya haı;ret ı:ekenleri ne nacl etmiyen bu filonun nır Jt•rt 
elim einir huhranlarma dii~ürdiiğünii ni lüzummz görerek ürat t 111ı1~ıııt• 
an lamak için seYimli tabibi adlimiz lcri için tcfcbhü ı.tta buluJl 
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lVIemlekette imar harekeileri 

Mersin· 
Son sekiz yıl içinde pek yeni bir 

Afeı .. 
, 

9 
sın (Hususi ) 

ij . 29 senesinden
~~ hususunda 
!at atılan adım -
~r. deva metmekte 

o .. d 
~~ k &un en bugü 
Ilı: • adar fenni bir 

OJeye b" . 
ltltiı uygun ır 
Ilı de ve 28 kilo-

~t,. 
~ b~ uzunluğun -
1 it 1 .. ~ b 
~~·ı agun şe e-

şelıiı oldu 

"'-tk e asfalt, beton 
fote e Ve mukavim 
llıtq ~lmak Üzere 
~ edilen J 2162 
~re uz~~luğun -
~ ~ol ı~ın sekiz .. 

--- ... _ 
,. 

ŞEHiR HABERLERi, 
ilk okullarda ta-/ Berber olmak /Otelcilerle han-

lebe kaydı isteyenler cllar ayrllacak 
Vazfyellerf iyi gl1ıflf- ğ. J Bu şekil seggah bakı-
meyen bfnalar bu ço a ıyor mından daha /agdall 
sene kiralanmıyor MOracaat edenler ö iJldil 
llk o.~ullard~~i yeni talebe yazımı arasında bUgUn g I 

na bugunden ıtıbaren başlanacaktır. Şimdiye kadar bir cemiyet halinde 
ilk okuma çağma gelmiş 1930 do f mtJban yapılacak çalışan hancı, ve otelci esnafı birbir 

ğumlu çocukların miktarı kültür di- Son günlerde ehliyetname almak lerinde ayrılmağa karar vermişler ve 
rektörlüğii tarafından tesbit edilerek üzere bir çok berberler müracaat et bu kararı alakadarlara bıldirmişler -
bütün okuHar için bir semt planı vü miı olduğundan aralannda imtihan dir. Karar nlakadarlarca tasvip edil
cuda getirilmiştir. Bu planda hangi yapılması takarrür etmiştir. diğinden ayrılma hazırlıklarına ba~-
ilk okulların hangi mahallerlerden ta Bu imtihanlarda muvafak olan • lanmıştır. 
lebe alabilecekleri sarih olarak göste lar berberlik yapabilecek, diğerleri Otelciler tehire bol mikyasta sey 
rilmiştir. hiç bir suretle ehliyetname almadan yah celbetmek, hancılar da kendi sa 

Bu vaziyete göre ilk okulların sı sanate dahil olamayacaklardır. halarında daha faydalı olabilmek i • 
nıf ve öğretmen kadroları da tesbit imtihan bugün berberler cemiyeti çin ayn birer teşekkül halinde çalış· 
edilmiş bulunmaktadır. okulunda cemiyet reiıi lsmail Hakkı mayı daha faydalı bulmu§lardır. O. 

' bin lıra har • M<>rtır'nde hii/..,inırt kona!{ı 
~ l'ttrştır Seh · h · la · · · "k >ıu . · rır. arıta n kanuna/ Mersinin ticari ehemmıyetı gıtti ,.e 
lal.i"nı ol~rak yapıldığı gibi müs • artmaktadır. Belediye çoğalan it 

Diğer taraftan şehrin içindeki 470 ile mektep müdürü Ahmet Oztuna telciler bir müddet evvel esasen bir 
e yakın ilk okul binasından elveriıli tarafından yapılacaktır. brlik kurmağa karar vermiş oldukla 
olmayanlar arasında tasfiye yapıl • Diğer taraftan berberler cemiyeti n cihetle cemiyet halinde kalmayıp 
mı, ve bazı binalar kiralanmamııtrr. okulunun açılma günü yakl8fmlf ol bu kararlarını tahak'kuk ettirecekler 

~ ımar pi.. d eb"I k · · "il ih 1 am a mütehas - hacmine cevap ver ı me ıçın mu 
~ola e _olunmuştur. 2Ş5 bin liraya hafaza ve tahmil, tahliye tesisatını 
_"lltnr an ıçme .su tesisatına tamam • arttırmıştır. Mevcut bet iskele mü • 
~Ja naz1arı ıle bakılabilir. Mersin him masraflar i~tiyarile tamir olun-

Kapanan ilk okuJlar lağvedilmiş ması dolayisile hazırlıklara bqlan • dir. Diğer taraftan Türing kulüp ve 
değildir. Bu okullar şimdilik burada mı,~. belediye türizm işleri müdürlüğü o • 
bulunan daha yakın okullara yerletti Mektepte bu yıl bazı değifildikler telcilerden bazı yenilikler istemiıler 
rilerek biri öğleden önce diğeri de yapılması takarrür etmiş olduğun • dir. Bu yeniliklerin yapılması 1çın 
sonra olmak üzere çift tedrisat yapa dan cemiyet bütçesinden bir kısım de evvela birliğin kurulması icabet • , n aman su dekant 1 · • d k b" ı· tii~"l"' fJ asyon ar - duğu gibi ayrıca yırmı o uz ın ı 

