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Akdeniz devletleri konferansına 
Karadeniz devletleri de çağrıldı 

i\fukavemet eden tahtelbahir 1 Hariciye vekilimiz 
Atinadan ayrıldı Denizin dibine gönderilecek 

/(onferansa Jnglltere, Fransa, llalga, Almanya, 
'Yunanistan, Türkiye Romanya, Yugoslayva, Bul
ea,.islan, Mısır, Sov;eıler birliği ve Arnavutluk 

=---. davet ediliyor 

,~ogazların emniyeti 
··············· ················ 

tle F. qrzakk~~·9;-;:;;~:·k~nacd bir r:ii"k";;i·1,~;;;;···;;;_::mıara 1 
-.. ....... ~:adenızi tam bir emniyet altına almak için kafi gelır. , i 

1 ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ..... _ _. ............... . 
tıtıl\{'.gi~tere i le Fransanı n Akdeniz/ Hatırmırzda kaldığına göre Umwni 
b · } etı · · t · d · ı · ı . '~ k ıç ın "VI~rede heyndmjJel H arp sem~leri içinde enıza tı gemı e-
lı~· 0nfer ı ... · d'"'' · b 1 d talı "' ll ans top amaga teşehhil!! et- ri .Marmaraya gır ıgı \e ura ar a 
ı 11ırad J k · · · · b · l' d" · '~ıJ h·· .. a mem e etınıız ıçın alınma r ibat yapt1;;1 zaman u gız ı u~man 
b;~ ta. Jb~yuk h ir fayda görcJii;;ümüz Jara karsı birtakım müdafaa tedbir 
~ ı· ec l t • d ç '2, ~ JL • ( • d .~ ık h· \ar ır: an akkale borrazma Ieri almmıı;tı. Bu tew11r er ara.•m a 
.: l 'I" .... o ;,; d . ..... . 
c•~li~ 1\ ag gererek den izaltından en müessiri • yukarı a ışaret ettıgımız 
~İ~e g:. larm~ra~·a ,-e oradan Karade- gibi, Çanak.kale hoğaz.ma hir. ~elik ağ 
' "ilan Çnıek ısteyerek harp aletlerine germek ve hu vasıla ı le denızaltı ge
ınlldt> lak, hununJa heraher deniz üs· milerinin yollarım kapamak ohnnştn. 
&ellıiJ tı .u~u l ii daiı-c5inde gt"çecck Jıarp H atta hu a:: kurulduktan ı;oma deniz· 

Londra. 5 (A. A.) - Fransa Ye 

İngiltere hükfıınetlerinin Akdeniz dev 
Jetleri konf eransr i!;timama ınüteal • 
lik bazı noktalarda mutabık kalmış 
oldukları zannedilmektedir. Bu gece 
Paris ve Londrada bir tebliğ neşredi· 
lecektir. 

Paris, 5 (A. A.) -İyi malumat 
aJan malıafiJden öğrenildiğine göre, 
Akdeniz konferansı için milletlere 
yapılacak davetin metni hak.kında 
Londra ve paris ara~mda anlaşılmış • 
trr. Davet edilecek ]ıüki'ımetlerin lis
tesi da,·etnameler Hri1dikten sonra 
ne~redilecektir. 

Moskova, 5 (A. A.) -Tass ajan· 
eı bildirirnr: 

Bütün. Sop·etler Birliğinde, Timi· 
(Sonu: Sa. 4 Sii. 1) 

' 'ekil elen ın atbuntın a şöy f e dedi 

"Türk -Elen iş birliğine Cenevre 
de devam edeceğinden eminim,, 

Atina, 5 (.A. A.) -Ati na ajansı bil l 1ııUnü'ne Farııinıi ~t'lıiııılarını ıırzey
diriyor: Tiirkiye Hariciye Vekili Dok· lenıi~tir. n. Mctakı::a , YunanLtanı 
tor Te,·fik Riiştü Anıs <lüıı ı.aat 16 da ve 'J~iirki}e}'İ alı'ikad::ır eden hütiin 
Atinaya geJıniş ve akşam 8aııt 23 de meseleler lıakknıd:ı aralarmıla mcv • 
V enedik yolu ile Ceoe\ reye gitnıek ü- cud bnluıı:ın taııı giirii~ mutabakatını 
zere aynı Yaporla seyalıatına <le\'am bir kcrre. dalıa gii~l<'ren ıııiilaknılarda 
eylemiştir. hulunduğu Doktor Aras 'm ~eçnıe!!İn· 