~~kloru up ·ı1 tre~e temizlenmekte ra sarf ile beton bir iskele kurulmuı 
~~~dı gazı 1 e mıkropları imha olun ve C§yayı muhafaza. ihracatı tanzim 

caklardır. tahsisat ayrılmııtır. mektedir. Seyyah celbini Jcolaylqtı • 

tt r. maksadiyle yirmi altı bin liraya bir 
\k/afı duvarla çevrilen ve müdür hangar inşa eclilmiftir. iskele ve gaz 
~ h odaları ile morg tesisatım muh depolan dekovil tertibatı ile modem 

ileride uygun bina bulunduğu tak Mektep kayit ve kabul muamelesi mak iç.in otelciler arasında bir eeya • 
dirde bu vaziyet düzeltilecektir. ne önümüzdeki ayın batından itiba hat birliği kurulması, düıünülmüş, 

K U ren başlanacaktır. Beyoğlu otellerinden 22 kadarı bu 

~i ul~nan 300 dekar genişliğin _ bir hale sokulmuıtur. 
lf ür bakanı Reldf tekilifi memnuniyetle kabul etmişti.. 

Kültür bakanı Bay Saffet Ankan Bay Haydarın cenazesi Otelciler birliği kurulduktan sonra 
Cl!rı l k . . . 

olu mezarı ı~ın otuz bin lira Evleri yıkılan ve meydan haline 
nrnuştur. Gazına mutbak k __ L da "ki 

Tarih Kurultayının açılması münase Vefatını teessürle haber verdiği • buna ait faaliyet daha geniflemif a.. 
betile şehrimize gelmiştir miz eski lstanbul valisi ve ıehremini lacaktrr 

~ .. }na locaları ve ku ' h ' so sokulan yirmi dekarlı sana ı 
.'llJ}t • m avuzunu 11· b f"l A .. k kı l; ;~ı bir plaj sokaklan a -a la • yüze ı in lira sarı e tatur par 

Bakan tarih kurultayından sonra Bay Haydarın cenazesi bugün saat ==-=====-
da lstanbulda bir müddet daha kala 11 de CerrahJ>a:şa has~~han~inden Kocaell mebasunon 
rak üniversite işlerile meşgul olacak- kaldırılarak Valıde camıınde namazı .~ ır.... b' r· g ç H 1k 1 - "b" .. ıf1 ır ı~~lık ~e mµnasip ve .a evi binaaı ya~ı a~ ~ı ı gu 
tır kılındıktan aonra E<limekapı aile Sbf D Jlrasını çalmışlar i . e umumı hır hela da inşa e • zel bır Atatürk heykeli de dikılecek • 

ftır. . I makberesine defnolunacaktır. 2ao tır. 
acezeye ekmek ve yemek da- --------------

1';§e~ b~yük bir ihtiyacı karfı. Emniyeti umumiye 
Yardım edilecek 

çocuklar 
Merhumun cenaze merasiminde 

vilayet ve belediye erkanı ile bir as
keri müfreze ve bando müzika hazır 

Cuma günü akf&JD treni ile An· 
karaya giden Kocaeli mebuıu Ha· 
ıan Hayri Tanin yataklı vagon· 
da 3000 lira paraaı çalınmıthr .. ij ~·. a~ırlerden bir kısmı ye- fJdO O h f f d Çocuk esirgeme kurumu ile hima 

. '\ ~.~!n.!.:!.e~inin salonunda yedik/ m r şe r m z e ye heyetlerinin yardım edecekleri ço --------.,.------
bulunacaktır. 

Bay Huan Hayr) parayı Anka· 
radaki intaatına ırfedilmek üzere 
cuma günü bankadan almıf bulu· 
nuyordu. 

" n.e götü~~ı:;;di.;Ie ...... r. Kaptuu ,,.., ı:.mnıyet umum mucturu l:i&y cuıuar, yap1lcın Lir t0ıAantıJo t~bit yaşına kadar çocukJarll Esirgeme ku 
"ttıı§ b · h. Şükrü Sökmenıuer dünkü trenle edilmiştir rumu. yedi yaşından itibaren de hi 

ır ınterlanda sahip olan Ankaradan tehrimize gelmiıtir. Jlk oku) çağma gelmemiş olan altı maye heyetleri yardım t>decektir. 
~;;;;;.;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~=~~;;;;;;;~;;;:. Yazan: 

Her hafta 
~~ ·-----------------------------* 

başında 
cf~hay biletçisi, zili üç defa TELAKKi MESELESi kalardan hotlanır ?,, diye bir ga- "mavi boncuk tirketi,, ne, kaç de· 

fa birden ıigortalanmıt bulunu
yordu! 

Hikmet 
Münir 

ÖKÜZLERiN SEVKiNE DAiR 

\ ~ d f çaldr. Bir ihtiyar kadın, köprünün bir zete ıoruyor ..• 
~.' •-~l~kzi_I çalmak - biliyorsu· k ld d - Herhalde ucuz cinıinden de· 

Sonradan dibaihanelere ıöıı· 
derilen derileri delik detil çıkıyor 
diye, öküzleri, ucu çivili bir ilet 
olan övendre ile dürterek yürül· 
mek yasak edilmif. 

v "eq 1 a ırımın an ötekiıine geçmek 
l' '~ e. lfaretidir ! için çivili yola daldı. Geliti güzel ğil. UZUN öMORLOLER , .._ ..... •n bırdenbire durdu: b . 'k 
t~· -..\>ayı • • d k ir ••!ı amette yürümeğe baıladr. 

1tlel'i .. ~- ıçı_n .e i yolcular, lhtıyar kadının çiviler hizaıın-
ı, .. d 1.. .. uıtune ııtıf halinde yu· d kt - ·· 

I • • 

Yine bir gazeteden: 
Sigorta kumpanyalarından bi· 

rinin neırettiii bir iıtatiıtik, "za· 
yıfların titmanlardan daha çok 
ya.-dıklannı,, röıteriyormuf .. 

t....-.. •ıua an çı ıgını goren poliı birden· 
~:t r·b .n sonra, yine, Hacı bire: 

"Bir futbolcunun kar111, kocaır
nı naııl ıeyrediyor ?,, 

Ve öküzler, timdi "naıihatla,, 
yürüyecek, deniyor. • 

lf e, 1 1 doğruldular. B 
""'ll· l'lada biletçinin tramvay~ - üyük anne! Büyük anne, 
"'11 ~Yarak I diye haykırdı. Çivilerden yürü! 
~ ltottu - ' yo un gerilerine Bu eınada büyük annenin çivi-

- Ha tekme yedi, ha yiyecek 
diye .. 

Şqrlacak ıey. Halbuki titman
lar, hayatın yükünü tqmıafa ne 
kadar müsait görünürler defil mi! 

YENJ BiR FiKIR 

Akdeniz konf eramının netice-
~qı "e aunu, yere eğilip kallc lerin ÜZERiNE DASA BASA yü-
l.~tek•onra tekrar bize doğru rümeie baıladıiiını gördük. 

MA V1 BONCUK ŞiRKETi 
Nazar boncuğu eıki bir fey ol

makla beraber, yepyeni bazı apar
trmanların kapıları üıtüne ve rıcrr 
gıcır otomobillerin tepelerine ha
li takılıyor. 

ASFALT VE HALI ARASINDA lerinden biri olarak, mal tqıyan 
ticaret gemilerini herhanıi bir 
hücuma kartı harp ıemileri koru· 

BENZERLiK t~'Ur. tramvaya atladığını H · • 
"· er çıvinin aruı, epeyce açık 
~~an ha olduğu için, zavallı kadın bir har 

Server Bedi, "Pazardan paza· 
ra,, yazııında, kenar mahalleleri
mizden birinde bir ihtiyar kadına, 
yeni yapılan uf alt caddelerimiz
den birini töyfe izah ettiriyor: 

yacak.. . 
~ ' oJ ' kra nın, kendinden li zahmet çekiyordu •.• 
--!iiııe•'! . apııını hiddetle aça· 
~ ~ h~nı devirip: İNCELiK · 

>tl>ar:rad~~' diye çıkıftı. Ne· Bir arkadaıım dedi ki : 
,'-ıl)r ın boyJe? Tehlike ita· - Vallahi azizim. Bir yolcu 
· ~ Ol'sun .. Ne oldu? · uğurlarken ona her türlü hediyeyi 
'-011ı ~ olacak.. Bir lira dütür herhangi tekilde vermek itime ıe-

~d· ~onu almak için indim. lir. Yalnız kendisine sepet içeri-
~l'? Yaptın ha.. Bu tehlike sinde bir ıey veremem. 

l'eJıı·1c - Neden? 
· il. B· e Ya .. Sen ne zannedi- - "Sepetlemek,, manasına ge-

~~ı İtirı Et l~ranrn kaybolma11. feceğinden korkarım. 
~ N BOYOK TEHLJKE 

:'de b~te? ne kazanıyorum? BJR HATiP ARANIYOR 
~ .. o~Iı_Jırayı ya doğrultuyor, Geçenlerde bir ıün MiJJetler 

· ~it \> lllıyoruz. Onu da yele Cemiyeti, hatip bulamadı;. için 
~li~etiJ •t .~alimize .. Yalnız be-- to!>lantı yapamayacafını ilin et· 
~ e)e ' . utün ailemin hayatı mıı .. 

• ~ qiJ R•recek.. Oraya hem ne çetit hatip Jiz,m 
~d·-~i11· • olduğunu kestirebiliriz değil mi? 
f~ilj 'P~ll hıri, yine böyle, dü- Sesi top gibi patlayan bir adam 

11 ~İt 1 rbyı almak için veya lazımdır. 

Bununla beraber, hiç umulma
dık yangınlar apartımanları yaka
bildiii ıibi, apanıız hadiıelerle 
otomobiUer tepe taklak olabilmek 
tedir. 

Geçenlerde Sandık burnunda, 
bütün düğün davetlilerile birlikte 
ıöçen barakadaki ıünnet çocukla· 
rının, hemen hepsinin batında bu 
eıki matahtan bulunuyordu. 

Daha ac111 var: 
Hani fU Perapalaıın arka tara· 

frnda ıu boruları döıenmek üzere 
bir hendek açılırken duvar yıkıla· 
rak iki üç insan tatların altında 
kalıp ölmüttü ya .. 

Hadiıeyi tahkik edenler aruın
da oraya gittiğim zaman, Üzerleri 
aranan kazazedelerden birinin kı
mıldamayan bacaklarını örten 

Jhtiyar kadın ıormuı: 
- Aıfalt, ufalt diyorlar, ku· 

zum nedir bu? 
- Anne, bu, ziltten yapJma 

bir nevi kalJırım. Fakat, Ü•IÜ tlon· 
müı pelte gibi tlümtliU. Hele bir 
yapJsın tla gör. Ü•tüntle yürür/ren 
ayaklann hiç yorulmayacalt, bur 
lıulmayaca/ı ağrunayocalt. Atleta 

I •L~ b" 
halının Ü•tüntle yiiriir ,ıaı ır 

fey. 
Eskiler buna "intakı hak,, der-

lerdi. Dil sürçmai neticainde 
hak'm kendi kendini ortaya koyu-
verme1i. 

Biriıi, bu mevzu iizerınde çok 
güzel bir fCY ıöyledi: 

- Malları ticaret gemilerine 
tafrlıP harp gemileri de bu kadar 
zahmete girecek yerde, fU malları 
doğrudan doğruya harp ıe~ileri 
tafıaa nurl olur. T opile, tüf eğile 
ne muhkem bir nakil va11taıı teı· 
kil ederler. Ve kendilerine yolda 
çatacak biri çıkarsa, arslanın kuy· 
ruğunu ıaJJam11 neviinden, harp 
gemileri de silkinip bir iki memıi 
ıavurdu mu etrafa, tamamdır mü· 
tecavizin hesabı.. Ve 10nra yi-
ne, gürül gürül yoluna devam 
eder. 

SESSİZ BiR MEYDAN HARBi 

Gazetelere genç boka heveılile
rinden tomar tomar ıelen mektup 
lan gözCfen geçiren bir ıpor mu· 
harriri: 

-~, e .. epfe tramvaydan al· Sesi top gibi patlamalıdır ki, 
~~i'i .~~Ünü vatmanına din- ıulh bekliyen miJletlerin malusdı· 

. pantalonunun cebinden ne çıktı 
biliyor muıunuz? 

Server Bedi, asfalt kaldınmın 
türlü meziyetlerini anlattıktan 
sonra, "hulasa, halı üzerinde yü
rüyormUflun ıibi bir teY olacak,. 
demif .• Ve bunda hata etmemi,. 
Zira, halıya bir müddet 10nra aya· 
fmuz takılıp naıd düıenek, çok 
ıürmeden bu ufalt kaldırımın da 
oraıından buruından yaprak yap
rak kalkma11 mutat olan zift par 

-Boyuna meydan okuyan '&ok
ıörler çıkıyor, dedi. Likin ortada 
kendilerile maç yapacak kimse 
yok. 

· ~, ıç~n, \'atman alabildiği· nı dünyaya daha iyi itittirebiJıin. 
~i; . ' l•bnif.. Fakat bu koca dünya, köı dinJe-

mif kaltaban .. Yine bildiğini oku-. . . . 
Bir küçük çanta; 
Jçeriıinden yirmi bet kurut. 
Ve bir de; 
33 lük tesbih büyüklüğünde ma· 

farına iJİfİp yuvarlanmamız pek 

O takdirde buna "meydan oku
mak,, denmez, "meydana oku· 
mak,, denir. Ortada İn cin yok. 
Bot sahaya avaz avaz bafmlıyor 
emek .. 
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SON HABERLER 
' . :. 

Te$vlki sanayi biçki 
ve dikiş yurdu sergis' 

" 

Çinliler 5000 zayiat verdi I~ 
Japon Tayyareleri gece hücumla- ~ 
rına başladılar bir çln Generalı 
esir edildi, Nankln boşalıyor 

Tokya 19 (A. A.)- Tebliğ: Uangn Amerika birletik devletleri ta kat Çin efkarı umwniycai. bundan 
Şimali Çiude Pekin - Suiyuan rafından alınan kıami ambargo ted • ziyade müteenir görünmektedir. 

demir yolu üzerinde Japonların bir birleri kar1111Dda Çin hükumetinin Vqington 19 (A. A.) - Çinin 
takını kıtaatı 17 eylülde T atungun ho~nutsJ.zluğunu B. Hulle bildirme· Vaoington büyük elçisi Uang. Bay 
60 kilometre cenubu prkisinde kain ğe memur etmiftir. Hul ile aörütmUf, bilahare reiaicum 
Hunyuan ıehrini iıga }ettikleri ırra· Bu mesele hakkında resmi Çin ma hur Rooıevelt tarafından kabul edil Ç'.arı:kapsda ydL.n:Lmberi iyi bir dan tertip edilmiı olan ıerr ide 
da diğer Japon kıtaatı, general Siu • hafili, ihtiyatkar bulunmaktadır, fa· mittir. tclPkle çabprak bir çok terziler ye çok roblar, tan·ürler, ubahlıkla1 

Ju • Mingin kumandasındaki 143 tiftirmit olan T efViki eanayi biçki heap itleri ;öaterilmcktedir. 

üncü Çin fırkasına taarruz etmi,tir. Bu 1 g a r ı· st a n da ve dikit yurdunda dün bir lefiİ açıl ~ münaae?eti.le. dün mİ-3 
Şiddetli muhracbelerden sonra Japon m br. re bir de. ~y verılmaıtır. 
kuvvetleri 1 "/... eylüt saat 13 de Tttun lf . Resmımız bu yıl yurddan rrı 
~ 40 kilometre ~~~i garbiainde Çeteler bir Türkü daha öldürdüler Daploma alan kızkm11&Z tarafın. olan kızlarımızı göatennektedi~ 
'kiin f engehen ıehrinı ınal ve muha it 1 t b • w • ı F " 
rehe esnasında yaralanan general Siu Sofya. (Huauıi -~uhabirimizden) lerine kartı çetelerin yaptıkları zu • 8 yanın e llQI evka'a de 
_ Ju Minsi esir etmiı!erdir. -Bulgarıatanda T urklere kartı yapı lümler bu ı:avalh kardqlerimizi can . . 

Çinliler muharebe meydanmda 5 lan. haksız t'!cavüzler devam etmek· larından bıkbnnlftır. H'!rkeı anayur 1 tf ;rR'T' ·~> Toplanış 
Din maktu -re mecruh hn:ııkmlflardır tedir. da hicret .etmek aevdasile yanıp tu • TAL YA :::aETTI EBLI ., . . ,.l 

Japon tayyarelen Geç.en hafta Ncvrokop kazaauıda tutmaktadır. Fakat bir milyon Bul. ) (Oııymıı 1 ıtt~"' 
Şanghay 19 (A. A.) - 26 tem· bir Tlirk öldürülmüttü. Bu katil hi gariatan Türkünde~ bu yıl yalnn: on Roma .19 (~~~ ~~u .~'am di. Her ha1de bu tarzda bir h~ 

muz tarihindenberi ilk defa olarak disesinin acısı henüz unutulmadan, bin kişinin göçmen olarak kabul e • ~~it' teblj.! et 1 i.:tlh ır: .. mazur ~.ermek itin lüıumu ~~ 
bir rnk Japon tayyareleri Nankin ü Deliormancb bir Tür~ daha öldürül dilm · ve dig" e 1 · · .. tle · ~~ ere ve ral Dl& IDal aı,u- rinde Mtthte ka"'ı hir taknn ~ 

T"' eaı r ennm muracaa rı zaraan Nyon an aımuına mun· d 1'11 b ı hTrd' e ı ~. 
zerinde dolat1111flardır. Hasarat hak miiftür. Şumnu ka7M!Dm Drentei konsoloalarca reddedilmesi bu zaval· zam itilafın metnini dün abam ~ ' 1,.~- u a:d' hı •• ~: ununl la rde "/ 
'-- da h' b' hah 1 tı k"' .. d 27 da M f "I 1 lan b "k bir. 1 rneın e~ete a ulun mcı1e,. e ıun ıç ır er a hı~~~1!1:!. r. oyun en ya§ın usta a og u ı . _üyu ~kisan hayale ıürük talyan hükümetine tevdi ederler- Jet ,ekiJleri ile eJele yürümeği bit .J 

Tayyarelerle ıece ~wıuan R:~~P· 5eteler _tarafmdan vahıice öl lemıştır. ~utgarıstan Türklerinden keıı, ltalya~n 14. eylUI tari!ıli n~ prersip hilen hüküınet anlqın•' 
Şanghay 19 (A. A.) - Tayyare durülmuf. Katıller yakalanamaml§ • her yıl hıç olmazsa elli,er bin Tür. taaı, A.kdenız_d-:JU kontr~l ıuu:mı· lannr tath'ke geçmezden enel _, 

}erin Şanghay üzrenie gece hücum. lardır. kün anavatana kabul edilmesi zaruri ne İtalyanın ıttırak edıp etmıye- la'·a m-ı · t · _,_ . ·-· tit· 
Se 1 d be • B 1 • T"rk b' h } l • . 1· J ·ı }=-'- d la ı " - · 111 t"D ~ırmea ltouvmlf ~ lan devam etmektedir. ne er en rı u ganstan u • ır a e ge mıttir. c~ ı. n_ıeae eaı e .a ~• ar o raı< Bii ük M'll )f )' . 1 rırt' r · .. bırbınne zıt tefnrlere meydan ver Y 1 et tt 111 aza a 'I 

Central .. Nevı aıans~ gore. Ya~g T ıh K it mit bulundufaadan, bu notanın lince, on1ar da memlekf!tin dörl 
Sepouda uç yangın gorylmektcdır. a r 1 u r u ay 1 mana ve fiimulünü turib etmesini kiiş~İ?'f' <laplmt .olmalarına r 
'Çinliler Japonlarm Sendeniz kena • talep eylemiflerdir. Bu aabah vu- Atatürltfin ytik8e\ iıaretleri ile 
rmda Haitche a ou civarında Kouan Tu"rk Tarih konar••ı' bugu""n •••t 15 "'·I • F kua gelen bir görütme eanaaında, bnla., da,·etin eht'mmintini ~ 

• - ...... l ' annatoe. ransadan: Dölapo_. Va· K 1 d k ı k · vouna L~- :Lrar L--eketini tardetm11' ele arıl•caktır. ... ont Ciano. talyan hükômetinin, e ere ni aaYet ırk sekiz saat J":....t 
'· oa ın T llAI" T ... Ju,·a, Azajis. İngiltereden: l\leyers, Ank b _.":~ 
lerdir~ Önce Türk Tarih kurumu bqka ÇaYld. İsYeçten: Ame, Penon, İsYiç- müsavat meıele:Jini ileri sürerken, • arada uJunmak için he.r"" '-

Nankia JUIJOI' nı B.Haaan Cemil Çambel tarafm • reden: Pitard, U"°na. İtalyadan: Ror ltalyan filosunun bahri tedbirlere müracaat etm~lerdir: muayyell ~ 
Şanghay 19 (A. A.) - Japon dan bir nutuk.la açılacak. kongrenin ıi. Lehi.ıandaıı: Przevonki. Roman· iıtiraki için Franarz ve lnıiliz filo- gün ' 'e ıaatte Bftyük MiJlet ~il. 

ntalcama'b, bütün ecnebi diplomatla ıe*; .iah_ıi re.is ve 'leİa ve~~er~e k&tip yadan Neılhr, Yuao.lıauad.A-a Fclıiıu lauua TGril•ı.-ı 'Y"-•7'"''·• ... T-· 1.:. ulonlannda toplanmıt,1ardrr: ~ 
n ile tabe.smdan tehh"keli mmtaka lerı 1eçilecek, kongre reı11 bir nutuk Bayraktareviç. Macaristandan: Feher vaziyet alması 1izım ıeldiii ker ~:~: ~::ı-:.t:~~t ~~.r 