Doktor ı\ra!!, Pirede Yapurdn, Ha- dm dolayr ela ı-e' iıwini hiltlinııişıir .• 
riciye nazareti daimi ınü~te~arı B. Birkar. dakika sonra, Tiirkİ)e Hei11i
l\Iavrudis, Yunanistanrn Ankara elçi· cuıııh~rıı Atatiirk. hir trlcfon me ajr 
si B. Rafail, Hariciye !öiİpısi ikinci ile rc\'8p ,·ererek kenıl i haklıırmıln 'e 
şuhe reisi B. Sakelloropulos Ye Baş- Başnkil f ~met İ niiııii Tıııkkmılnki he· 
,·ekalet lıuı:ıu~i kalem direktörii B. yıınaıııııı nP dt•rec·e ıııiitt•lın 111 oldu • 
Andnıli11 ile Türkiye elçiliği erkaıır ~11011 bilılirıııi~, hıı lıcyımııım clcnfatle 
tarafından karRılannmılır. ~ı·valıut lıalirnlc lınhman Ha~' ekil İs-"I ... • .., 

Doktor ı\ras, ı\ıina'da kaldığı nıücl- met fniinifne ırl~izle ir al olıınn~a~ı-
ılet zarfında Ba~veki l B. l\Jetakım Ye nı ''" Tiirki) e Tlariciye Vekal<'tmın 
Hariciye daimi miisteşarı R Manu- ıle hu clo~tııne hr\luıallnn ayrı<'a ha· 
dis ile u:ıı:ııo hir görü~n11:•de lıuluııııııır lıc.nlıır cıJileı·e~ini iJLJ., e f') lcıni~tir. 
tur. Dnkıor \ra • Aıituırlıın ın rılnıaılao 
Ak~am n . .Metaksa~ı Dokıor Tc,,. C\' el Elm ıııııtlıııatrnıı ll§O~ırlaki he-

~'ti~7 ~.le ticaret gemilerinin seyrü-
0 

ASIM US 
........__ Y ınP. ~erhest hır akmak. '(Sonu: Sa. 4 Sü. 3) 

Hava ve denizden şiddetli 

fik Rii~tii Aras şerefine bir ziyarf't ranatıa hulıııııııııJur: 

B k • ı venni~tir. B. l\lantuJj,.,'iıı de iştirak . ''Bımılım C\H'lki lıer ~rlişiırnlı> ol· 

a Şve 1 eylecJ i~i hıı ziyafet c:-rımmıcla Dok· rlu~ıı gihi hu krrrc de hakkıınıla ı:;iis· 
tor ,\raı:;, Tiirkiye Rf'isicumlmrıı K. trrıni~ olıln~ıı lıarnrrıli lıü~nii kaimi· 

d 
Atatürk'e telefonla, Elen Ba~,·ckili B. elen cl~ılan Elen milleti m'zılinıl~ hir 

Jzmir Fuaı iRi gez i Metaksag'ın hiinnct le tazimlerini ıe kcrrc <lalıa ıc,ı•kkiirll'riıııc tı•rı·iiııınn 
İzmir, 5 ( Huı;uı;i) - Başbakan )8- yine B. ME>takı-;as'm Raşn~kil İ:.mf'I (Smw: ·"'"· J Sii. 2) Bombardıman 

Japonlar Taozanı zabtettiler 
deıniryolları tahrip edildi yüz
lerce sivil ahali öldürüldü 

met fniinü bugün saat 14,50 de fz - 'd 
ınir vapuru ile şehrimize gelmişlerdir. Yavuz 3 Kiiltiir Bakam SaUet Arıkan, İzmir 
ve Manisa ilbaylarr, Şarhay, Mfütalı-

t~r:a~ır:;~:.~00~~~;:u~.~~~ı;:lır~7:ı~ı~e~ Dost 1 n g ı· ı ,· z m ı· safı· r 1 er ı· 
General İnonu'nu se1nm1amışlardır .. 
Vapurdan jnen Ba~bakan kordonda f • 1 k 
b iriken halkın şiddetli alk~?ı~.dyJe şer e 1 n e p a r a 

(Yazısı 4 ncii sa_rıfnda.) 

..... 

~ Dünldi maçta heyecnnfı bir <ın. 