h_ı:_ imi lan N •-=-d 21 aöyliyecek ondan .onra encümenleı Geza, Feti~ Alfoldi. NoraYt!lik Kon fiyetillİ teabit eylemek iıtemİf ol· t' 
awıe ıe 1 ° an;uu en ey ·ı kt" Ziçi ·-1.rirnise •elmiı:tir. d h • • memleketin umumi emntvetirıe 11 • .:11 

1 .. 1 ~ • 'baren-L 1 1 aeçıece __ ır. r'"1 
" -:ı ujunuta11i ebnıttır. t"' 

u. en ati y.IM arını ta ep et • Türk dil kurumu adına genel sek Teblll Alman hükUmeti, bu fikir teati· lftk eden vaziyetlerde Bnytık J\ft' 
mittir. reter B. Necmi Dilmen bir nutuk söy sinden haberdar edilmiıtir. hacca h·eti dereee11ini ~östen11iştir· ı~ 

Bir J.paa aıeııerali ~ liyecek ve bunu tarih fakükeleri adı letanbul 19 (A. A.) - .. Türk ta MEÇHUL TA. yy ARE Ba f evblide içtimadan ha!ıl 0 

verildi na B. Muzaffer Gök.erin bir nutku rih kurumundan.,: F nf!'tiee nedir?. ,ıİ''"' 

N 1 Şa takip edecektir. 1 - ikinci Türk Tarih kongresi Lonclra, 19 (Hmual) - ear Bı'nn' eı· derecede te kilitı e9 . 
1 
• ..ı ankin 9 (/ ... A.) - nsi eya 1 1 1 d t ,,. 

Ecnebi profesörler adına profesör Yüce Önder Atatürkün yüksek hi • ... iıminde nıi iz eıtro • L------ e.u~ 1l.lı' ll-- ~ıer _ıf .. ı leti ;efi general Y enhshaian, 98 inci amı-- •,-- ın ~ l~ .. 

Şenai fırlam kumandanı general Li . P.ittard bir nutuk verecektir. mayelerinde Dolmabahçe sarayında yeri Gijon açıklarında bir yabancı bütün milU iıler üaerinde v~ 
unyingyi, Tatuanpı .düpneaine ve Ai>afkaıı bayan Afet tarafından 20 eylül 193 7 pazartesi aünü saat tayyare tarafından bombalanma,- duiu murakabe hakkı ve nsil"! .ı 
ba mmtLnm Japonlar eline geçme kurumun argiolojik faaliyeti tı.kkm 15 te açılacaktır. br. Alb bomba ablmıftll'. Şimdiye ru bir .&den ibaret deği1dir:.~Vtıi' 
.:-.. mu- --- _ı_ .e----1- -11 ile t-..1..!-' da bir tebliğ yapılacak ve müteaki • 2 - Kongreye davetliler kendile kadar yapılan tetkikatta batana· d · · hütin eihan ö~e "'' 
-- A11DC 1DJCK --r- evıw ben genel ıelueter B. Muzaffer Gö· e ıçtımam .. ı.jlll • etmifti rine gönderilen kartlarda yazılı gün renin hüviyeti teabit edilememif- kere daha tebarüz ettirdiii muP 1

• ker tarafından kurumun diğer ilnıi T tir. ln•iJı'• mahafı"lı·nde IOJ" 1--~·1• kik .. t hadar. 
General Liunyı'na. divanı harp hu f li ti · hakkı da b" ,_ ve saatlerde Türk arih eergiSini ge -. • 1C1n1 

ZUrun...J_ muh~Lem ... e _.ı=lme,_ uz·· ere aa ye erı n 11 rapor o~u • ğine ıöre bu huauata tahkikat ya· İkind derecede NTon ani• 
aG DA cw :a: nacaktır zeceklerdir. Serginin ziyaretinden 1'11 

Nankine yolanmı§br. Kong~e namma cumhuriyet ahide sonra davetliler ayni kartlarls ptlırken her türlü ihtimaller na· icap eden aJınl ve ~ait jle 
Eaki Raıpaak reW .lapanyaya sine saat 17,30 meruimle ~elen}. ko Dolmabahçc sarayında bugün açıla zarı dikkate alınmakta, hatta bu la.Emanm mucip o1~1tt.~ ]lef JıOf 

PliY. ,,.. ,_tı tayyarenin Valamnra hükUmetiae ak"L-ıf '- d ·net ~e ~ _ nacas: r. cak olan _.;..... ve hevL-• m" . . ol • ., ille er aareınn a mı . 
P ~ •· A ~ • • ~ • ............ "ll'iCI uzeaanı ait muı hile diiaüaülmekteclir. bır -,ıt_ 

To~·o 19 (A A) - Hong - n>.reaor -"'l"elJn zıyaı-eh , d b"l _ ,_ ı d' la ~ met tamamiyle bir ~örüıte ,.eyP 
'A7 Türle ta ih L-~· ·....:..L • e geze ı eceAJer ır. Zira l*•J& aahillerinde uile- ~ 

~gdan bir Japon mf".Dbıundan ah n •va&&~me ı,u•- et 3 T'--=L · ·il . nüt•dir; bu miiıaalebetle Bil 
Türk t3rih lkongreıine ittirak et • h k-1 ~uı. ac:-raıkaı e ..ı_r_eaun ve re mensup •emilu dolqmakta Ye t in ü 

n..an telpafa göre; eaki Raytbank re mek - .-L. • • _.._. ~ ey e muzeamın ogreuen ıoınra u· hüldimet tayyareleri de bu ıemi· Jet ı~rlitmn RUet ön ~ 
isi ve Almanyanın sabık Va~ngton uzere vcı,rrmıze ~mlf 0 n ya muma .açı)q programı &YJ'. bildU' lezi boJDhaı.nak için çal11makta ne katır zaten m~nıd olan d 
büyük elçisi, B. Luther, 14 eylülde ban~ alimler ;erefine Türle Tarih ku lecektir. ıca 1 olduğundaıa, ln•ilb deatroyerinin mad~ hir kere daha "'"'"et bn1 

Japonyaya gitmek üzere Hong - rumu aıbaıkanı Bayan Afet tarafın bir aıi genıı zannedilmit olması Bfttihı milletlerin bıyaı .., • _, 
Konadan aeçınİftir. elan :1ün mat 15 te Ertuğrul yatm 600 b 

1
• n ihtimal dahilin•edir. Ji,.i alikalmdmm dünya ~111_. 

T ı._..ı_1_! ela bi · r_..: ·--=•-= .. ;. Herhalde •Üladi.. kadar elde '-· o"'~ ecn·~i mahfeleri buse r ~Y zıyaı-. v~~· I ·ı- gerçelr.ten en bahranlı aır ~,. • 
--'--.. - b" ..ı___ _ y D"'--L-L- de k ı edilen ma 6mat lnıiltere tarafın· • 
.:r- ır ~ ehemmiyet atfet • k FatJ uau~~ önün D a ka • • • ı dan hlclisenin Pl"Gtestoauna ... mittir. Yeni bir amumi hal'i' 
mekte 'Y bunun mf tenezzüh maku ra oryaya kadar gitmif. orada de m u tec • te@il edecek mahiyette defilclir. ile yitminci uırmedeniyetİOİll ~., 
Cliyle yapdmf 'bir seyahat olmadığı nizevi guilmi,1 ~oradan kalkılarak 1 Akdeniz lcoailrolUnde tılar RllÇirdiği ba !dinlerde~ .,1. 
mütaleasmda 1Ju1---'tadır. y eniköy önlerine kadar doJaıddık • M ~ın•-1-. f ,_.._.1 1 C L- Hiikt1nıet'I pr ~ 

ınıumax tan sonra dönülmii .. ür. Mllletleı cemlgelt taı B• USOJ """ • Wll•• eti'~ umnu~ ,4! 
Tokyo A1man mahfelleri ise bu -s• Dail;. Expre8 RGZetui ilipl.omaıih varlrğı ile sulh idea] ine h~~ 

seyahatin hiç bir aiyaai mahiyeti 0 J. Bu çay ziyafetinde Y.ongreye iıti fından hlwagerdllecek muftabın y~yor: • • için mümkün olm her~~ ~ 
madığmı beyan ediy<>l'lar. rak edecek yabancı Alimler. dil ve ta . • . l\foFol.~nınm: Akdemzm kontrolü karar •eımİftİr. Bamuı i~ J. 
Çin elçili Amerika cuaahun.iU ile r.ih cemiyeti ii:relerile yakından taıuı _Ce~evre t 9 (A.A~) Millet~ ce· t§ınde dı,;er milletl,.rte tam mihavi t .. 

1 
Mili M lilİ klt"'J 

&öriİllÜ mak ve konuşmak imkanlarını bul • ımyetı altıncı, komnyona. aayui hak talt}.i. anJıdıimırsa ~re. 1~1· met nen et ec ek dll ~ 
Nan kin 19 ( A. A.) _ Çin hü • mUAlardır. mülteciler meeelesini mü•akere tere ve 'FTaneı hiikftmetleri tarıfmdaa den •~ça: "Bu meml e ;Jel ~ 

luimeti Vqingtondaki büyük elçiai Ecll(>bi Pro/e.örkr Kine/erdir? etmiJtir. iıı"af emler.ektir. bil' vuifedan 'e Myılehıl ... ~ 
Kurulta!• i§t.irlk edetek olan eca~ MalGm olduğu veçhi1e uamble Nyon miııakma t?ÖTf', 1tRh-&Tı Tire· ıehette inl8Jllann mti~terek bit tr1''; 

1 1 
bi profesörlerin ht-psi şr.hrimise tıte1- 93& ıeneıinde Nanaen ofiıiuin ta.. niyen denizi ile driyatik denizinin inanmq bir mııan olarak ır1tfl~' ta va mit hutumaktadJClar. Son kafile de kontrnlil arnJmrJtı. mani olmak için elimizdeıı ~ 

eY cliia ~ştir. fiyeıine karar vermiıti. Ancak Şimdi İtalyan nmlıripleri. İnldliz mağa mecbur ol~ er ~;' 
Tırill Kurulıa~n• iftirak etmek bazı murahhaslar bilhaa1a Fran- Ye Fransn l1arp ~ilenvle birlikte ruz .. ·• d"'1iıtir ve bu ,ölleO ~· 

Doğu. Af rikaga ÜD.'re nuıbıelif yılbucı memlelı.etkr IJZ muralıhaaı M. Grumbadı, Mil· Akdeniz \"OJ!arını. konanlardm. diğer, lerliıi azaları tarafıııdaJI ~sel!' 

le k d 
• <len telırimiae aelen profeslSrlu .... Jetler cemiyetinin 'bu meseleye kar mi1lt!t1~rle avnı ~ralt üzere temizle· 1i alkıılar ile karııl~~ 

as er sev e ıyor )ardır: fi alikaıızlık göıtermiyeceğini 'be- yeeeklerdir. 1 yonu ki bütün diilly•.., ~~ 
• • . Almanyadan Andrae., Dörpfeld, Bu T"1l hareket. ibnid edildiiiııe n~eJer ne muhat o]chJi'll -~ ~I 
J'J8poli 19 (AA) -Dünalqam Ha~ Sar~ Şdıeele. Kütnd ~1-i yan •bnİf ve bilhaHa uk, din ve ı:iitt. fn~1terenin Rmna ~firi Lnrd Tiirkmilletininvelıtiktl~t,;j;o' 

Llpria. Umbria ve Sicilia vapurlan. mitlerdir. menıe farkı gözetilmebizia dün- Pmh·m fntriliz-1talyan dn!tlnpınuı hu Ymimi,aziyt'lin k~ ,p
aaker ve harp levaznnı yüklü olduju l A'-mtury.dan: Bran~ Han· yada mevcut c;0.000 mültecinin iade makı;arlivle hu ayın sonunda İtal· cihan eEklnumuıniyetiıl"" IJf 
halde. Libyaya ve c:loiu Afrikaaına 1 ju, lfengeıı, K'QPpen, Melsig. Çekoa· himayeai zaruretini ileri ıürmüı· ya htikfımeti ile konU§ID&lar yaptlğr hmacaktır. A91JI 
hareket etmiılerdir. lovakyadan: Rijka, Yunaniatudaıı: tü. 11uada meaaiı.iııi kolaylqbracakbr. 
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SIV ASTOPOL~ 
önünde .•• -

Çıkan kitaplara 
bir bakış 

Tefrika Nnmar•••: to ( Tercn=.e ve iktibas hakkı mahfuzdur] Yazan: Niyazi Ahmed Konya ile ilgili iki 
esere dair Totrakan harbi 

Rus kumandanı dişlerini gıcırdatarak "aldatıldık,, 
dige lıagkudı .• 

Melllubatı Meol,na - llonga ı e11uıu ve flklı leı ı 
Kurunun netriyatı dolayı iyle Kon· om öğlu Rükneddin Süleyman ,ah ife 

ya revuıunu muntazaman gönneğe b11 evlenmek iıteyea baba ı Kılıçaıılanın 
ladık. Bu hafta onuncusu çıktı. Bir- bu iıdi .. ara mü aade rjra t') lrH'n mdr 
.kaç hafta öm·c doğu ~e batıda ün in· tup aynı ile şudur: Ru~ kuvvetleri. topçu atetiıün hi • 

;;ayesınde ilerilemekte idiler. Totra
an 'da hulunan Ömer Pa~, kat'i tali

nıat venniıti: 

- Rusların hücumlarına mukabf'· 
le et · ... A b mıyece,oz. teo emrini boru il'" 
en ''erer~ğim. Ancak bundan sonra 

ate~ t>decckeiniz. 
. Fakat Ruıı topçulannm ate§İ git· 
hkç~ teka iif ediyor dü~man her daki· 
ka hıraz ıfaha ilerliyor \'e müdafaada 
~ulunan Türk askeri sahrrsızlanryor· 

u. 
Öm;r Pa~anm beklediği. dfl~manm 

~n~sır sahaya ~rmesi idi. Menzil 
amam olur olmaz boru çaldı ve her 

taraftan: 
- Ate§ •.• 
- Emri telirarlandı. 

Totrakanı müdafaa eden Tür~ toPrulan. .. 

rakan büyük J\le, Jinanm mektupları Alemin lliulm:enJiıirının ·1ı 
~~'iikçc bir kitap halinde hatiyele~le ~İwPyici re)l"rinden gWi nPiild7r '::: 
t~r.kçe 'e f aydaJı nmkaddimelerlc ır A llalıı tttôln bu rariyeyP mamur, 11.:un, 

1 tıfa~eye konuldu. Mektuplar far ta ,,,, Keni~ bir iilkt>. MJrılır tanınır bır 
ı~.ellnler~le terc1u1·nı~ud· bduı~dığdınal sal- itaat edilir bir Jevlet ""6lp 
gore me tup mea erm en ogru an eylemidir: Tekfurlar OlllUI niJMtleri
doğnıya herkes için iıtifıde imklır le Joy.r, ~n buyru/Jtınne 6oy&UJ 
ısdır, ancak ilim naıirinin mukaddi• •---- ı.~_: .!ı. • ı.: • • _,_,_.-.: ed .. n;aer, """m ıw• fHr acaa IM""trllW , 

m e yaptığı açıklamalar okuyanı her nlôtlına.ve emı'Oline Mirim ,,. ufi• 
mektupla küçük de olsa alikalandrrr 1calnuttu Bumuala be~r ınaiMlfi 
yor. MOncJünileyhJeri dolayısiyJe bir mülük.. ' ,.;J,,.ıle "-" iıtilılil N 
takım Selçuk ricali hallmda mukad· l&leı ımeütbai luıfı.ı iJu.a b 
dimede mahlmıt verilmektedir. Ayri' ce tur ",,ülıümJarlalr luııl«i ~ 
ca iki Kony~lı Sadretti~'in eaerlerin- ~.Yahu il/el ve JMmlelrd w 
den mukaddımede m8hım parçalar ıualanna - benim Jaisnıklaranp 
aynile iktibııı edilmiı bulunuyor. ~planacok'°':udu ya1cuaz.;. ile ,.... 

Konya re,111unun onuncuau bise leoli/ H ~it.arp tl,,,.,.Jı bir 
methur ıikin tarihinin hu tayıda bit· e,im yok. O et iti onun 6elinJa ır 
tiğini göıteriyor. Bu ıaretJe iki mfi· l«»lı oful memlekete H1'İI ola,,,.. 
him e.er tefrika ıuretiyle tamamlar -.,,...,,. teJMlini '"""'1ı. ,.,_,,,. 

b Dakikalardır ilerliven düp1anı sa· 
mıızlrkla bekliyan Tftrk askeri. emri 

;ırr almaz ~iddetl~ muka beleye har/ 
8t: hk ka11ıhk, Rmılarr ummadılla· Rwlar geçidi yardıkları takdirde} ri, be§ yüz kap üllil tüf eli, ü~ mUlıim· 

rı ır ~ale dü~Urdü. Çtinkfi her ıani· bütün planlar mahvolmu:o demekti.. mat arahası almışlarJı. General Bulof 

DUflır. ŞiUn Karaman tarihi. Aba· yipt'tllllUldan "'1ılayorM yenilain, 
ray denilen SeJçubame, aynca İbni ailei Dıvudiyenin atluaı e~ 
Bibi tarihi devam etmektedir. Bu u· .U... 
yıda fazla olarak Şerafeddin Y e.ıdinin 
Zafername&inden Timurun Anadolu 
harekatı tercüme 'e tefrika edilmeğe 
haşlaını§tır. Bizim uıl dillatimisi 
celbeden me ele bu iki değerli eserle

Ye zayıatlarr artıyordu._ Onun için iki tamı. saniye ,r;eçirme- da yaralılar araıımda idi. 
DanPnbe~9İn emri kat't idi: den ceplıane tedarikine koyuldular \C Bu muzafferiyet Türk askerlerinin 
- Tfi~leri Tunaya dökmeli.. tam vaktinde yetİ§tirdiler. Bu, ümidi- cesa~tini ne kadar artırdı, ise Ruıılı· 
Onun 1t•n ne kadar zayiat verilir- ni ke!miş bulunanlara yeni 'e sonsuz rın o kadar ümidlerini maln·etti. Fa· 

ıe '·en1ıin devam etmeli lizmıdı. bir kun•et vardı. Fakat bu müddet zar kat intikam ılm•• hazırlanıyorlardı. 
Balo(, mm·afrak· olmadığı takdirde fında Ruıı piyadeleri Türk siperlerine Birkaç ~n sonra Ruııçuk kalesinin bir 

ba~volmu§ demekti. Çfinkfi harbe kadar yak1aşmı§lardı: Kumandan: saat •§•ğrıımda bulunan Mokonoğlu 
b~J ~adan Önce Danenbe~ ile har _ Sünp tak. hücum ..• emrini 'er- kaleı;;i Caf eı;... Bey tarafından tahkim 
kın eliemmiyetini, ıiyad Yaziyetini di. edilirken Ruıılar Yerkökü civarında 
onu~mu~fardr. Omer Paıa manzarayı helecanla Taba karh-esi ch'arm• hücum ettiler. 

rin biribiriy)e tezat tqkil etmekte o· 
lan kmmlarıdır. 

Mektubatm 90, 92 "e 93 numaralı 
k111ımlırmda geçen Fahri ili Davud ta· 
biri üzerine haıiyede natirin 'erdiği 
malumat ile Konya re,'lllunda gfl(en 
ve hu mılümat ile taban tnanı zıd 
olan ifadelerdir. Doktor Feridun r 
fi& bu ili D.-vud tabirinin aynı ile iJi 

r - Munffali olan, terfi için l>u seyrediyordu. Süngü sesleri· bağırır Bura-• da ilk önce top ıtC§i ile dö
d~tpte~ dalta ~ğıulumnu bulamaz... )8/, inleyişler her tarafı inletirken Pa· ,·ülec-ek, hu esnada asker kayıklarla 
~ye ittifak etmııler ve parlak bir tak· ıı: Hlıile çıkarılarak it~•I edilecekti. 

dır 1ınlyau ile iıe ablmJJlardı. - Ordu muzikaemr getirin.. Cafer Bey., kayıklan yaklıtlınna· 
~ ... "VJ'" .. - ... nue ~u~ cneuıını - ıw· .. .1;.. ..... 1. ~ loer: /c;J.l.arlrsr~c almır elçak olduğunu ileri- -.ürmekı~ir.' 

Yegane gP.~ehiltt..eği yolu müdafaa eı- Emir biraz garipti. Bir tarafta top, tr. Verdiği emir kısaca §U idi: 
i::kte ~d~er. Bu liar~in can daman bir tarafta tüfek ve bir diğer tarafta - Buraya yaklaşacak kayrim üze· 
li raıı ıdı. Yol açıldıktan ıonrı iler- süngü takırtılan denm ederken mu· rine atılac-akıımız ''e kendinizi de ka· 

Yecek kunetleri durdurmali imkan· zika ne olacaktı? · yıkfa beraber suya gömeceksiniz. 
•rzdr. Kumandan: Birkaç kayık yalı:la~ma cesaretini 

- ~epliane J;itiyor •• 
- Ce-ph"ane hlmadr .• 

lb ~iı h"ayfmılar en telılilieli geçidi 
iiclataa eden toplum yanından top 

te.J~ ~adar gürJiye..S yayılıyordu. 
SIJDifı ne olacU'b?. 
tT - • • 

, ilcum. •üngü. gynıs in11n, J;urr 
, ; !fı.~n yapacağını yıpımudı. !tfer 

.Jıuf unamuu facia haılıyacakb. 
- .Son menııiyi atıyonım.. • 
-Atma., 
- Düşman yaklaıryor .. 
- Bekle .. 

Emvaci huna gark olup llJlıralar ol· giisterdi. Üç Türk ncf eri aJdıklan em· 
.sun lôleuır... ri taniamiyle yerine getirdiler. Kayığı, 

MUJmı .. diye bağırdı. Rus askerleri ile sulara gömdüler. Di• 
İtte o _nkit herkeıı meseleyi anla· ğer kayıklar. hunu gördükten sonra 

mqtr. Sfingfl hücumuna geçenler, sah· ceııaret edemediler artık~ 
ralan kanı boğmak için wdırdılar. Rusların bu tecrilbeleri, liendileri· 

Şimdi bir taraftan mmika çalıyor. ne çok pahalıya mal oldu. Çünkü Si· 
bir tara( kanlı, korkunç bir hap de· listire kumandanı Musa Pa§R: 
vam ediyordu. ... - Kayıklarla nasıl harp yaprfdr 

Dirt uat dinmeden, dnam eden 1tmı Ru lar bilmiyor .. Ben ~tece· 
muliuebe Türklerin kahir bir ~ihi- ğim.. diyerek bir tabur aııkerini ka • 
yeti ile neticelendi. RuıJarm 8ç ym y~klarla Tunınm ka111 yakı ma geçir 
uyiatma brıı Türkler 18 111. fiç ya· dı. Bütün Ruı te11iı1atJarmı yıktırdı. 
rafı vermiıler, bet yas bımuı bey~- (Arkan var.) 

Bilhauı eadebinde Fahri ili Danıd 
diye bir madde koymuıJar geçtiği sa· 
yrfaları İ§ıret ctmiıJer. Arap harfle· 
riyle (Hitabı SeJitini ,elçukiye} de
mi§lerdir. clç~ların cedleri ıraıımdı 
Da\'Ud bulunması bunu Jıalı:lı pter 
mektedir. Halbuki Konya reviiliinde' 
ki lbni Bibi tercümeainde 11yı l O ve 
sayıta 595 de Gürci hükümdarı mer 
bur Tunar hatunun Kılıçaslanı hi
taben yuılmq bir mektubunun terdi· 
mesi vardır. Bu tercümeye pre lJi 
Da\11d. Hanedanı DaYDdD GUrcietan 
hanedanı ıııltanıtm unvanı olmak lA
snnge)iyor. Kraliçe Tamar Kılıçulı· 

GIJı Op dllşllndllltçe 
•ısııı '""""""""""'"""'**'"'•wı••ı: ..... 

Ve ejer bPnim IO)ılı püm '°buli 
Belirar, ömrüm tükeni~ o: bu üllıc
nin pntlifOlalığını tlerulule "'le) en, 
memleknin lıallıı tıra1uuloki tlin t e ili 
kat mübtnmeti onun Mıyeıinde imti
zaç eı.sin. /fit.iyonun iti üleyman ıali 
ıüel lıaıktlere ıalUp bulU111.1ronnuf. 
Her ne ltotlor Mnü= laayaı balıçeaillİll 
uue bir fidanı üe tle lıülcümtlarlara ,.. 

1rqan ulr•i bir hilkate malık İmİI· Biirle 
bir mf'l~lt böyle bir ülke-re pek ) akı· 
fır. Bövle bir • iilPymano ben ~ibl 
bir belltiı yartJflr. E~rr Mlli~a 
bu ar~lıiq muvaf""*- etkr, ni/ıi
iı•ı.afl .WU.. mü"'*'-.flff W"ı,,,,... 
onun kutlu Çrtri (J) bu mele/de 
rin luurPt ~kup. ıulıanlann ~ıplll 
ey/edip memlekete ~ölıe Mıları onun 

0

( on11: 10 uncutlo.) -------
(1) -Çetr: ıünqle11 nıııMfua 

i9'1 baı üere tutulan ıiinliik ve 
,_,.ıiyetlir. Burhanı Katı lıülcüırt' 
tlarlann ba,ıiiurin6 tutulan harp
lertle ve ceHlönl.Ja lıullanJ.a 
amuı rna/aiyetintle bir ~uyetlir. 
MaılJM bisim alır' dan ba,luı bir 
~y tleğiltlir. Y alnı.ı tarilıte çellr 
tliyinl'e bu munul edilir. Çatlınl.a 
ayrılır. 

le· Son mt-rmi M.lki ton bir muvarfa· 
teket lazınaf'.aktr. Akıi takdinJe bir 
in' "1Pnni atılsa da, ablmısa da ehem· 

JVf'tj Toktu. Edirnekapı Hayvan 
sergisi dün açıldı 

tlı ~ 0 1 Uzerindt-ki bataryınm ıüktlt et· 
d ~111• fizerine Ruıılar vasiyeti kaTra· 
~ar. komandan emrini verdi: 

ti - Tiirlderin cephaneleri bitmi~
r ... iJ,.ri .. 

- ffurr '\1 rrrraaa ...•• 
e hiinım ..• 

te nu~ kun·,.tfrri iJerliTortfn. Sinf'rJ,.. 
ÇtaJ \•1tlcla~mak fi~Pre idiler. Türk top· 

11 •rr ne \'&fla«'a\larmı ~a•n·mr• hnhr 
~ l1~orl1trdr. ~imdi. topu •ailnm tf'11Iİ19 
"tı ıtı"m'"lt İ(İn h"~rna (ıre1Prine baı· f'1"k fb:f"rt' idilf'r. 
ı) ~'" fam hn ~nada hir s~ duyu•
ll: 



6 - KURUN 20 EYLÜL 1937 

Dünya kendi içinde gittikçe daha yavaş dönüyor 

1 
Bu yıl büyük zelzeleler olacak 

1 

Yezabelin • 
ın cile • 

rı 

Do~uılan Mr toz 1rnlntu kalktı, git" 
tikçe yukla~tı , ·e hii} üdii. 

\ fır ordu ... u hiitüıı Suriyeyi çiğ· 
fü~c1ikten :-onra Yahudi illerini (]e kap 
laıııı~: :iamri'ye yaklaşıyordu. 

En iimlc iki tekerlekli, arkaları açık 
harp arabaları 'ar<lr. Bunları iki~er 
tane dinç Ye genç at çekiyordu. Üc;ün· 
cü bir at ) cdck olarak arkaeına bağ· 
fonım-;tr. 

Her arabada iiç ki~i vardı: IUsa göm 
1ckli 'e kamçılr arabacı; yayını her 
an ~crrzirı tutan ve okunu yer1e~tirmi~ 
olan okçu~ okçunun yaıııbaşında 
'ti\ nrf nj 'e hi.iyük tunç kalkanı tutan 
kalkancı ..• 

Okçuların giydikleri zırhlar gilneş
tc padıy or: uzun saçlarının dalgalan· 
mnına-.1 için lıağladık1arı sargıların uç 
Jarı riizgftrda birer küçük kanat gihi 
çırpını) onlu. 

Bl'~İ ıwi !'ıll'<l<la altın tekerlekli. al· 
tın j ,., lcıııcli 'e atlarrn lıa!'larındn tanıs 
tii~·iindeıı orgrn;lar huh;nan çok sii::;
)ü hir ııraha geliyordu. Diğerlerinden 
daha hii) iiklii Ye içinde tepeden tırna· 
~a kadar zırlı. sırma ve müce' her gi" 
'İnmi~ olan gür kara sakallı iri )Urr 

hir nılam giirünii) ordu. 
, anıri'nin kulelerimlen korku ile 

onları «cyrcclcn bir Yahudi kuman<la
ıu mırıl<lamlı: 

- Kral Sargon ! .. 
Bu, korkunı; bir adaırnlı. Kaideli 

hir kııınantlan olclnğu halde A iır talı
lmn otıırımıs; onlularını aç bir kaplan 
ürü ii gihi saldırtarak dört yam tit" 
rctuı işti. 

aıııri'niıı kapıları kapandı. Aı-ker 
ler, mazgallara' c kulelere fırladılar; 
) u rdl arını korumak iı-in hazırlandı
] ar. Fakat iimidleri yoktu. Çiinkii A
~iır orduları kar~ı:-ım<la o zamana ka
dar l'ok <lalıa kunetH~kalelcr bile kar 
~ı cluraınamı..: lıalk ya kıhçtan ı;çeç
ıııİ!i; yulıml da Ninova'nın ~imalindeki 
ıln~larn , iiriilıııü~tii. 

Şc!ırin C\ leriııcle kiın,.e kalnıaııll'ıtı. 
Jlqı ... i ~ol,:ıklarıl:ı, yalıud ınt') danla;ıla 
iihe!c ii!ıck toplanıııı~lanlı. A:-iır onlu· 
"'ı ın:ın ~ akla~ıııaı;ı. c.:•alır knru~ıı. ka
lı•) i ku~atıııa-.ı. ::;ar;.ı;on "un lıarp araha~ı 
iıstiirnle. onlu~unnn bir tarafından 
hir t ~r:ıfıııa yılclır:m ~ihi ~itli~lcri a· 
~ınla '1 n!!ıza ~eı;ı·n·h. her ) ana ya) r 
1 ı~ or.l:ı. 

\ ı·:rn~ı " l"in hunı~uk iizü hü lıfüiin 
c;ararn'l ~ tı: 

- .clırc ı;:"rf'rlı•r e lwpiıııizi o) ar
lar. 

lli~e ılii -:iindii H' dini ıızım entari· 
c.inin iiniintl", koynuna oktu. Orada 
ı.:;,.·ik l•ir ıı·ı· ,İu ke:-ı• 'arclı 'f' onun 
i<;"r ·" lıir! lll: '11 ·. ar::ık ~"' lııı!ıınu · 
yordu. 

Run1:ır onun hirkaı; av e' 'el cilen 
l,oca<: ı Y Nhanı"cl:rn kalını~ tı. \,fır 
onh•l:trı c:r'ıirf' p;İ"'rliklcri zaırnın k<-n· 
dic:inin iildiirüleı•cğini aklına hile 
getirmiyor; fakat incilerin elden gi-

' ~. '· ' •. ~ ; :· ... "j ·.#14·-:J - • • ' • • • 

Yazan: 

Kadircan Kaf lı 
' ': / 1t '~ ... ~ , .... . ,, ... - • 

sizindir: lıÜl•tını ! .. 
Dörder sıra okı.;ular kalenin nıaz· 

gallarına ıloğru yağınur ı:;ibi ok yağ· 
<lırıyorlar; bu aralık kırk elli asker 
birden tekrrlekli ve mahmuzlu koç 
haşlarım kale kapılarına doğru bütün 
lnzlariylc siircrck çarpıyorlardı. 

Tepeden ta~lar ve oklar atılıyor; 
kaynmnı; ~ular, kızdırılmış yağlar dö· 

• kiilüyordn. 
delıilereğini dü~ünerek i~i titri} onlu. A~ağıdan lağımlar açılıyor; tckcr-

llirka~ gün e\ vel ,hfırlardan kaça· !ekli kuleler yapılarak duvarlara ya· 
rak Saınn') e gelen bir kadın nasıl naştırılıyor ~merdivenler dayatılıyor" 
kurtuldu~unu şii} le anlatmr~lr: du. 

- Evime giren adama: •'Bir incim Binlı•rle esirle ~ayışız mala bir an 
\'ardı; vuttuın. Beni emin bir vere sak- önce ~ah ip olmak i teyen Asfır ordusu 
lar::.ıın 'o inciyi sana veririm.;' dedim. a~lıktan gözleri cHinmüş kaplan sürü
Sakladr. Gece olunca ürüne süriine sünii andırıyordu. 
ç1ktm1 Ye geldim. i.\(azgallar ve kuleler üzerinde bo· 

Yezahcl kendi kendine: ğu~malar lıızlandr. 
- Ben de öyle yaparım! Bir kapı ~atırdılarla yıkıl<lı ' 'e ka" 
dedi. Bununla beraher ineilcri sak· lcdP. panik haşladı. • 

lamak İ!;in de karnından daha enıin Şimdi çığlıklar ve kiifür1er biribi-
hir yer yoklu. Çtinkü .U::-tiinii lıaı;ını rinc karıiarak göklere yükseliyordu. 
arayabilir. haUii ı,;ı.ı;ıJ çıplak go~ a hi" Putlnk gö7lii, .kocı,ı hul'"Unlu, ,.n
lirlercli. İnciyi alabilmesi iı:in dii~ma· zündcn apda1hk akan faKat hayvanlık 
nm onu ister i teıncz iihlü rınemc:-i, coşan bir asker Y czabel'in kapısına 
hatta ha~kalann<lan ela korunması ıa- omuz nrdi ve iccri dalclr. 
zımclı. Kı::.u ve enli kılıcını koca karının 

• .y. ·~ 

Bu ~ırada . oka!:larda 'e meyılanlar 
da bir kayna~ma oldu: 

- ~argonun elçileri gcli~orıım; !. 
deılilcr. 
O da Sanıri'nin kale kapı:,,mın iç ta

raf m<laki hii~ iik ıııcy dana gitli. K'ı a 
gUııılekli, harmani) t'Iİ, kı ... a pe~leııınl· 
1ı halkın ara,,ına kar;~tı .. i' ri tulgalı. 
zırhlı \'C mızrakh Yahudi a~k~rleri 
halkın öniindc meydanın orta ını .;ep 
çe\ re ku~atı111:;larch. 

Sargon'ıın clt;ilcrinılen hiri kale 
kumandanına, hir lu~lanın iistiindeki 
çİ\ i gihi i~arctlerc bakarak. ~unları 
okudu: 

- Bth iik ı\~iır kralı Sar .. on• Saın· . o 
ri kuıııanJanına 'e lıalkma, tc. 1 inı o-
lurlar,.a canlarıııın ha~ı .. Janat'a!!mı 

M ~ " 

bildirir. E~er kar"ı tlnrnıa;-;a kalkı~ır-
rı ' ~ ~ 

lar:-a ~am )eli önüntlcki kumlar \e toz 
lar giJıi ~a' rulacaklan şiiplıe:-izdir .. 
Y a:;aın.:ık \C\ a iilıııck sizin elinizde· 
clir. · 

Kalabalığııı ara~ıncla hn~layıın rııı
nltılar ):t\U~ y:Haş u~ultu halini aldı: 

- :\Tallarımızı ha:;ı;ıJaını)· or ınu? 
l'.' \ 

- Bizi ılc dağlara l'iirccek ! .. 
- l\Ial olınann<'a <'an nal:)tl ) 41 ... ar?. . ' 
Son siizleri herkt•:- ;ı:!.ı:;:l:.ıılı. Yı·:~:ı· 

hcl hile kuru' c bıınışul, ellerini ı;ırp· 
ll. l\'a~ıl çırpıııa"ın ki o zaten ı·uııını 
kurtarmanın ı;arc~ini lıuh:ın,tu. 

Kuman<lanla 'anımla!-.ilcr 't' lı :ıl· 
kın ileri ır<·lC'nl<';i lı :rlrn~ dakika a~ ;ı\: 
ii~tiiıule koııu tıılar 't' Sar~on'nn cl
<:İleriıw ı't'\:t!)!arını \Cril<'r: 

- l\lallarmıızı da ha~ı~lar~a u~ ıı 
~alıiliriz !. 

- \,..ı"ıd:!rrn lıiiyUk kralı SarMon. 
S<ıııı ri'ılf'!,i lıii i ii ıı ııı:ı l ları ;ı,.,!,crll"riıw 
lıa;- ·-l:ııııı-.tır. 

Y <'il İtlen ı•~nltu o 1 dıı. Kiifürlt•r 
'ii l\,..el ıli '., ortu'ı'. knı t•. Kıılah;•lı
~·n orta rncl:ı i!,i f'!<:i11in ~ı l ;• a~ ı t•cl'l
ıl iği. ha-:brınm lıirer mızrak unınıla 
k 11 !clerden hiriııe ~ütifrii lclii~ii giiriil
ılii. 

Sargo:ı a~kerlcriııc emir 'erdi: 
- Saınri'deki mallar gibi canlar da 

hoynuna doğru ~anırmak i<:in kaldır· 
Jı. Y czahcl ba~ırdı: , 

- Dur! Vurmazsan :::ana bil) ilk bir 
İn<'İ ,·ereceğim. 

.Ask<'r elini indirdi. 
- Ver!! 
- Beni İ) i bir yere :,akla! İki gün 

bekle! 
- Niı.;in?. 
- Çünkii int•i karnımıladır. Onu 

yuttum. 
Askerin aklından ~e<:en, µ;özlerin -

den okum1) ordu: İnciyi al<lrktan son· 
ra kadını haki" a<'aktı. 

Fakat onnn .da anı-ak koca karı ka· 
tlm· aklı 'aniı: 

- Rekleınekten ba~ka çare yok! 
dedi. 
Koca karıyı ~imdi hir inci lıiçimin

tlc gi.iriiyordu. Kolundan tuttu ,.e av· 
luya çıktılar. Onu hir a!-!kcrin yanın· 
da gören tli~er a:..kerlcr artık bir şey 
yapamazlardı. 

Kapulan ~ıktr~ı anda altın tekerlek-
1 i bir araha 'c onun içinde altın işle· 
meli elbiı;clerlc Kral Sar~on hir ka· 
... rr~a l!ihi !:Pldi. \,.,k<'ri µ:iiriinl"C ıluı-

rl:1 '" ~orclu: 
- Bu l.or:ı ki'rı ile ne u~ra~Tr"'ın: 

:·~··al! llrr laı·af l•f'\"l'": knl<!rla ılolu. 
Hınu iiltliir dr. o-1hırclan hirini ) aka· 
la! 

- Mrı-ıa lı:r in<'İ 'nrre!, ele •••• 
- Vrr. in! 
- Yı·tıım· .. <;rk<•rnıak iı;in iki ~iin 

h<'\'pııır•( lazmııııı:; ! 
kral S,ıq:ı;on ala) lı lıir kalıkalıa at· 

tı. ~oııra Plincleki altın "aplı kıhracı 
a l,e •·<' do~nı Fa' urclu \C ha' kınlı: 

- \pt :ıl ! ! karnım yar da al! . 
\,., •r ;ı..\crinin hakı~larımla hir pıı

rılıı olclu. 
Y r zd,nl'in ı.;iiı.lcri ) m ;ılarmdan 

fırl:ı aı·aktı. 
( :ır- 111•11. 

\::k<>r kıı.a 'c ı>nli !,ılıt·:nı kaclınm 1 
karnına tlalcl ırdı 'c ) ı>rc !'erdi. Sonra 
kanh dlcrh le onun ıııidcı:indc ve ha· 
~,r,,a'dnrınıla iıwiyi aranıa~a lıa~laılr. 

Buldu~ koc·a karının entarisinden 
kopardığı bir parçaya ;,ardı \'e koy· 

• 
Saat/ar geriliyor 

öyle biran gelecek ki bir sene bir 
haftadan ibaret kalacak 

Dünyanın yüzünde harp~er olup ı 
kıyametler koparken dünyanın içi 
de rahat durmayor. Mütemadiyen' 
kayna yor: 

İ§te, bu sene her senekinden da· 
ha fazla zelzele olaca~ı haber ı· 
riliyor. itte, bir alim, bundan yü:ı 
milyonlarca seen sonra bir sene· 
nin bir haftadan ibaret olacağını 
söyliyor. 

Evvela zelzelelerden başlıya· 
lım. Yapılan hesapların gösterdi
ğine göre her gün 20 - 30 defa zcl. 
zele olmaktadır. Ayni 'ı a§ağı yu
karı, her saat batında bir zelzele 
olur. Fakat, bu zelzeleleri biz duy
mayoruz. Çünkü sabit oluyor ve 
bunları yalnız rasathanelerde!(i 
zelzeleleri kayda mahsus aleth.·ı
tesbit edebiliyor. 

Bizim duymayacağımız kadc!.r 
hafif olan zelzeleleri bir tarafa bı
rakırsak, son senelerde pek fazla 
zelzele olmadığını görürüz. Bu· 
nunla beraber, bu sene, zelzele 
kaydeden aletlerin ,imdiye kadar 

--- -------------------------
Yüzme 

müsabakaları 
J 

Kopenhagda yapılan Hollanda ve 
Danimarka kadınlar yüzme müsaba 
kasmı Hollandalılar kazanmıştır . 

400 metre kurbağalamada Hollan 
dalı Vaiberg 6.20 ile yeni rekor yap 
mıştır. 

Yi;z metre sırtüstü olimpiyad şom 
p'ynnu Hollandalı Senff 1.14,3 ile 
20n metre serbestte de müteaddid 
diinya rekorlarına sahip Panaghild 
1 :vc~er (Danimarka) 2: 26 ile birin 
ci olmuşlardır. 

Resimde bayan Hueger görülü -
yor. 

nuna koyılıı. 
Kanlı P-llcri, kanlı kılıcı ve lıır:-tım 

tliinnıiiı: µ;özleriyle ha~ka hir e' c dal
dı. 

Hunu ii•;r.r lıe:;n hiitün orclu ij~rcn· 
di YC o ı;iin Saımi'de, İı1ci lıulınak u· 
ınü<liyle, hinlerc·e za,·allmm karınları 
de~il<li. 

Y czahr.l kcmli~ini kt!rlnrnıak i-.ter
ken lıaşkalarnun da kanlarına girmi::· ı 
ti. 

varmadıkları bir dereceye çıka
caldarı haber veriliyor. 

Bunu haber veren bir İngiliz a
limidir. Zelzelenin olacağı evvel" 
den kestirilemezse de sebeploeri 
tayin olunabilir. Mesela, bu İn· 
giliz aliminin iddiasına göre zelze 
lelerin amili ekseri halde yeryü· 
zünde değil, güneştedir. 
Güneşte fazla leke &örüldüğü 

seneler yeryüzünde de zelzelele· 
rin o nisbette artacağı tahmin edi· 
lehi lir. 

Ayni alimin nazariyesine göre, 
güne§teki lekeler her 11 ıenecle 
bir çoğalıp azalmaktadır. Diğeı 
taraftan istatistiklerin tesbit etti• 
ğine göre, hakikaten, günetin ü .. 
zerinde lekelerin fazla görüldüğü 
hu on birer sene fasılalı devreler
de yeryüzünde de zelzele fazla ol• 
maktadır. Bunun böyle olduğu bet 
asır evveline kadar yapılan tetkik 
lerle meydana konulmuştur. 

lıte, içinde bulunduğumuz 1937 
senesi de, günette lekelerin çok 
görüldüğü devrelerden birine te· 
sadüf etmektedir. Hakikaten bun· 
dan on bir sene evvel, yani 1926 
da dünyanın birçok yerlerinde bü" 
yük zelzeleler olmuttur. 

Yine ayni istatistiklerin göıter .. 
diğine göre, zelzele yüzünden düıı 
yadaki insan telef atı, vasati ola• 
rak, her sene on dört bin kişidir. 
Du11.ıu yHlll•y- 11- ·-., 

dönUyor 
Gelelim dünyanın dönmesinde· 

ki intizamsızlığa. Bunu bize bildi· 
ren Paria rasathanesi prof esör!c" 
rinden Stoyko' dur. 

Profesöre göre, dünya, kendi et• 
rafında yaptığı ve yirmi dört saa: 
le tamamladığı dönmesinde intı" 
zamsızhğa başlamıttır. 

Bizzat Stoyko'nun tetkiklerile 
meydana konulduğu gibi, dünya 
yalnız kendi etrafındaki dönme· 
sinde yavatlamağa batlamakla 
kalmamış, bu dönmesi esnasında 
birdenbire sıçramalar, ıarsılmalat 
da yapmaktadır. Adeta, raylannı? 
üzerine tatlar konan bir tren gibt, 
muntazam yürüyüıü aksamağa bat 
lamıttır. 

Dünyanın bu yavaılamaın bU' • 
gün senede bir saniyedir. Bu su ' 
retle, her sene saatler bir sanif' 
geri kalıyor. Bu hesapla, iki bi~ 
sene sonra, saatler bir saat ger! 
kalmıt olacak. Birkaç yüz milyo~ 
sene sonra da saatler o kadar geri 
kalacak ki, dünya güne§in etraf!~~ 
da bir dönüp dolatmumı bitird•~1 

zaman, bizim saatler ancak bıt 
haftalık bir vakit geçınit göıte" 
receklerdir... • 

Bu, işin eğlenceli tarafı ve bil! 
ancak, yüzlerce milyon sene s00

1 ı·aki insanların zamanlarını n•')ı 
ayar edecekleri hakkında ala:Yt 
bir düşünceye sevkeder. Fak~.: 
alimler bu, vaziyet kar,ısında bıl 
yük endişeye dü,üyorlar. 