ıre muhteliti Galata-
saray - Beşiktaş . 

t'tıuhtelifini 3-1 yendı 
en · · ı ızcı erimiz rnisafır lnailiz hahri

t'I 

karşılanmışlardı r. Gen eral İnonu ya~ 
ya olarak .Atatiirk konağmn gitmişl er b • 1 f t • ı d • 
,.e hir ı:niiddet i~tirah~t etmişlerd i r. 1 r zıya e ver 1 1 

İzınır, 5 ( ITthuı;ı) - Başbakan 
İsmet İnönü bugün saat 17 de otonıo· 
hiJJeri ile fua ra geldiler. Halk hiiyiik 
h ir co~kunlukla Başbakanı karşıladı. 
İsmet İnönii. hiitiin pa,·yonları geze· 
rek tetkik ettiler. 

Vekiller 
heyeti 

Toplantısında ne
ler konuşula cak? 

Ankara 5 (Telefonla) - Meır 
ıuk bir membadan öğrendiğime 
göre Vekiller Heyeti bu salı veya 
çarşamba günü Ankarada BQ§Vtr 
kil ismet /nönün bQ§kanlığında 
miihim bir toplantı akJedecektir. 

Fevkalade bfr mahiyet at/edilen 
bu toplantıda harici me6elelerin ve 
bu arada Akdenizin emniyeti me· 
selesinin görüşüleceği tahmin edil 
mektedir. 

(Sonu: Sn. 4 Sii. 1) 

Dün akşam. harp fjJoı;u kıııııaıııla-1 
nımız Tu<Yarniral ;\lclmıed Ali, İngiliz " . .., _.,. ,, 1 

ıııistir. Geminin ıııızık:ı ı ılım hll\ ala· 
rı ::alıııı~ ıııi .. afirlcr ı l anl' clıııiı:l<'rılir. 
halırİ)c'lilcriıııiz ZP) lwk 'c K.~r~: 
ılrniz ılan~ları O) rıuıııı~lıır H' hıırıık 
alaka ile t:l'Vr<'ılilıniş, ıılkı laıınıı~luı·· 

douanınası ~eı·ef ıne ı a' uz ınu ıa-
rehe krmaziiriimiizılc hir kokıcylparti 
,·ermi~ t ir. 

İngiliz Amirali Veli~ Ye rlonarııııa 
kıımanrfonını ız Tiinıgf'nrral Şükrii 0-
kanm da hulundıığu hu pnrti rc,kıı

dır. 
l'nrli lıiırrt"j:~iıır ) akın, l ngilleı c 

ı "(' 1 1 k. •• milli ııı.ır-.ı o an ,oı 'a' e ı ıc ını:; • 
ı:ıoıırıı milli rıınrşııııı;r. !:alııııııı~, \C hu lılde ;;,amimi olmuştur. 

Zeu~in bir hiiff'ılcn ıni:.:;a fi rlnc ıiir
lü içkiler v~ t'oğuk Y"nı~k ikram celil-

rıuır~lar a' ııkt:ı lıiirnwıle tliıılendik· 
'.: . 