0
, 

Evvela, dünyanın nizamını ~1"' 
zan bu §ey nedir? Yapılan tetk1

., 

lere göre bu. dünyamızın. içiıı~,.. 
kaynamasından ileri geliyor· f Jı 
kilcaten, dünyanın kendi etra ı ıİ• 
dönmesinde tcnbellih: göste.r111e11, 

ne sebep olan §ey, icindekı Jc~,.
şıklıktır. Bunlar da, dünyanın ~'' 
yi şeklinde ate§ olan içini ya~ 1e 
yavaş soi!umnya, kava kesilın~;,ıı• 
bn kavaların yuvarlanarak ıs 
tılar doğurmasıdır. 1' j • 

Hakikaten, dünyanın gere tal'' 
<;İnd". f!erek clıfındaki ta~ ~e rifl ' 
re.k kütlelerinin, dönmesı u~.J, 

(Sonu: 10 urı 



Tuncelinin Türklüğü Nevyorkta Burlesk deni-
orıa Asganın ve Anadolunun " " Türklüğü kadar eskidir leD Sefahat yer}efİ 

Yazan: Ömer Kemal A{lar 

Heı ihtimale karşı 
teşklliitlanıgor 

kapatıldı 

dans etmesini hükiimet 
muvafık bulmadı 

Fakat, işletenler milyoner 
olduktan sonra 

giirür ~örmez: 
- Onları ela! On il arı da! di e (ıl-

gınr.I\ h ~ırarak o' unr.u kno:lann (!iin• 
, aya ır;r.ldikleri ır;ihi kalnıalarını ıFte"' 
İcrdi. Fakat bunılan oı1ra tivatrodn~I 
ııe' irril.-r ara anda J?iirülrn kJJ anıeun 
ta· ,jrj kahil dr~ildi. lutemadi,f"ll 
ha' kırırlar. ha~ırırlar: lıomunlanır 
lar ., ak 'e ellrrini hiribirine vurur" 
lardı. Rn çılRınlık en on dere<"«" ini 
"'unruların ı nı kı) af t'tle ahnt-den 
inip • virciler Rra ında gr~it re mi 
) aınna) a ba~ladıklıırı zaman buluyo; 

(Sonu: '10 uncıuJa.~ 
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Con Dillinqer mensuplarından Çarls 
F loydun "Şalıeser,, bir kaçışı! 

Ar.nip bir Sİ)asct ndamr o·ı 
lan Cnrı Ln:.ymun lwılind~n j 
sonm J\fovkcl La Kapra ıs· ' ., 
mi11<fo bir adam tcı hif <!dil-
nıi~ti. Memurlar, bu Ma ·kel, 
Lrı Krıpradmı, ı·tılaiyle Kan· 
za ,iti garında trene başkını 
organize eden ve Frank Na§i 
kurtarmak için onun re/aka
tirıdcki dört menıurıı yere se
renlerin isimlerini öğreniyor
lar: 

La Kapra, uzun zaman ayakta 
durmaktan, sonu gelmez SOl'gu· 

dan, merhametsizce söz kamaıtt· 
ran ve hatta oyan keskin ıtıktan: 
açlık ve susuzluktan tab ve tuvanı 
kesilmi§ bir halde, ıu itiraflarda 
bulundu: _J 

- V erne Millerdi ; evet, Verne 
Miller! Bu, itte o Lazyaya 1ıitti, 
ıu sizin öldürülmesinin sebebini 
araştırdığınız adama ve elini omu 
zuna koyarak, kendisine anlattı 
k. y . " 1 d·· ı.. anı, evet, ona yera tı un· 
yau,, na tabi olduğunu hatırlattı. 
Madem ki Lazya intihap iılerinde 
rey verdirmek hususunda ganıı· 
terlere tabiydi, timdi de verilen 
başka bir iti yapmalı ve "yeraltı 
dünyası,, nın itimachna mazhar 
olmasının "tükran borcu,, nu öde
meli, bu itimada "liyakat keıbet
tiği,, nin delilinf, kendisine veri· 
len yeni "vazifeyi de hüınü ifa., 
etmek suretile iıbat etmeliydi. Bu 
aiyaıet adamı Lazyanın .• 

La Kapra, burada ıözünü keıe· 
rek, yalvardı: 

- Yalvarırım size ; bana bir 
yudum au verin! 

Sorgu yapan memur, ıu muka
beleyle mülayemet gösterdi .. 

- Sonra, Maykel ! Sen önce 
anlatmana devam et de ıonra bir 
bardak dejil, bir sürahi suya ka
vuıursun. Hem de ne ıu ! Buz ıibi 
aoğuk, epeyce ferahlık verici, ha· 
raret söndürücü, 32 diti birden 
dondurucu, en iyiıu! 

La Kapra, boğazı kurumuş hal
.de, yutkundu. Hele ıuyun böyle 
methediliti, susuzluğunu bir kat 
daha artırmıttı ! 

- Lazya, verilen yeni vazifeyi 
bizzat ifa etmeğe yanatmadı. Bu
nu açıkça ııöyledi ve bununla be
raber, istenilen ıeyin yapılmasım 
temin yolunda bir tavsiyede bu· 
!u!111laktan da geri kalmadı. Bu iş 
~ç!n Ça.rls Fl_o!d ve Adam Ri,etti 
111mlerınde ıkı kişinin "biçilmi~ 
kaftan,, olduğunu aöyliyerek, on· 
ları tavsiye etti. "Bunlar ite yarar 
heriflerdir~,, dedi. Sonra, Lazyıı· 
nın bu tanıyeıi üzerine de Verne 
Miller, bu adaır. ları aradı,' buldu 
ve kolayca anlaştılar, o gar baskı· 
nmı organize etmek üzere üçleıti· 
ler! Ve .. 

Sorgu yapan memur, bu kadarı 
kafi gördü. itirafın mükafatını da· 
ha fazla geciktirmedi: 

- iç! 
Maykel La Kapra, uzatılan sü

rahiye adeta saldırdı, sürahiyi 
kaptığı gibi ağzına götürdü ve di· 
bine kadar dikti.. Boşalmadan 
elinden bırakmadı! 

Polis, timdi üç mühim isim öğ· 
renmi§ olmakla memnund~. Ver· 
ne Miller, Çarlı Floyd, Adam Ri· 
§etti! 

Bunları "merhametaizce av,, 

listesine sokup, peılerine düşmek. ı 
onlarca yapılacak şeydi! 

Fakat, üçünden biri, Verne Mil· ı 
ler, bu itira.fla ismi öğrenildiği za
man çoktan ölmüş olduğundan, 
ele geçirilmesi için uğraşılacak 
ancak iki kişi kalmış, demekti: 
Çarlı Floydla Adam Rişetti ! 

Çarls Floyd, 30 yaşındaydı. F e· ı 
na diye anlatmak, polisçe hafif ta· 
bir kullanarak anlatmak sayılan 
bir mazisi vardı. Daha ancak 30 
yatında bir delikanlı olmasına 
rağmen, bir hayli macera geçirmi~ 
ti. Uzun zamandanberi, birkaı.; 
vakaadn dolayı, aranıyordu. La
kin, onu bulmak, bir iğneyi bul· 
mak kadar güçtü. Saklanmasını 
gayet mükemmel biliyordu. 

Bu arada ıunu da ilave etmeli, 
ki bu delikanlı, henüz öyle birinci 
ıınıf gangsterler derecesine yük· 
ıelen ve mutlaka ele geçirilmesi 
için üzerine düıülenler arasına da· 
hil değildi. Amerikada ıeri halin· 
de vakalar ortaya koyan gangs
terler o kadar çoktu ki, bu deli· 
kanlı, o zamana kadar yaptığı ma
IUnı olan birkaç vakayla numara 
alamaz, o payeye eritemezdi. Ala· 
mamıf, eritememi"i. Ama,,_ timdi 
poliı kendisinin ıar vakaaı "kalı· 
raman,. )arından biri olduğunu 
öğrenince, it değitmitti ! 

Kendisinin o zamana kadar 
malfun olan vakaların faili olmak
tan batka, fU methur Kangas Sili 
vakumda da mühim rol oynayan· 
lartlan biri olduğu Vatingtona bil· 
dirilince, derhal "merhametsizce 
av,, listesine geçirilen isminir. 
oradan silinmesi için vücudunun 
ortadan kaldırılmasının gecikme· 
mesi lüzumu bildirildi. Şimdi 
Çarlı Floyd de numaralanmıştı ! 

Cinayetlerin tabanca namluları I 
için, yeni bir hedef ! 

Saklanmasını mükemmel bileı~ 
bu adam, aynı zamanda en cüret· 
li ıangıterlerden biriydi. Meseli, 
arada, sırada son derecede tık gi 
yinmi, olarak gene son derecede 
tık bir hususi otomobile kuru ku· 
rulup Salıstovda görünmekten çe· 
kiu:nezdi. Göründüğii yerde per· 
vasıı:ca hareket ederdi. 

Maykel La Kapra, bildiğini po· 
lise anlatıp bu mühim itirafına 
kar1ı bir sürahi buz ıibi soğuk suy 
la mi.ikifatlr.,. dırıldıktan biraz 
soma, doJtu Adam Rişetti ile bir· 
lik~e g~n~ Salislovda "arzı en
da n-.,, etti. Dı-.ha doğrusu ettiler! 

Polis için bu fırsattı! 
Yaka landılar mı?! 
Ne gezer! Zabıta memurları. 

ikisini de elden kar.ırdılar. An~ak, 
yakalanmalarına "ramak kalmış 
bir vaziyetteyken!., 

Buna rai?'men de zabıta rrcrr.ur
larını ustalıklı bir m~nevrcyl~ at· 
lahp, sen süratlc uzakla~tılar ! 

Polisler, bu kadnr yakla~tıkları 
halde. gene de ~iden kacrrırc .... 
evvela afallamı~J r. sonra da hi.l· 
dete kapılmışlardı. Kızgınlı~la 
peşlerine dü~ere'<. dc!ic~sinc, he· 
lecanlı bir av" riri~ircesinc or:3ya. 
bur:ıya aaldırdrlar. 

Derken her ikisinin de Yo""dn 
bir ciftlikte bermch'~lan tcs'.lit 
edildi. Haydi oraya?! 

Fakat, $?Cn~ ;,o:unn ! Ç:.in!~ü, sı· 
kı bir yaylım ate§ mücadelc:ıini 

müteakip, her ikisi de çiftlikten 
uzaklaşmağa muvaffak oldular. 
Floydun otomobiline atlayarak, 
polisleri atlattılar. Yalnız, Adama 
bir şey olmamıştı, ama Floyd ya· 
ralanmıştı. Ve buna rağmen de 
yakalanmamak, kaçıp kurtu1mak ! 

Polisler, "def'a,, bir nöbet ıaşa
ladılaraa da, kendilerini topladr 
lar. Kaçanları motosikletle takip 
ettiler. 

Var hızla, kıyasıya imha mak
sadile bir takip! Şoıeler üzerinde 
bir otomobil ve arkası sıra bir sü
rü motosiklet! 

Cehennemi bir tempoyla kaçıı 
ve kovalayıf ! 

Bir taraftan da bütün polis nok· 
taları ikaz edilmit, şoıelerin döne· 
meç yerleri tutulmuttu. Bütün te
hir ve köy methalleri kapatılmıı· 
tı ! 

Çarlı Floyd, kurnazdı. Con Dil· 
linger çetesi mensuplarının daima 
ba!arıyla tatbik ettikleri uıulü, 
gene yerine getirdi. Bir aralık, 
yan yollardan birine saptı. Zabıta 
memurları da, biran durarak, mo
tosikletlerini o yan yola çevirdi
ler. Once liir motosiklet, sonra di· 
ğer motoıikletler, ilerlediler. Po· 
lialer, aynı zamanda bir ellerinde
ki rovvelverleri de kaldırdılar .. 
Ateş etmeğe hazırlandılar. Mutia· 
ka kartılaşmak, "mukadder,, di. 
Çünkü, yan yol. çıkmaz bir yoldu. 
Sonundaki tek bina, oradan öteye 
geçmeğe sed çekecekti ! 

Floyd, dostu Adamla birlikte 
bindiği otomobilini çıkmaz yol di
bindeki bina etrafında fırdolaaı-
ya sürdü. Sürerken de, pe~ini bı
rakmayan motosikletleri mitral· 
yöz yaylım ateaile geriletti. Onlar 
korkup gerilerken, o, binayı dev· 
retmiş ve tekrar çıkmftz yola gir· 
mi,ti. Moto~ikletli polislerden pek 
çoğunun di\ henüz o yolrll\ bulun· 
malarma rağmen, otomobilini on· 
ların arasından var hızla sürerek, 
gerisin ll~riye tekrar ana ıöseye 
çıktığı gibi, kayıplara karıştı. 

Kacanın o kacl3r !ıkı~ık bir va
ziyett~ bu ciiTeti gösterebileceğini 
hiç akıllarına getiremiyen meır.ur
lar, ft.ralarından sıyrılıp geçen oto· 
mohiJin arkasından baka kalmış· 
lardt! 

CivmPnler, tekrar kendilerine 
geldikleri zaman. gene takibe gi-
ı-i,me'den vazgeçmedilerse de. ar 
tık izi kaybetmi,lerdi bir kere! 

Bütün yollarda hemen her 50 
Mltmda bir zabıta memurları di· 
kili durduğu ha 1 •le, hiç biri oto· 
mobile enşıel olamamı,, Floyd, 
Y ovayı terkedio Missuriyi boyla· 
roı~tı ! c,,·ls Floyd, dostu Adam 
n;~~tti jl .. birlikte! 

Kendileri, en ıon Meksika ve 
M o ı...erli y<! kınlarında ~örüldüler. 
Cnrlan sonra, ne bir iz, ne bir 
se~! 

Ka~'"· o kııd r J11eh~retle idare 
rdil:ri•ti. ki bt·ru "Şaheser kaçıı· 
ı. r .. aı-a .. ·.,=ı, !" .. rinin en ~öze çar 
p-nl-~.-d..... hiri rlııır"k katmak 
müm!tün .. Ve yerinde! 

(Arkası raı) 

ızmir fuarında 

Ticaret odaları 
pavyonu 

lktisadi çehremizi anlamak 
çok güzel bir eser 

• • zçzn 

/::;mir funruıırı 11mım1i mnn.:nra5ı. 

İzıııir. ( 1 J ıı~usi) - Enterna~) onal 1 
iT.mir f uarmın en t•anlı e~erlerind~n 
hiri olan •·Türkive Ticaret Odaları·' 
pa,-,.omı aatlerr; ve lıaata günlerce 
iistüncle tlurulmağa cidden de~n mu· 
azzaın bir ~,:.erdir. 17 mil) onluk bir 
i:-tilı~aı mcmll'kitinin tirari ifade~i de· 
m~k olan im hÜ\ iik ı·~erin hizc nnlat· 
tığ: mana. Tiirk propoganılacılığınm 
"en·~k bir inki~af )·oluna ~İrmi~ oldu· 
r • ' • 
ğudıır. 

Ticaret Odaları pa' yonu kan,ı~ında 

Kaşla göz arasın
da çalınan 40 lira 
iki yankesecl 
delumumlllğe 

mUd
verlldl 

Dün Galatada Kalyoncu kullu
ğunda bir hadise olmuş, yankesi· 
cilik suretile bir adamın 40 lirası 
çalınmı,tır. Yaka ıöyle cereyan 
etmiştir: . 

Hristo oğlu lstavri adında hır 
Rum Galatada Apustolun kahve· 
sinde oturmuf ve bir kahve ıamar· 
lamıştır. lstavri kahvesini içmek· 
te iken 1lya oğlu Y ako ve T od od 
oğlu Apostol isminde iki ~ahıs ar 
kasına gecerek oturmuı, iki arka· 
da,, öted~n beriden konuımağa 
batlamıtlardır. 

lstavrinin dalgın bulunduğu bir 
anda iki arkadat mahirane bir 
uıul ile arka cebinde bulunan 4'J 
lirasını çekip a~ırmıflardır. 

Biraz ıonra lstavri yağa kalk
mıf. kahveciye para vermek üze· 
re elini cebine atmııtır. Fakat p& • 
ranın yerinde yeller estiğini gör 
müştür. Bunun üzerine hadise po· 
liıe aksetmi,, iki yankesici biraz 
ıonra yakalanarak müddeiumumi 
liğe teslim edilmi•lerdir. 

PARASINI ÇALMIŞLAR
Galatada kuyu sokağında 13 nu· 
marada oturan Katina, metresi 
Mehmet trafından 1 O lirasının ça· 
lmdığını iddia etmit. suçlu yaka
lanarak tahkikata batlanmıtlır. 

A TP AZARINDı\ YANGIN 
Dün gece Fatihte Atpazarında 

Ali ve Ahmede ait marangoz dük· 
kanında yangın çıknut, etrafa ıi· 
rayetine meydan verilmeden ıön· 
dürülmüttür. 

Yapı lan tahkikat neticesinde 
yangının tutk~l eritn:ek icin yakr 
bn aletten çıktığı anlatılmıttır. 
Dükkanın içinde bulunan eıya· 

lann 3000 liraya sigortalı olduğu 
meydana çıkarak tahkikat bu ci· 
hetten de derinle,tiri:me!dedir. 

iNCiR KOPARIRKEN- Dün 
Ye9ilköyde 11 yaılarmc!a Sa!>ri 
adında bir çocuk bahçeden incit" 
kc;- :.r::::ık üzere duvara çı:o:::!-1 
incir koparırken ayağı kaymıt. 
yere diiferken duvarın kenarında
ki dikenli tele takılmıttır. 

Bu dütü, neticesinde Sabri teh· ı 
likeli ıurette yaralanmıt, hastaha
neye kaldırılmıttJr. 

ne ,ekilıle not alacağıma hayli tercd; 
düd ettim. Ve neden sonra kan•'. 
getirdim ki hu eEeri baştan aşağı 'ete, 
f erruatiyle tetkik etmek hir nıeJı:~. 
hun dar çer!;e' e ine eı~dırılamaz. )• 

1 
nız rakkaınlara ilişmek ha~lı 'ba~ıtl 
hir azı te1kil edecek. c' 

Pa, ;oıııb.; Ti.irk ınadem·iliğio~ t 
lıa;lanıııı , "ıra ile 'ilayetlt>rr ili~11 

rf'k \ntalva ve Kırc:chirin ,.ünleri. fi 
" "' J • 

ki~elıir 'e Kiitaln·anın tiftik Ye çiıt• ., 
K~,·,.,erinin lıalı ;, Samsun 'e fırı''. , ,. 
rin tiitiinii. Bnr:Sanın nıiistehzaratı C 

ipekçiliği: Sivasın lıahları, Burdur 'r 
Lparta 'ilayetleıine lıa. olan nıob:-e 
nrilik c:anntiYle triih-a'Pcıh;ı: Urfll 
• • I"! J " ., ,, '" 

~lalatyaıım keçrcilik. urgancıh". ·~ 
1 w El A • n· ı •-ır' llH'Y\'arı '~': .. ll7.IZ 'e ıyar JCI' ... • . dt" 

~al 'e iJokıııııacılı~ı, Tuğlada mıı le' 
cilik: Mımi!!ta \'e Balıke ir ,Hiiyel ( • t 
rinıleki iiziinıriiHik ve i tih .. al ,,az'~ 
leri ~ayet ameli \'P. açık izahlarla .l!v1ı 
ter.lir> ~nlatı1ınıs; umumi ilıracııt~. . ·ı ,ı· 
lıakkınrla miirmel ınali'ınıat 'crı fi 

tir. JB 
İlıraratıınız normal ,,ııarcla Y''\· 
• ..ı·~· .• ] J •• ·1 ,j.11. 

getırnı!!t para ı::o ·ece ~o terı n •
11

t1: 

Yunınrta: ( 1.682.000 ). afr •' 
(1.:-41UloO). incir: (4.290.000\o~)· 
pak: (5.4:~2.000). tiftik: (7.000. il' 
lıulıuh:ıt; (7.567.000). iiziiın: 10 ~~). 
yon ~00 hin, fmılık: ( 13.3:"0.0 

tiitiin: (21.:\00.000) lira.. ··F' 
Bu ılnlı::un rakamlar knr-ı ınıla ~.:,· 

c.iinıiiz kaharrk olarak hir ha,.ka ko, 
Ye "'f'<'İIH'r de '"llnları rriiriivor11z: •' . . " ,. . ,,~ 

Tiirkİ) ,.rJe ıııilli bankaların e; ıı' 
'Pini: -Tirarf't Ranka ı 2.:l. f~ 1\:r( 
ka~r. 5. TIC"leılİ) elrr Banktm 1 ~. Ji~ 
k~r. C:ıırıılıııri' Pt Banka ı 15. Erıa,ıı 
H:p1l.;a~ı ~O. Eti Bank 20. Siinıcr 
80. Ziraat Banka t l 00 nıilvon. ıı 

• (Jıır3 
Bnıık:ı lnr me' zııunda r aT.la dı' 

Ti<'arPt Oıl:ılarr pa\ ·onu. aıhnı ca).ıı( 
"' 1 ·11· ·· 1 "1 eki ıa ·ı gıınrr. m mı ı nıue••e•e rra ) f11' 
rııf ht>töaplarmın 9~6 yrlınrla (Si ıJi' 
~·on ~ihi hü' ük hir rakama ,·ii~~fı( 
~ini •.:iistrr<liktf'n conra ela 'enı 1'tl 

kh rclc j .. orta ... ılı~m in ki afınr '~ ııdi 
inki~afın ınilli hankalarımı7.tn,,,ik;~' ro' 
hiinvemiz<le o~ naıh~ı c;o\ dr.~~r \ 1i( 
)füı müvellicli olduğunu teharuz t 

nıPktedir. "' ,.jıı 
• • J r.• 

Tiirkivcnin t;rarı>t çPlırr ını. rtl' 

Odaları pn,1·onundnn bol hoı .;r~r1°1 
mf'k avnı zamanda çok tat!ı hı ('r11ıı} 
hat 7.r.,·kini de nmnekt~clır. . . t1f 
·ı· . . . 1 k .., f'lrr<lır· '• 

'ı a' rtının ırn< R\ nn~ı n • eJİf' 
ıl dılf' f'Oil i r: ,,mhın uınuıııı ~ ra°': 

(R• ) ·ı· • k .., lıi,.cl' J'I ' tlf' ı1r ı ının nttr~ı 1 ıır .. 1 ·· k ,. ınrt:t ı . •' 'e o"aııın rn ıın ıı a7.af1• .
11 

,.~ 

lrrrlt>n ıııii rr1,kPJıt ir: rnrın lrkrtı 9,)ıJ( 
7.anç rnanzumf'Aini te kil edrn ;

11

1 
nı'') 

(G 
•. ,,.,~ı , 

ler ara,m<la han~i i 7
111 ., • rı1r 

. • . . 1 lo•!ıır· ,, 
vılavetınm tonral,larm< an' ]lir ~'. 
ı;"la llir Yo7.J!aılrn. hir . i' a uı. ,, 11 kıı

1 

<l•·•ın ihr:ır, ınad(lrlrr:mi1. ıırnc;' 111ırı''~ 
t ı~ı nırntd ne ı,?ihi mrtaclır: 'r ~11 pıt 

• . ·ı l "' k' oktılr ,a .. ntı ıtı ıar ,ı .ı iir ')"'" . n· 
ra ''"'·iınıı n"ı)ir?. 'f. 8rrt . 

R.. .. ı ı ·r·· ,_ . . " ''" .. h'( utıın mn arı ur~•' ılİ" 
_ı • .k .• aıı 1 ,ıı' 
ualan pa' Yonun<la hır ı 1 ptJ rı 1• 
trt\ik lr öfrenme i imkal1~1~jr cC' r 
nlınnk Jı,." lınlrlr rok zr' 1<h , 

• ··rıJIJ 
ca gerektir. ı ··• cıı Hıı u.:r 
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1 EK ON~ Mi i e•ır şant • davası• 
9 ayana vesikasız ispirto verllmesı yuztlnden aı . hryatcıhğım ız gün geç Ortada çocuk yok, fakat çocuk 
tikce mahvoluyor dofdu, di lJe para çekilmişi 

~. I. en'"' mrmh•ketimi7,0]e miiın· ''"' dileriz. Yok•a nı..,.lekotte mı 1 K d kt•ı • t• ., • k k 1 Öıed 1 · ·ıı ı,,;:~ .. ;anat şuhe i halinde ~·lııan bir ···--·i <leroresin<le ,.;;ı..e,ım~Ş olı~" Yüz milyon ıngillz a m; va 1 e sevış ıgı er e e ~ k :. ar. ı:on zamanlarda aliikarlara ıtrıyatçılı~ı. rhliyetsiz kim~t e.~ın e ın l /ı bi ı •• J b• r.,d·oı••ıı dikaat hazı mühim şikB•·et· de kalarak,,.. n.ıke pek ıabıı ıuret" l#IB I servet sahi. ev enmek için, boy e 1 rşey uy• 

8:1 ın~~l:nın1uş1arrlır. • ıe "ahim olacaktır. bir Kralın bıı.aklıg.kı durdug.,, unu so·· yledı· ye ceza yedı· 
!ııd 1 ayrı ere sebep olan \'lziyet ....ı111111 _.. __ 
• "" '·••nı ... ı.ıa '" , ı ki • 11"1111nıııı•1npı111•·nıı.ıııııı--·--·-- Tılısımlı bılezı ~· hıın11 keJHli ine 11~~:,;~ 1ecl~n~~~~ 1( 

1 
• • Avuaıurayada eon hafta içerisini dın, iiçuncü mektubunda da çocu • 

ot"• kurur <alı,an nncak 120 ıtrr a em sanayii• çalındı de, dopnayan bir Çocuk için para ğun ölmediğini, Felemenkte yaşııdı· ~1 '·arılır. Hallmki l ... tanhulrla hu· 

1 
· istenildiği iddiası ile açılan bir ıantaj ğmı, orada bir aile yanında bakıldı .. 

500 r ··ı · • • nası davasına bakılmı•tır. tTtnı, kendisinin Avusturyadan Fcle· 

ı ı "'" ""''" ıtrıyaıçı oldujhı m lZI lngilizce Deyli Herald gazetcei mu· • ~ -. ~:~:~:ı>ktrkd~r. R
1

u sanat şuhesine ye· k .,, hartirlerinden oLm ve bir franeız ,.ıı 35 yaımda Mariye Enııetsberııer menge gidip çocuğu ziyareı etmek ü 
'lal. 

111 

ım " <'r nnınıuam hirf"r Of U yacaglZ rinde oturan Bayan Suzanne Katelo isminde bir kadınm, bundan bir kaç zere 110 tiline ihtiyacı olduğunu bil 
""le kıırı"aılan •eli,i •iizel çalış· ••;!imle ve yıldız ilmilc alikas• bulu oene evvel Martin isminde l:jri ile diriyormuf. Ve mektubun devamı 

... ~" ıılclııklarınılan nh·asaya cler<'ce· . . b h I .J.:::-. ·· alakası vannl§. Aradan zaman geç da şöyle: "Bu, benden alacağın ıon 
d. •1u il' . . . k k . M l k t" 'zd"' en yenı sanayı nan,. ir mücev erin ça tnUll5 ... ı soy b d kek b O ahk h 1 ., , < '° ıe-ırı pe ısa hır zaman· e?' e e '~'! .. .. . . · mit ve günün irin e er ir mek mektuptur. st yanını m eme a ..,:'••·hnlıuı ko!on•·ala< •·nnın •Ürıne~- şubclennden bın de kalem ,.nayıımız liyerek polise müracaat etmıttır. tup almq. Vaktile alikaaı bulundu !edecek· Ben, senin aleyhine dava 
"'Cllllttl ,. d O da 1 Ayvansaray Kadının anlattıgmw a göre mücev H k !,k "· Bu ourrtlr halkın Mr kı•mı ir- ç yıl ka r evve. .: I ğu kadın, "'Senden gebe kaldım: han açmak Ü•ere avukat tuttum. a • ~~ıı?'""Y•· '"'''"" H•a'r iırinta rnii· da büyük bir -ye !!e ıneınleketı her kötkünün önünde bu uıuın oto deyse çocuk doğacak! .. diye nıüjdc kmdaki kararı verilmif sayabilirsin. ı,. ık hu kuknlıı .,,]an almaktan çe" mizde bir kalem sanayıı kurulmuıtu. mobilinden çalmmıtlır· veriyormUfl Bundan sonra da aile Mahküm olacaıimdan da emin ol. l\\ekı.,!ir. Bugün içinde kurt"" kal~, kop Çalman bu garip mücevher hak sinden çekindiği için çoeuğu Avus· Benim intikamım. seni mahvedecek. 

1, l' antığırnız tahkik t - h 

1 

ye kalemi derıııotoiiraf ve eaıre ka· kmda kendisi ıöyle diyor: ıuryada değil, batka yerde doğurma Bütün bunlann nasıl mümkün olaca 
l"Üzden iırh·aı , ta 

8 

"""' " l"' lemleri 
0

1.;,ak üzere 70 çqit kalem - Bu bir bilezikti. Üzerinde bet yı tercih ettiğini ve bunun için de ğını, pek yakmda göreceksin]., ~~atan ,·iizrle ... 

11

• alı~ı .grk~enl ·yıllarla imal eden bir miiell" haline gelmiı" küçük altın yuvarlağı var<!'-. Bunla Felemenge gitmek üzere olduğunu Bu vaziyet kar•ısında, Martin • 

..... ı , '· ı < enı er < rrecf•< <' ·· ·· · d b" b"' · t 1 Rada ~ lllı!I hilhas• .. . tir. Fakat buna ,..ğınen mueuese • nn uzerın e ır urç •flll"' 1 1 e verdiği müjdeye katıyorrnuıl Ve .... mektubu ı"andarmaya verince, Mari-

.. ~ Batr~larda n ··ı.: h' h ~ 
1 

.. 

1 

.. nin mühim zararlar• ,......ıııı eoy en· ma ın tı mnmm rcemı u unu 
0 

u Doğacak çocuğun bolıOlmdan para ye Engeuberger tevkif olunuyor. tıı • a e•ans uzer:me vapr _:....I"'" ·• 1 h 1 • b 1 y rd ·qltıı:ta • .
1
u :·:-:ı ır lf" en< u ~o- k d' Radamah Hova'-mı ilk kralıdır. · · f K d hk ed k d' · · ~ ~·· açık ••ıeh .. ı.şlanla i•e •·ür me te ır. • . . •• •• . .... '" • • . • 11byorrnUf. a nı. ma em e en 111nın ça 

1 

•l.lı .•lere.,,dr bir '""' farkı kaj·de- Geçen yıl ikti1Bt v~kaletının gum Bu bılezıgın ganP hır tanhı var Erlcek, müjdelcyiften hiddetlen cuk doğurmadığını, gebe de kalmadı ""ıtır. rükleri kapaması üzenne memlekete dır: memiı. bilikie oevinınİf ve kadına ğnu, büıün bunlan aırf. vaktile ali• ~ıık ;, r, . .. _ hariçten kalem girmemif, bu sureıle ·0n sekizinci aann sonu~~: Bon 40 tilin göndcrmif. Bir müddet eon· kadar olduğu erkeği tazyik ederek, 

1 

llu 'ı:° 
1 

• ~-t'' 
1 
arda goru 1 en hu ıe· yerli kale I · n sürümü bir hayli art net isminde bir f ranıız gemıcı11 T ou ra kadın yjne para iııteyince, bu se - onu, kendisine nikfıhlaıruığa zorla • ":ıı P~ ~ahır olarak muayyen hir men !ondan 

0 
memlekette (büyük ada) ferde 50 ıilin yollamıt· Fakat, bu mak maksadile uydurdugu" nu aÖY. 

• ıa. ' r"' ecr "· • at sonra • h !it ·• • tatbik ismi verilen yere doğru yola çıkıyor. ikinci def.,mdan ilkinde olduğu gi· lemittir. ~ .' a~ va''.aş düşerek hfühiitiin 11atr .Bu y:l tekrar ~t al reıımıl ela Hovalar kendisini i i bir ıuretle kar bi sevinrle değil, çünkü, kadın. do - eindcbfaz, •G. kğkvbgkü b zb zz ~ . :ına ınlwa ı kt" F k mııtı. 

l~')acak hır hale O'eterrktir. Çiinku·· edılmeyınce yerlı ka em 88tI§ amı l l Y.. .. .. la ;ı ,. 

d 

P> 1 t •ı ıvor ar ve saraya goturuyor r ga" n çocuguw n öldüg"ünden bahaedi - Mahkeme, kadına llAntaJ' madde • 

ı aha tamam iv le derecesi pek dü- yine endiıe haad 0 mut ur. ,. Sa d k ı· k eli • b':y.'k :ır-{ v t • . · y 

1

. f b g l'k • ray a ra ıçe en aıne u u yormuı. sinden 3 ay hapis cwıoı tayin ve ka I,~. e < ırsız ol•n hll kolonvalann er 
1 

kalem • n aaınm sene 1 ı· b" "fba ·· t • Bu suretle dai Aradan bir müddet daha g"""ince, dm da bu karaı kabul ettigıW'ni söyle 

ıı •• 
1
Yetini lıenüz anlamamı• hulun - malatı 60 bin kuru• yani 9 milyon ır 1 1 

rdagos enyork. lk w t..--la ..,. 
~t d • ,. ma saray yatıp a maga UG9 vaziyet bir L--ka İafhaya ginni•, ka- mekle iktifa etmi•tir ! 

ttl a ır. Mamafih ufak trfrk ,;ki- kalemdir. Bu miktar da yalnız gün· F da ··h· bir phai ""' • • • ~~~~--~w~~ ~~ d~~ça~m~wrc6~e~le· -h~l~a1·~ ~~ -----------------------------ıe, l "h" 1 b"I k di G d --t-tdı• k yet aınıaıyor. B • k d '1-i 
11 

~ ıı1 ı o anh,·e .uzun zamandan· d~ md ebte r. biecbe ek~~ 1. gı /ıı1 • Gerek saray adamları, gerek bü 1 r a 1 n ~i •)al arını u ,.ıe knzananlar ır e unun r uçu mu ı ıaz 8 
f" H 11 ·· · d b"'y"'k bir nü 

bh,l'etten acı acı f:ikave tetmt"kte kalem istihsal etmek mümkün fun --~~ha. 1 
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Uyandıktan sonra dünyada de .. 
ğişiklik görmedi gene uyumak 

istiyor 
·•ı i '' nı ı n uı;ar ar ua· vazıye en ur ar . ha l 
'<! Pirto i•t•yene , . .,;ka ,.,,.;,. 0 , 8 • t ıyor. .. . . ~ ... '" i t e<I i~i m ôk tarda i• irto ""'" llllı•nı~ı• 111ııınııııııoııııııı.ııoP'"-'" _,. Fakat, bu adanın böyle bır ecncbı a"<lir. P (Sonu: 10 uncuda.) 

\ it \•a • t l · h" "'stı ,21 ''." _utta ı sanatı olmıvar 
'le erı dıledıkleri gihi hareket rt· 
ı-::,. ~evkctmektc, ve i~e ihtikar hu 
ı-l ~{''·' rtn·ı>kır. ,.f' iı.ıe ihtikar hu 

""l .• 1 1 ~ h·:; 'ıwıı· m1maktaılır. 
'tJ,. ,er la raf tw• lıu net irf"n in hu ce· 
h ,,1,ı>a 1 . ~ T" O 1 ı.·•ı • ~·ııa 11 raz na ırarf't c a· 

1ı •r]ın.l ~' ) w •• 1 k .J• ~lir ,.,, 11"11 ""'' ennlf' truır .. 
~\ ."t Oıl:ı~ı ıtrıval~ılıia ,-,.ni l!İr 
~ lı;• lkjı '"' eıı lcrin H•Zİ\'etlerini Hh·ıkilf' 

~ f't • "ıJ·ı '.1'<'11"'1 Oıla,·a ka\'ıletmf'kl(' n~ 
ı "r 1 • ~t 
1
. ınc ll rer t :,·a r('t , c ikası H:r"' 

"
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"' f 1ıı.1 k' 1 1 (),) 1 ı ıutıdan cn·t>l ı=erek Tica· 
·~d" h .~ :"r*'~!!P f nhi. arlar hu ~ihi 
liı- "' uk lıır lıa ı;asiyet ız:H!;ternıek 
"b arct .,.uht>lrrimlm lıerhan"'i bi-
ıen · · ,. ~da 1 ıntl~ap etmek iste,·enler hak· 

1,;ıı111_l;enj ıniha ta hir tahkikat yap· 
"'· !\ta i I' 11 - t 1 • 1 • .ı • •de ' ı. atla n lll'!ar ar ıuarcsı 
'~ttı ~ ıniircııi~lf"ri ,·aeıtash·le ıtrıvat 
~ ll111; •• 

1 
• 

111 
.. 
1 
ıçın it'Jlİrto alntak istryf"nle-

"tl,0. Yı>lf'rini a' n aYn ~ezerek 'a· 
~ r ni <' a 1r hir ckilılc tf',hit et· 
~tar llknra ancak istih!ial rclf"hilereğ; 
Ş,tııd· adar İspirto ,·eriyordu. 
~. lrıh·"aziyet lamaıniyle aksi o1nıu~ 

1 
~on 1 arlar idareı;İ Ff'n('lerdir hiç 

l tt-}~01 'apmadan hiç hir atöl) e 
'~l'I: 11'l Ticaret Oıla'ı"dan hir 'e· 
'\, ırl'll lırrkr~f" i"tedi~İ kaılar is· 

lııh·''1nl'kl(' lir. 
ıtı,~8~hr f ı1ar<' inin ,·e Tirarı-t O· 
~ alıa <likkatli ,.e h~ssafi olma· 

~I nP,fll / 11111 

!ı;>;.,~azmı Ziya 
1 .. llun, N . ""7· .. ~ y~ ~azmı /. ıyanm tercumc 
~ ~ 

0
J:erleri hakkında hazırlan • 

r il ~ h" eser .merhumun talebesi 
'tar : ~İnin bir mukaddemesile 

• 
1 

bir yddız: ·Joru Lov 

Avlarcı. hatti ııenelerce U)'11yan 
bazı iimselerin hikayelerini dinlemi· 
şiniıdir. Büyük bayili romanları a~· 
chran bu hidieeler uk sık cereyan edı-
yor. Tıbbın hile ancak müphem bir ıe-
kilde izah ettiği hu garip haııtahia tu· 

- tulanlardBn biri: Amerikalı bir kadın, 
bundan ) edi ay en·el, uykuya dalmı 
,.e göılerini ancak bir iki ~n evvel aç-

mıştır. 
Ruth Hedgecar.k ismindeki bu ka· 

dm tedavi için Aımerikadan AHupa· 
,.

8 
~etirilmiıti. Fakat, yedi ay zarrın· 

daki teda,·iei de onu u~,udan menede· 
ınemi~, zavalh haeta ye~i ay ~ü~e'?a· 
eli bir uyku içinde nlut p;eçırmı,ur .• 
Ru müdd~t ıarf mda, kendinde olmr 
yarak yiyüp içen ,.e tabii ihti)·açlarr 
nı gören hasta, bütün ,nurunu kaY
betmit bir halde yııarnııtır. 

Nihayet bir ubıh gözlerini açı) or 
,·e gözlerini uğu~turarak etraf ma ~a· 
k ~ B tanımad~ı bir yerdır. I mıy r. ~Jraıııd .. 

1 
Onları ıoru· U)kupı bir gecelik u)ku zannetmek' 

F.trıfındılu er e oy e. tedir ... 
yor: ed • be , Kcnıli ine izah ediyorlır: 

- Ner eyım n · • • ı· -'' A ? T K ı dakiler onun bu eözlerın· ıyor ınıı unuz? "'~ zz: ~ al'§ sın 
1 

1 Çünkü hu· - Ne zamanclanberı uyuyonunuz, 
den bir §CY an arnıyor ar. . . . ? emleketinden bı~ka hır hılıyor nıu unuz .. ral"ı'. onun m Kadın ara11a~ıyor, hiç bir §tY anla· 

ye~:~nım uyandıiı haber .. erilinee nıadığını ~ö·terir hir tarzda hakıyor •• 

d
·1· d n anla,·an biri p;etirili - }la!!tahakm ona ne umanclanben 

onun ı ın e ' -' w .. 1 k ·ı .., oı aı-t' 
O
. Rııth. yine O'özlerini u· 11) ııougıınu 110) emr t zere agzı > 

,.0 r. zaman " ~uşturarak etrıf ına bakınıyor ve: yor: T • 

- Nt: kadar uyumu~um ! ! diyor.. - ) cdı.... .., 

F 
,_ ~u ak•am burada ,.8tnıaml§9 }1akaı, kadınlıa' retle ha.~ırı or: 
a~at u n ) ı )' cı· .. d h · n ı tını! - <' ı ,;un en rrı 1 •• • • 

( d ki' 
..:' }<:trarmdakiler '·ine kendılerını 

Runun iizf"rine, etra m a f'r ,, .. • · t!'iilmtkten alaını)orlar: ) edi al.dır u· 

lih·orlar: " d b • Hakikaıen, !la yan !luıh ) edi aylık yuyan bu kadın } rd i ,.ün en en U} u· 
- Hangi dün akıam! '(Lütfen ld)•f•>'çevi.-iııü) 
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Bu yıl zelzele
ler olacak S iP . "" 

11:::11 -- '" 

' ---- -- -- ~ 

Tılısımlı hilegziJ 
çalındı 

(Üstıura/ı 6 ıncıda. ) 
de büyük bir tesiri vardır. Uese . 
la, Himalaya gibi büyük bir clağ, 
denize yuvarlanacak clıa, dünya • 
nm dönmesini '=ir saniye yava!lat· 
a:a ğ:ı kafi gelece!:tir. 

Iloğu mubteliti 2-t ın:~~~~<T!,~:.~~ıe:.ı~ 
(Üstyanı 9 uncuıll 

tarafından adeta kendi müst~ 
si haline getirilmesini ho§ görrn~ 
İngiltere hükumeti, derhal kralı ~ 
dan uzakla§tmyor ve kral' Radartıl 
asıl ismi ile Bonnet, Hindistantıl 
zak bir kasabasında ölüyor. Diğer taraf tan. dünyanın l:u i· 

çin::Jcn ka~·r-ayı~ınm ve mütem~ di · 
yen deği§i§inin zelzeleler v::c~d 
ı;;etirmek itihr.riyle de büy:;!< hi• 
c.!1~mmiyeti vardır. Bugün bunh· 
rın pek bUyük zeJzde kopardığım 

r... t d e kan güreşleri finali bugün ıona "va la asara yı yen ) erdi. VJ1.li mcavini. müıabakada 
•

1

1 ' kazananlara meruımle madalya· Tahtından indirilmi§ olan 
arkasından 98 milvon lngiliz li 
servet bırakıyor. Bunun üzeri 
Bonnet ismini ta§ıyan bütün F ra 
ve Jn~ilizler mirasçı olarak orta~ 
kıyorlar v~ bu servetin kendile 
verilmesi idn dava. açıyorlar. 

··c-rsak ta istikbal için dünya· 
yı büyük zelzelelerin beklediğini 
~ '..ifünebiliriz. Çünkü, yerin dibin· 
de ve dünyanın göbeğinde olan öy 
le zelzeleler vardır ki, toprasın w 
tündeki saraınbıı ancak asırl..&rca. 
•cnra duyulur ..• Sazan duyduğu · 
muz yer sanılmalan kimbilir ka~ 
asır evvel yerin dihind• vücuda ge 
len bir hareketin aksidir! 
Dünyanın büyüldüğünü bütür. 

bu tabii hadiseler karJııında bir 
kere daha havsalaya sığdrrmağa 
,.,lı-:ıın~nın :mkim yok. •• 

Galntıuarny - Doğll mu1ıte liıi ma,11ulwı 1ıcyccanlı bir an 

Çıkan kitaplara 
. bir bakış 

(8Uftarafı .5 inci sm-ı/ada) 

~hane mevkibini" nurlariyle buradd
kilr.rin göileri ııırlanırsa, Süleyman, 
mesud ıalilıiyle Dnud hanedanının 
saroyınu hıraman. olursa muhalif~ 
tanlar, an.üt ifritler kahir ~iir:üne uğ· 
raracaldardır ... ilah. " 

f§te Kraliçe Tamarm Kılıcaslana 
yazdıkları bu mektup parçasında ali 
Dan1d iki kere geçmekte ve hu tabirin 
Gürı•ll ailei hükümdarisine mahsus 
olduğu aynen görülmektedir. Biz 
genç oku} ucuJar hangisinin sözüyle 
amil olı\ra~ız. İlmi Bihiyi Bay Hasan 
Fclımi TurgaJ tercüme etmekte ve hat 
ta hu ıili Oa, ıul tabirini ha§iyede §öyle 
J~ıklamaktaılır •. l!~ 
• ~cl':uk tarihinde ai'tüıra rastgel.ecf!" 
ğimi:: bu. tabir S~uldanı Selçuk ne 
isr Giirr.iistarı krnllıpı ailesi için de Da 
rnd öyledir. Bazı Selçuk şch::adeleriıı· 
den bah~cdilirhen elçuk uruğun.dan 
ı·e ailei D:ıı·ıulircden diye geçer. An· 
ne cihetinden Gürcü ailei kralisine 
.,enı1up demektir. Bu tcreddüdlerimi· 
ain bPrtarn/ ctlilmesirı.i c.ser &ah.iple· 
rinden beklemek hakkınu.:dır. Sayın 
KURl'N buna ,/eUilet edersP. minneti· 
mi: bir kut daha artar. 

Arpac 

duiunu ıannedince hu kadar hayret 
edene!. .• 

Fakat, kendi ine bu hakikati söy • 
lt".mek ceAaret•ni bulan haııtahakıcı: 

-,Hayır. divor. Siı tam yedi aydan 
beri uvuvonunuz ... 

Kacİm: küçük dilini yutacak olu· 
yor. Fakat, etraf mdakilerin ciddi n· 
z:iyetleri, içinde bulunduiu yerin bir 
lıutahane olmaııı kendiı,;ine meseleyi 
oiraz anlatıyor, ~·:~lı.~ı ~idiyor ve 
;oruyor: 

..-. Nuri vedi ay uyunıu§um ! İzah 
cd,r miıiniz? .. 

Hastabalucı karim: 
- Gavet basit. di)"or. Rir mart ır;e

ce!İ vatağmııa yatm11111mız. Erte~i sa· 
hah kalkmamıııımız. Daha ertesi !8" 

hah da uykuya de"am etmi ııiniz. Son
ra sizi tedavi için hize ~önderdilt"r ... 
Aradan vedi ay ~çti. Şimdi e'·lülcte· 
) iz. Y ~di u ·hk 11vlcıınuzdan ancak hn 
sabah uyandınız. f ctp .. uzun bir mace· 
ranm krsa hikay,.ııi... 

Artık ha. rna ı?el,.nleri İvice anla
mr~ olan kadın diinyadan lıaherler ı;o· l 
ruyor: 

·- Nt" ,·ar nP yrık . eli •nr ! Ailem na· 
nıl?. 

- f .,·if P.r. Jlt"rr.iin 11izi J.?:irnıe~P ~,.,
Jh-o' lardı. Fakat kPndilerine n• andr 
ğrnrıa dair olan miijde,·i anra hup;iin 
''erehi!,.ce~iz .. 

- Diinyada ne \'ar ne '""' ?. 
- Diinya yine o ıliin\'8: f ı;;r-anv<tda 

harp devam ~dh·or. Dundan haı::ka . 
Çinde de ham ha~la~ı. Aı,..P.rikada 
gre,·ler olclu. H•tlf"r \f" luı;nloni nu
tuklar ı3vledi't>r. Rirkaç konf t>rane 
daha toplandı. Birkaç ıımumi harp 
tehlikesi daha ortava çıktı, atlatıldı ... 

Bayan Ruth kendisine bunlar anla
J 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Doğu muhteliti ikinci maçını bu 
gün Taksim ıtadyomunda Galata
sarayla yaptı. 

Bir gün evvel Be,iktaş takımına 
6-3 yenilmesine raimen güzel bir 
oyun çıkaran Doğuluların bugün 
alacağı netice mer:ıka dejerdi. 
Böyle olduğu halde maçın batla
dıir ıaatte stadyomda toplanan 
ıeyircilerin miktan bini geçmiyo~ 
du. 

Saat tam 16 da evveli Doğulu
lar, kısa bir faııla ile de Galatasa· 
raylılar gözüktüler. 

Saba ortaıında yapılan bir me
rasimden ıonra iki takım karıılık
lı dizildiği zaman Doğu takımını 
fU kadro ile görüyoruz: 

Hüeyin ·/•mail, Melrm~t • Abclur 
ralıman, ff a3an, Aaım - Naci, Ab· 
clUTrahman, Muıtala, Nihat, Mu· 
rat. 

Galatuaray da ıu takımla oy-
nuyor: 

Sacit • Vlnatardia, Salim - Eflak, 
Nabar, Bedii · Salahaddin, Mü· 
nir, Etiyen, HCl§im, Bülent. 

Maçı Trabzon mıntakuından 
Salahaddin idare ediyor. 

Oyuna Galatau.rayhlar batla· 
dılar. İlk dakikalarda top ortalar· 
da oynanıyor. Maamafih Galata· 
saraylılar daha emniyetli bir oyun 
la vaziyete hikim olmakta gecik
mediler. Sarı kırmızılıların hü· 
cumları çok daha canlı ve tehlike· 
li oluyor. Dördüncü dakikada ıaf
dan birden bire sola geçen topu 
Doiu muhtelili kesemedi ve Ha
§İm ııkı bir tülle takımına ilk sa· 
yıyı kazandırdı. 

Yedinci dakika' Hatimin derin 
bir paıını yakalayan Bülent top1ı 
avut çizgisini11 üzerinden ortala
dı. Hüseyin acele bir çıkıt yaptı, 
fakat topu kesemedi. Top bot ka· 
leye doğru ilerliyen Galatasaray 
sağiçinin ayağına gidiyordu. Do
ğu muhtelitinin muhakkak bir 
gol yemesi beklendiği sıralarda 
kalecinin büyük bir enerjile bir
den uzandığı ve topu yakaladığı 
görüldü. 

Oyun yavaf yavq Doğuluların 
tazyikına intikal etti. Galataaaray 
kaleıi önünde Doiu muhacimleri· 
nin tehlikeli faaliyetine tahit ol•ı· 
yoruz. On üçüncü dakikada Naci· 
nin sıkı bir ıütünü Sacit müık&· 
lcltla kornere atabildi. 

Dört be, dakikalık kın bir dev 
re içinde Sacid in müdafaa ettiği 
kale üıtiiste oldPk<:a tehlikeli va· 
ziye tlere ;ı1aıuz kaldı. 

Oyun ıüratli cereyftnınr mt•ha· 
faza ederek devam ediyor. lki ta· 
kım da yüksek bir tekniğe istinat 

tılırken ~aniyor , ... : 
- .\man ! Ne kadar uvkum nr!. 

di~ or. . 

Şimdi kendisinin, hu dt"~i~miyen 
diin} a kar~nnd::ı unnınak zahmetini 
pt!k gönniyere'k tekrar uyumaınndan 
,.e ancak yine altı yedi ay sonra uyan· 
masrndan korkuyorlar ... 

etmemekle beraber, canlı ve ener
jilc bir oyun çıkarıyor. 

23 üncü dakikada Bülent, Ha· 
timin çok güzel bir paıını kovala· 
yarak Doğu kalesine doğru aktı 
ve bu ini§i mükemel bir tütle ta· 
mamladı. Fakat top, kalenin mu· 
kabil köıesini sıyırarak. Sacidin 
kolları arasından kayarak kale di· 
reiine çarptı. 

Candan oynayan Doğulular, bir 
az da talibıizliiin sevkile aayı çr
karamıyor lar. Birinci devre bu 
tekilde 1-0 Galatasarayın lehine 
bitti. 

ikinci devrede OY---~ Doğulular 
batladılar. Fakat batlama vurutu· 
nu takip eden ilk hücumu Galata
saraylılar yaptılar ve birinci iniıte 
Doğulu müdafilerin yer tutarr..a· 
ması yüzünden hemc:.1 bir avuta 
gitti. 

Doğulular her hücuma muka· 
bil bir akınla cevap veriyorlar. Ni
tekim iki dakika sonra Naciden 
güzel bir pas alan Doğu soliçi, çr 
kıt ya;>makta teret!düt ettiği için 
topu kaleciye kaptırdı ve ı:ıuhak· 
kak hir golü kaçırdı. 

Galatasaray yeniden aıkı,maya 
ba§Jadn. Sağdan ve soldan iniıler 
yapan Doiulular tehlikeli vasiyet
ler yaratıyorlar. 36 ıncı dakikıtda 
orta muhacimin aıkı bir tütil ıol 
fırsatı yakaladılar. Fakat aafiç 
topu ayağından çok açtıiı için ka· 
leci tehlikeyi ıöze alarak plonjen 
yaptı ve ıole mani oldu. Falat ka· 
karambolun tiddetinden bayıldıiı 
için oyun muvakkaten inJutaa ui· 
radı. 

Dördüncü dakika: Dojulular 
yeniden hakimiyeti ellerine aldr 
lar. Galatau.ray ceza aahası için· 
de çetin bir mücadele cereyan edi· 
yor. 

Altıncı dakika: Nacinin attığı 
tüt kalecinin elleri araaından kor 
nere gitti. Korner vuruıunu Naci 
yaptı ve Muıtafa demir aihi bir 
vole tülle ber;ıb~rlik ıayıaını çı
kardı. 

Sekizinci dakika: Doğuluların 
tazyilu devam ediyo.·. Yin3 Naci· 
nin orta)adıjı topu aoliç durdur 
n:adan tüte tahvil etti ve Dolu 
takımı 2·1 ıalip vaziyete geçti. 

Oyu= aert bir cerc~.:ı .• a doiru 
gidiyor. Hakemi ı müdahaleleri 
buna mani oldu. Maam.:.fih çok 
seri oynandıiı iç.in aert ve karam· 
~cllardan ksçmak imk:_, kalmı
yor. 
Doi~ takımı ıa:ip vaz:yetini 

kaybet:nemek için kııa hir müd· 
,,C?t müdafaa c;yun· kabul etti. 
Fakat bu vaziyetin tehlikeli oldu· 
ğunu hi11eder etmez yine normal 
oyuna döndü ve haki:ı;iyeti yeni
den eline aldı. 
Maçın ıonuna kadar vaziyet de

ğişmedi ve Doğu muhteliti saha· 
dan 2-1 galip çıkb. 

lar verdikten sonra takımlara ay
rıca hediyeler dağıtb. Ve milli 
marılar Ç8.lınarak bayraklar çekil· 
mek suretile yapılan merasim çok 
parlak oldu. Sporcular meraıim
den sonra bir geçit reımi yaptılar. 
Gece misafir ıporcular ıerefine 
bir ziyafet v~rildi. 

Bu büyük servetin asıl varisi, 
nim iyi bir arkadaşım olan ha, 
B?nnettir. Fakat, bütün mirasr t 

edememi,, kendisine yalnız o tıl 
Güretçiler yarın (bu.ıün) İzmir

den aynlacaklardır. 

Neticeler 

İzmir, 19 {Telefonla) - Hal· 
kan güı·etleri finali bugün kalal:a
lık bir seyirci kütlesi karf ı1tnda 
yapıldı. 56 kiloda Yunanlı Biris 
Yugoılav güreıçisi Mogalyalri sa· 
yı hesabile, 61 kiloda Yaşar Yu
goslav Antimaviçi 1,47 dakikada 
tutla, 66 kiloda Yusuf Yugoslav 
Pangrasi .ayı hesabile, 72 kiloda 
Hüıeyin Yunanlı Markoyu 13,14 
dakikada tutla, 79 kiloda Yunan 
güre!Çiıi Kampafiı Yugoılav Ki· 
ıiyi ıayı hnabile, 87 kiloda Yu· 
nanlr Sefakis Yugoslav Meatanası 
6,46 dakikada tufla, ağırda Ço· 
ban Yuıoılav Vesici 9,14 dakika· 
da tutla yendiler. Neticede 56 ki· 
loda Birisin ıampiyon, KeD&DJn 
ikinci, Yugoslav üçüncü, 61 kilo· 
da Yqar birinci, Yuıoalay ikinci. 
Yunan üçüncü, 66 kiloda Yuauf bi· 
rinci, Yugoılav ikinci, Yunan üç.ün 
cü, 72 kiloda Hüıeyin birinci, Yu
goslav ikinci, Yunan üçüncü, 87 
kiloda Muıtafa birinci, Yunan. 
ikinci, Yugoala v üçüncü, ağırda 
Çoban birinci, Yugoslav ikinci, 
Yunan üçüncü gelmityerdir. 

Umumr taınifte Türkiye birin
ci, Yugoslavya ikinci, Yunaniıtau 
üçüncülüfü almııtır. 

GELECEK SENE MÜSABAKA· 
LARATINADA 

lzmir 18 (A.A.) - Buıün An· 
karapalaı otelinde be§İnci enler 
Balkanik güret kongresinin ikinci 
toplantısı Nizamettin Kirsanın 
batkanlıiında yapıldı. Yunan mu
rahhası Vekuıis, birçok masrafla· 
ra girerek organizasyonu yapan 
federuyon~n davetine rağme~ 
müsabakalara ittirak etmek iste
mİJ•n federuyonlar hakkında ce
zai tedbirler almmaıı lüzumunu 
ileri .:ı-...1 •• 

·~u. 

Betinci Balkan ıürqlerine 
mücbir bir sebep ıöıterilmiyerek 
iıtirak etıniyen Romen ve Bulıar 
federasyonlarından ıelmeDMleri 
1ebeplerini açıkça bildirmeleri Ye 

bundan ıonraki Balkan ıüretleır 
ne iıtirak edip etmiY.eceklerinin 
ıorulmaıına karar verildi. Ballcan 
memleketleri aruında her yıl 1•· 
pılan ıüreı tampiyonuının millet 
ler araıındaJci doatluk ve aempa· 
tiyi artırmafa bir V81İle olmuı 
itibarile bunların muuvaffakiyet 
ve rağbet ıörmeıini temin yolun· 
da Balkan matbuatı tarafmdan 
kom~u memleketlerdeki apor ha
reketleri ve ıürq itleri hakkında 
sık aık n:elUnıat verilmeainin fay
dalı olacaiı kabul edilmit ve bu 
i~Jeri ıörmek üzere millt federas· 
yonlar tarafından birer komite 
kurulmasına karar verilmiıtir. 

- Elen deleıeainia teklifi üze
rine altıncı Balkan IÜl'eflerinin 938 
eylGlünde Atinada yapdmaaı itti· 
fakir-. kabul edilmiıtir. 

Konıre ıon toplantıaını yarm 
•ktamki müsabakalardan aonra 
yapacaktır. 

lhUllf 

İzmir 19 (Telefonla) - Yunan 
ve Yugoslavya 6fÜr91Çileri aruın· 
da ikincilikte 11 puvanla ihtilif 
huıl olmuıtur. Yunan ıür8'Çileri 
ikinciliii istemektedirler. İhtilaf 

konare tarafından halledilmeıte 
beynelmilel güret federasvonuna 
müracaat edilecektir. 

lr bilezik verilmittir. 
Bir giin otomobille bir gezinti 

mıştık . Öğle vakti, yemek yeı1' 
icin köşke geldik. Arkadasım, Çiti 

mu yanmJt. almadı ve yolda ko 
dan cıkanp cantasma koymuş o 
ğu bilezikte bu auretle orada kaldı 

Yemekten aonra otomobiliJ11V 
tekrar bindiğimiz zaman, <"antıı 
yerinde yeller estiğini gördük. f3ı 
niz bu değerli bileziğe ben de ne 
dar acıdım!,, 

Nevyorkta sefa 
hat yerleri ka

patıldı 
(7 inci aayıfadan devaroJ tt' 

du. Bu arada yapılan rezalet~ 
kar~r seyircilerin gazüne kiil " 1'İ' 
mık isteyen tiyatro idaresi ortay• ,1 
''ıpiker" çıkarır: bu yapdanları!I . 
deniyet! icabı olduiunu söyletir';. 
"-Kıhrolıun iffetfuru§luk" c 

Jeıini ilave ettirirdi tf 
•'Burlesk'' tiyatrosunun bütiiJI tp' 

hipleri büyük ıernt yapnuştır. ~,rı 
kü bir mel ki ücretini iki yüı d~_,Jt' 
bile çıkarsalar yine her ak§am ~ 
rinin önii Ter alabilmek için y 
yummgı girenlerle dolup taıardı. 0~ 

Fakat hu hal yavaş yanı Ne"!__,; 
ahaliıinin nuan dikkatini cel~hİ' 
kıpablma1an hakkında hükiınıe;,~ 
tok müraCAt1ar haşlamı~tı. N r~ 
geçenlerde bir akşam halet ~yııd~j· 
k11lar çınl çıplak kaldıkları bır b'.ıl' 
ka tiyatrolar ıabıta taraf ındaıı ·riJl' 
dı. Bu .U,i tivatrolardan lıer. b•.,,ıı' 
grup grup ı>olisler girmi~lerd~, ~er·~ 
r.u lan 'iydirdikten ıonra seyırc~ .. ıs~ 
Protestolarmı. haykırmalarına "'rda· 

"'ttı asmadan hepsini de merkez~ go 
ler: ti) atroları da mülıürlediler·b tfe 

Şimden sonra oyuncular ~~ ıı 51' 
:ıncak mayo i]fll çıkabileceklerdır· 
lon da karanlık olmıyacaktrr. d rtıl'' 

Bu tintro)ar<1an yüz:lerce • .. a riııt 
ge~inme'kte idi. Kapanmaları uze!\'l 
protesto' rda hı• lunmutlarsa da tf'I t 

1 · ete • \'Ork zahıtn11 katin-n e 1eınmı~ ., " 
• a)• ( 
mi• ve hu sureti~ hicaba 1111ıır; '' 

~ • .,. . aıı 
,,ınlıırrn dt!vam edmıyere~:nı 
~Htır. ___/ 

Segid Rıza 
Üst tarafı 1 ncide d-.J' 

Hüldknıet kuvvelerine kart• ~ 
mak için aylarca ujrqbktaJI ,ofı' 
kendiıine taraftar aradık!i0rııs~' 
ra Denimin Sarpst da& a ı,.al•' 
teslim olmaktan batka ~r~,yıtclf 
mayan Seyid Rıza bu~uıı Sii~ 
zım ıöndü,, demektedır· i~ 
kabahati cahil olmakta!1 . ı,J• 
bulunan Deraim Türklerını . d I'' 
kele aürüklemek iatiyen ;efd i4 
za, kendisi ile beraber .. e{u,. y-1 
ağalıiı da tarihe gö~uşııııui1~ 
karıdaki resim kendiııne taJI ~ 
izafe ederek halkı alda 111id•': 
Seyid ve ağanın en ıon r: .. ııd~ 
Soyid Rıaa, muuhalefete ,yid . ~, 
iı ııralarda asırlarç& s oer•• .... 
alanın zulmu ile inJiyef h ..,, -'

1 
)iyi kurtarmak ve ona ret re ıc-'~ 
adet temin etmek iıtiyen : tı-1" 
durmakla kalmamıt ve f 

1
_.. 

ıöndermitti: . ~t1 

"Milleti ümmetim ıle t 
' :ttıl tırmayııı1z .,, . .. ·; ııou Se' 

Derıimliye Türklut~:ti1~ ttJ' 
mak ve inklr ettimıe 1 ıı• ıs,,. 
yid ~rza ve arkad~lart 1,Jıll hurreiıi kanunlan lalflll 
zalarını verecektir. 
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J Propaganda servisi ilô.nları J 
* ~ ~ 

f stanbul Belediyesi ilanları 

Levazım Amlı llf'li 
ilanları 

İstanbulda Maltepe askerf lisesi ile 
Piyade atış okulu ve Bursa askeri lise. 
leri için üç adet ı;am~ır kurutma ma
kincıi 25/ 10 937 pazartesi günü H 

at 15,30 da İstanbulda Tophanede LV. 
amirliği .satmalma komisyonunda ka. 
nalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli İstanbul için 2250 lira 
Bursa için 2410 liradır. İlk teminatı 
518 lira 25 kuruştuı. Şartnamesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 \'C 3 üncü maddelerin. 
de yazılı belgelerle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vennekri. (116) (5979) 

:' Haıici Askeıi Kıta-) 
alı //Anları 

Izmirde Gaziemirde yaptırılacak 
atölye inpatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 272 bin li. 
radır. İhalesi 1 • 10 • 1931 cuma gU. 
nü saat 11 de M. M. V. Satınalma K·r 
misyonunda yapılacaktır. Şartname 

ke§if ve projeler 1360 kuruşa Ankara 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. İlk teminat 14630 liradır. Ek
siltmeye gireceklerin kanunf teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 \'e 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle idari şart. 
namenin 4 cü maddesinin F f ıkrum
da yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarının ihale saatinden beh~. 

mehal bir saat evvel Ankara M. M. V. 
Satınaima Komisyonuna \'ermeleri. 

( 400) (6119) 

Satı voruz Bl A KSARAYDA ·Taşkasap Kuyu- Keşif bedeli 911 lira 49 kuruş olan Çubuklu gaz depoıundıki 8 tane tankın 
I ·. :-- NO.lr alı"a 3 oda ] ta~lık arici kısrmlarrnrn boyatılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile prtna 

• • * 
Eskişehirde yaptırılacak bir çift 

hangar kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. İhalesi 2 _ 10 • 937 cumartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V". 
k!leti Satmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. tık teminat 9529 lira 67 ku. 
ruştur. Şartname ve ke§if ''e projel~r 
828 .kuru§ mukabilinde M. M. V. Sa· 

. 31 - B~LUNMAlı lt,IRSA1' Şişli 
lle Bonı.ontı arasında çok itinalı yapıl
nuş sekız odalı modern ve kübik kirgir 

ıu sfokak ,l k d ·k~ ''k b' hah~re· mesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
ıo 8 ı veme o ası ucu ır ~ . . / / . 
1 

. 
1
• t 1 kt • A l vesıka ve 68 lira 36 ku:ı.ışluk ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 4 l O / 

ev satılıktır. 
yı ıan urne ı;a ı ı rr. n11 at re:-.c . ( ) (62 ) 

.. d'I .· · 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi En cumende bulunmalıdırlar. B 54 
muracaat e ı nıesı. 

~--:A::::c::::-EL';"'.E=-=sA-:-T:=".1:-=-Lı~K-B-AN-8-_ 11 - ucuz SATILIK YALI - Os- Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 küdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh· Satına ima Komisyonundan: 
No. lı hane, kargir bina 6 od-'ı, aa..... tımda banyo yeri, büyük bahçe, yedi fı'yat tek 
k ö.A ~•uç, 1 - Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayn ayrı en ucuz 

uyu, bah,. ... , ikı' tarafı •""k"'·, elektrik oda müceddet yalı. .. 1 d" t tınalma. Komisyonundan alınır. Ke. 
aif bedeli 16:5593 lira 42 kuruııtur. Ek. 
siltmeye girecekler kanuni teminat \'e 
2490 sayılı ka.nunun 2 ve 3 eti maddf>
Jerinde yazılı belgelerle idari §artname 
nin 4 cü maddesinin F fıkrasında ya
zılı vesikalarla birlikte teklif mektup. 
Iarırun ihale saatinden behemehal bir 
saat evvel Ankara M. M. V. Satınal· 
ma. Komisyonuna vermeleri . 

v- """ ıır.a lif edene ialhe olunmak kaydiyle 40 bin den elli bin kiloya kadar kose e ve or 
Vardır. ( V. P. 1645) 83 - SATILIK PİYANO • Almnrı bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk bin kiloya kaclar vpkete alırnr 22 9J.937 

- Müracaat ayni yer marka Röziner çapraz telli kadrenfer. çarşamba ·günü saat ıo da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
, l:J - BEYOGLU CiHETiNDE _ 2 - Bir kilo kösele ''169" bir kiloperçeme 100 ve bir kilo vaketeye 249 

<m • 70 bin lira arasmda kontörlü satJ. Sat:ın allvoruz kuruş fiyat tahmin edilmiş köselenin ilkteminatr ''5475" perçemin "300" vakete 
~k apartıman aranıyor. • nin "6230., liradan ibaret bulunmuştur. 

· 74 - SATILIK MAGAZA ARAN!· 3 - Buna ait prtname ''991,. kuru§ karşılığında komisyondan alınabilir. 
<· •CJ '":- SA.TILIK ARSA - Suadiye YOR_ Istanbul Sultanhamam Tahta· Eksiltmesine girmek istiyenlerin şart namede yazılı belge ve ilk teminat 

• 1"Sı Şaşkrnbakkal istasyonunda be~ ı · .. kil , • kale ve civarında sekiz bin lira arasın· makbuzu veya banka mektubunu muhtevi tek if mektuplarını bellı gun e s tme 
.J .! nı,.tre. 

da satılık kargir mağazası saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermit olmaları. (3092) (5841) 

ôl-: SATILIK. ARSA - Ayaspaşa- ............................... ·---··-
(399) (6118) 

da denıze hailsiz nezaretli arsalar ı5a- 75 - SATILIK PİYANO - Zim· if"............................ . ..... - ..... ::m 
~ktır. ınerman markalı çift bir Alman piya. ii Meccani muayene KURU·N • • • 

Fiyatı Vekaletçe pahalı göriilen 
30.000 ili 40.500 kilo pamuk çorap ip
liği her bir kilosu 1!5• kuru§ 74 Nn. 
timden olmak üzere pua.rhğa korunu,. 
tur. Şartnamesini 314 kuruşa almak 
ve örneklerini görmek isteyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. nk teminat 
miktarı 4383 lira 39 kunJ1tur. Pazar
lığı 6 • 10 - 937 çarpmba günü sa!t 
16,05 a kadar devam edecektir. Pau.r-

ı 78 - Bakırköy Osmaniye mahalle nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ- i: O Pcrş~~be günlerl aaa~ ~den tı e kadar 
'1nd d .. d - hane sokak No. 35. (V P. 1654) if rtakoy Taşbasama . alangada 25 

e or üncü Hkmektep karşısında · 5! numarada Doktor MUmtaz GUrsoy ilan 
tarifesi ~6 numaralı iki odalı hane acele satı. ij fakirleri parasız muayene eder. 

ıktır. "V. P. 1690.. is arayanlar =·-uwnıua:= 1 wwwunm::ı 
............... --
t 

84 
- SATILKI KÖŞK: Göztepc is~ 70 - TERCfJME VE DEHS - Bil 

1~--------··-· 
aByonuna dört dakika meaafede 12 o- Türk genci İngilizce ve Fransızca ter- """ O KT O ~ 11.in sayfalarnıda sa.ntimi •O Kr. 

da ve mü t ·ı· . IY l""'lill 
~ ş emı atıle çam ve mcyva a- etime yapar ve ders verir, evlere gider. 
f~?larınr muhtevi 4 dönüm bahçe da· 
~11Iınde ve b ~ h · .. ]('· agı avı kO§k satılıktır. Bu 
le~~~ Ankarada bir arazi ile tebdil edi
~r. Servise müracaat. (V. P. 1142) 

80 
.. Müteferrik 

tik - Mubadele. Ankarada gün geç. 
.. çe kıymetlenen bir araziden miktd.
• l k" f' huı a 1 vermek ve mukabilinde lııtan. 

77 - Türkçe, Fransızca ve İngilizct 
lisanları bilen ayni zamanda ev işlerin. 
den de iyi anlıyan bir genç dam dt 
kompaniJik arayor. Referans verebilir. 

82- ALAFRANGA -ALA TURK.A 

Yemekleri çok iyi bilen birinci sınıf aş. 

Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

akşamları 17 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

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

her okuyucularını dakupon muka-

bilinde muayene eder. 

Re.9mt ilanlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada 100 ,, 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 ,, 
Birinci sayfada 400 ,, 
Başlık ilanlar 500 ,. 

lığa gireceklerin 2490 ayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yıwh vesi
kaları ilk teminatlariyie birlikte fiyat 

teklifi esnumda Ankarada .M. M. Ve. 
klleti Satznalma Komiayonwıa verme
leri. (416) (6236) 

• • • 
Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 

b· u.n havadar semtlerinde münasip 
1~ ev almak istiyorum. Yah olması 

Qı Ureccah tir. 

çı nıektepler ve sair yerlerde. 

Beyazıtta Eminin kahvesinde Bo. iil••••••••••••m/ 

Ticari mahiyeti haiJ: olmıy&n 

kilçilk ilinlar 20 kelimelik bef de. 
fur 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan milşteriJerimizin 
mukaveleleri müddetince farka. 
lmmaz. Uzun müddet devamlı 
ilinlar tenzilata tabidir. lli.ıı ver. 
mek husmıunda yalnız ve münha
sıran V AKIT YURDU altındaki 
Kemalettin /ren ilin bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

444 kunış olan 25.000 çift kundura ile 
her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 19& 
kuruş olan 10000 çift yemeni ayn ayrı 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartname

sini 555 kuru§a ve diğC'rininki parasız 
almak ve örneklerini görmek istiyenfo. 
rin her gün komisyona gelmeleri. 
Kunduraların ilk teminatı 6800 ve ye-

Julu Ali Riza. 

VAKiT 
l - Jl,f 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

}' obHya, eıya veıaire aatmak ve-
a alrnaJc iıti venJer • 

~ J • 

ia;; lU.tip, muhasip, hizmetçi, aıçr, itçi 
ıa/'enler ve bu hizmetlere talip olan· 

3 ..... ~· 
:C~ ıra Irk, !:;t.iık e·ı. apartıman, dük· 

rı, 121a ~ 
tay,. gaza arayanlar. Kiralamak. ki-
tiye "ermek. Almak veya satmak iı -
• l'ller. 

1 ...... t>ers ver ı. 
t,. mcıoı v~ya alma.le iıtiyen· 

ler yapmak iıtiy:enJer . 
Bu hizmetlerini koJayJJkla ve cmnı· 

yetle ~arçabuk görebilmeleri İ!;İD 
(VAKiT PROPAGANDA SERViS/) 
nde bu işlerle meşgul olmak üzere bir 

büro vücuda getirmiştir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 
Bir a-:Jam gönd~rerek 
veya bizzat gelerek serviıimiı:lc 

Dr. Hafız Cemal 
LOIUIAN 111:JUM 

Dahiliye Mütelıaum 

Pa.zardaıı b&§ka &11nlerde ltfledeıı IOftl'I 

1&at (2,5 t.aıı 15 ya) kadar f•t&nbuJda Dlvazı 

yolunda ( 104) aumarab buaual kablııeafııdı 

hastalarım kabuJ eder. Salı, cuma.rteaf roıı 

lert sabab "9,3-12" aaaUerf bakUd fukara.)'11 

ırıa.b.suatur. Muayenebaııe •• •• teletoa· 
12391l Kqlık telefon: 210«. 

BAYANLARIN --.r 
Doğumdan evvelki siyah lekelerdıi ve 

büKin çillerini yalnız 

Telefon: İstanbul • 24370 

, !LAN menilcrin ilk teminatı 1425 liradır. 
İstanbul altıncı icra memurluğundan! Kunduraların ihalesi 5 • 10 • 937 salı 
Dairemizin 937 / 2395 doıyası ile giinil saat 15 de ve yemenilerin Jhale

mahcuz ve paraya çevrilmesine karar si ayni günde saat 11 dt'dir. MUnnka. 
verilen tuhafiye e~yaaı ile vitrin ve s:ılara gireceklerin 2490 sayılı knnu
cameünlar 21/ 9/ 937 salı fiinü sabah nun 2 ve 3 üncil maddckrinde yazılı 
saat 9 dan itibaren Beyoğlunda Tarla veaikalarr ilk teminatlarıyle blrlik!e 
başı caddesinde 43 No. lı dükkanda teklif mektuplarını ihale saatind"n 
birinci açık artırma ile satılacağından en az bir saat ewel Ankarada M. lt 
iıteklilerin mezktlr gün ve saatte yerin Vek!leti Satınalma Komiııyonuna \'e,.. 
de hazır bulunacak memuruna m:.iraca melcri. (417) (0237) 
atları ilan olunur. 

İstanbul Berberler Cemiyetinden: Göz HeklmJ ·:o 
•~tl'tl tomobil almak satmak veya it 
6 ...._ ~le istiyenler. 

ttti adyo almak .atmak veya tamir 
'I ..:ltlek iıtjyenler. 

temas etmelidirler. 
Vakit Propapnda Serviıi 

Val<lt Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 

Ehliyetname almak istiyen eınafın 2 ı Dı. ŞiJkrü Ertan 
Eylôl 937 salı günü yapılaealc imtihana Cafaloflu Nuruoaıaniyc cıd. No. SC' 
ıirmek üzere §imdiden cemiyet merke (CıfıJofJu Ec.rsnetf ranmct.> F azıJ çiJ iJicı 

'l'er .. 
cume ettirmek veya tercüme· 

Poıta kutuıu 743 Telefon 24370 
• J_ Yakıt T eJarraf: Propapnu. 

giderir. zine müracaat ederek kayrtlannı yap Telefon. 22558 

tırmaları ilan olunur. 'l'm•••••••ı•••••ı• 

, 



12-KURUN 20 EYLÜL 19.37. 

p m Geceli - GUndUzlU • , 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
r~1ekteb eylü ı 2e inci Sah gUhU açllacaktır. 

Kayıd için lıergün saat 9 • 12 ye kadar müracaatlar kabul ed Hir 
Adres: Bağ:arbaşı, Telefon: 60474 

Muhammen bedeli 39981 ı :ra olan .hnka.ra gar binası mefruştttı 29 _ 9 _ 937 
çarşanb:ı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ldare binasında satın 
aJmacakt:r. 

Bu işe girmelt i;ıteyenlerin 2998.80 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteah bitlik vesikası ve tekrflcrini ayni gfü1 
ı:i"aat 1 ·1 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. cr.t5t) 
------:::::----------------------

l~&&R'~~!i&ll~ liiiiiaBmıs.ı.a·n•bmuml m~ao•m .. u.ıa .. ".".s.· .•.ıa."~,: .. a.:,m· .. lllill .... I 
İ6tanbul Komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müessesat hayva

ı atının ihtiyaçları olan yulaf satın alınacaktır. Mıktarları ile muhammen tutaı 
ları ilk teminatları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aş-ı
ğıda gösterilmiştir. 
Cinsi J!iktan Muhanı- ilk te- ihale ihale Miiııal..asa 

Şekli Kilo men tutan miııatı Güniı 
Yulaf 500,000 28,750 2157 5 / 10 / 937 

1512 5 / 10 / 937 
324 5 / 10 / 937 
338 5 / 10 / 937 

Saati 
15 
15.20 
15,45 
16,15 

Kapalı zarf 
., 350,500 20,154 ,, " ,, 72,000 4,320 Açık eksilt. 

" 
75,000 4,500 u ,, 

Nümune ve şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
f steklilcrin ilk teminat makbuz veya m ektuplarr ile 2490 sayılı kanunun 
~ ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatinden en az bir 
saat "evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satmalma ko-
misyonuna vermeleri. (6072) 

Türk Hava 
Büyük 

Kurumu 
Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır~ 
Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, ıs:ooo 
10.000 lirahK ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000/ 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini değiş
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten soru a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

~ --
-~~-?! .... ·-- - ...., -

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıkUr 

f 

biri • 

lstikl81 Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, l;ız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtl:ırı kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 
kabuledilmiyecektir. 

3 - Istiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzade başı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

• ·~ .. Jı. ' •. • .• ,,. • ,, • . • ,. 1 • 'MU " '!. • ' ''. ... ~ r 

Dr. Ihsan Sami --l 
TiFO AŞ/Si 

Tifo ve paratifo bastalıklr..rma 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu

afiyl{İ pek emin ta.7..e aşıdır. Her 

I eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. -·ı :..-=········ ··:::::·······=·=·ı·ıı=r.······ ········a ~! ....... iliş "öö"s<iorti .............. ;= 

!ı Necati Pakşi il .. .. 
:; Hastalarını hergün sabah 10 dan R 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 270 teneke Benzin açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 1 Teşrinievvel 937 cuma günü saat 15,~0 da Vekalet bin!-f 

sı içinde toplanacak Satmalma Komisy:ı nunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 897 lira 75 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 67 lira 34 kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak isteyenler Vekalet Levazım Bürosuna 

müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler 1 Birinciteşrin 937 cuma günü muayyen saatte teminatla.• 

rmı hamilen Komisyona müracaat etmeleri. (3384) (6188) 

1 Deniz Levazım satanalma komisyonu HAnları 
g akşam 19 za kadar Ka raköy Tüne) H 
~j meydanı Mahmudiye caddesi No. n 
H l/2 de kabul eder. H 
~~ Salı v~ cuma günleri saat 14 den p Milli müdafaa Vekaleti Dz. Merkez Levazım satınalma komisyonundan: 
:: 18 ze kaaar parasızdır. ı: T h . d.l bedeli 2500 l' l b" d t k lıkl mi.inlY :: .................. ~ ......................................... : a mın e ı en ıra o a n ır a e amyonun pazar a ............................................................. """' 
:=--:m:=-=:m::::::::::::::m::::::::::::::::-..ı: kasası 27 - Eyıül - 193! pazartesi günü saat 14 de Ankarada Milli Müdafa~ _ 

--~~------~-~~~--------~--~- ~ DOKTOR ij~~tibin~ın~kikomIB~~mu~a~ptla~b~ ŞartMme~ni g~e~.~~ 
!ıa:mı::::mıı:ııc:=ı:sm __________ ::::::::-:::::=:.-=n:::::=:-.::=m::a::::m;: fi • J!rl yenlerin hergün, pazarlık münakasasma iştirak edeceklerin de mezkur gun ve 

Göz he:dmı H Opr atör Uroloğ ıı= ji Kemal ôzsan .. saatte 187,5 lir;ılık teminat mektupları ve kanuni belgeleriyle komisyonu:ıııuıa 
D M I R •A d 1f ı ';! !! milracaatları. (6030) 

ı. uı a anu y ın İi Doktor : in Oroıoğ • Operatör ii ___.., 
Muayenehanesini Taksim.Talimane :5 Süreyya At:amal !I ·;~ Bevliye mütehassısı ii 
Tarlabn~ı Cad un.FA Apt nma n Beyog-1u lst'ıkı~ı dd . p kk == ı : Karaköy - Ekselsiyor mağazası ii. Jandarma Genel Komutanlığı satınaıoıa · · 1 :: a ca esı arma ap1:: .. .. _ :. 

nakletmiştir. Tel: 4155:3 ii Tramvay durağı No. 121 birinci i! il yıınında. Her gun ogleden so~ fi komisyonundan: 
-- .. ~ 5: kattaki !i H 2 den 8 e kadar: 'l el: 41235 !I 

?azardan rnaacl~ her<Jun: Ogleden :: :; ."' ......... 1 ................................. __ ...... _.u o altJ 
sonrn s:ıat i'.ü2cn ~ltıya kadar il Muayene hanesinde hastalarını her· ~t ...................................................... - 1 - Bir tanesine 130 kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun tıOO 

1
,111 

· is gün saat 16-?.0 arasında kabul hl SAFO minyom matra kapalı zarf usuli ile 21 -9 - 937 sah günü saat 10 da satına 
................. 0· l k. .. ·············••••• .. d :: A D d H Rif caktır • St ................ ış le ı 1111 .................. :: e er· •• . o e • • at · 5 -:ı 

R
-y R - n ~t.............................................. i! ı s yt· d k k .. 1 2 - şartnamesi parasız komisyondan altnabilccck olan ve ilk teminatı ~t.• "' F E ı A M ı Z ;:: ................................................. :::-.::-.::::: \ a ıye e o unaca guze ~· 

d t d :. bir roman liradan ibaret bulunan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı ve~ cıeıı 
Seyahatten av c e erek hastalarının Sahibi Asım Uı ilk teminat makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını belli gün eksiltme ıaatıı1 
:;::::::::-.: kabule başlamıştır ::mc:::mr. Ne§riyat gerıe! dircktörüR. A. s~vengil VAKIT Kitabevi • lOO kuruş en geç bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (5802) 