ten ... onrıı misafirlı•r ıla~ılıııı~tır. 
~~~~~~~~~~~~~ 

::ı 1111 111111 11 ın 11111111 rıııııı 1111 11ııııı11111ııtıııı11111ıı1111ı111111ıı11ıı111111ı11 nı111111ıııııı111111ııırıı111uı!J 

f'"S'IVASTOPOL l 
ff E 

önünde •• o ) 
e 

Biiyük harpten evvel blittin i 
devletlerin iştirak ettikleri ( 
en kanlı harp!. ğ 
Hiç bir müellif tarafında şim \ 
diye kadar dokunulnıamı§ j 

olan bir mevzuda, mernkını- =_-_i 

zı tahrik edecek bir çok ha • 
diseler yanrnda onun tatmin ~ 
edildiğini de zevkle görecek- l 

yetilerine galip geldıler 
Mınlaha kürek şampiyonasına da 

devam eaitdi 

Karadeniz mektuplaı ı 
siniz. : 

Yazan : Niyazi Ahme\. f 

(}'azısı 4 ncü sayı/ada.) 

Asım Usun Kar adeniz mektup· 
larından (Rize) ye dair olan ya
zısı yarınki sayımızda çıkacaktır. 

.ııııııı11111ııııııııı1111111ııı11111ıııı11111111ııııııı11111ıı11111ııı11ııııııı11111ılllllll1110 ıııııııı~ 



z- KURUN 6 EYLUL 1937. 

Esrarengiz çerçeve 'ı Bitler, MıiSolini konuşması~~ 
* T. L. c o o F T s ~ Tef. No. 4 Bir ltalgan gazetesi, konuşmayı istikbal oı 

Çeviren: lbraht m Hoyl 

- Rıııııı ılcıııek İt·lf'mctliın. Mak:-a· 
(hın, teklifinizi tc-;rih etmekti. Bir a
dam geliyor' e kına hiı· orijinal olma
) an lıir resiııı ic;in fü; ıııh.Ji para ıek
lif ediyor. Garip µ;elnıcyor 11111 hu si

Lumlcy de aynı mukadıleralın o· 
yunumla ) cnil<li, diyebiliriz. \'e o za
ınaua katlar yalnız olarak oturduğu 
koıııpartımaııa hir arkac.la~ı girdi. 
Dolıhtoı Luınleyin golf arkadaşıydı. Bi· 
ıuwnaleylı pek yakm dostu idi. İki ar
kada~ ilk (;nce udan lıa\'adan, etraftan 
~iiz :ıı;tılnr. I>ohh~ antikadan da anlar 

için çok ehemmiy etli telakki ediyor 

ze? ... 
- Fakat Lord rernıpları. hu gibi 

lıallnrlı-. lıir "'aııal '''Prinirı kı~ ıııl'li 
maddi dt'j:;eri ile ölc;ii 1

1'11H'Z. ılı·~·t nıi'!. 

llıtiıııal ki hu ~annt ~"ri. lıir ıııira .. tır. 
\' "'·alıııd ı•rılatıan kalma h · r rıwral.ın. 
ıablola~rııı~ ~eklidir. İlıtinıal ki. ,jz. ıltı 
'arlarınızıla lııı gihi "'erlt'rİn lıakiki
:.ini gi)rıııek İtiler 'niz. İ':lt> ıııii~tf'riıııin 
de diişiindi.i~ii nokta lıunlurılı. Bunun 
la hnahcr, nishi lıir kıymeti oldıı~ıı-
1111 ela inkar etmevcn \ıııerikal ı ınii~
ı erim. lıerlımıgi l;ir ıııalıkı-ıııeılf' hu 
kıymetin kahııl ı•ılilt•('f'~ine inanmak· 
tadır. 

I.orıl Arttir. doğru hııyurııyorım -
mız .... l ~tc lwn tle biitün bunları iti
bar nazarma alarak. bendeki resme 2 
bin lngiliz lira,.ı i,..ıesem memnun o· 
Jur mu uııtız ? .. dedi. 

- Ieınnun olmak mı? ... l\linettar 
olurum Lord cenapları. 

- Paranın hazır olduğunu ı-öyle -
ıniştiniz sanının. 

- Luıııley <'e' ap olarak ına~anm ü· 
zerine yirmi tane 100 er İngilizlik 
banknotları yaydı. Lord Artiir de bun· 
ları topladı .. 

Ve - Affreuer"iniz. Vaziyet oka
dar Jıariku liicle "'e feYkalade bir ma
hiyet giisterıni~ bulunuyor ki, şüphe· 
ıni mazur gi;rccek:,inizdir. Bu bank
notların ahiri olup olmadıklarını ne· 
reden hilcyirn ? ... Haydi sahici olduk
larını kalıul cılelim, çalınmış olmadık
larım kiın temin eder bana? .. 

- Haklıı'mız. I...ord cenapları. Pa· 
raları hir adamınız va::;ıta:-iyle, banka
ya yollar. tahkik cdc1ıiliminiz. Ve biz 
de. muamelem izi onun avdetine br 
rakırrz. 

I.onl re,·ap \'ermedi. Mm~asmm ha· 
;ma gı•çerck hirkaç ı::aniye hir şeyler 
yazdı. Ve imzala) ınız ~unu ... Tabloyu 
da alalıilirııiniı ... 

Kağıtta ~tınlar yazılı idi. 
Şimdiw?. Kadar lord Artii.rün salo· 

nrmda clurarda a.<ıılı duran, Grcuzı'm 
bir genç l:ız portm~i, muhabilinde, 
aynı portrenin bir Twrıv<>si t•erildi ve 
j j 61753 E • A 617.53 E numaralı vii:: 
İflgili: limiti.· banTmotlar olmak ii;cre 
2000/rıgiliz lira.~ı mrmırıil<>vlı IJord 
~1rtiire ıcdirc /;ılmdv resim .de aynen 
almrlı. 

, Lorıl \rliir ~<izüne <le\' anıla: 
- Ben }ıak yeıııenı. Ve mfü;terini· 

ziıı <le parasını lıo~ yere saklamak is
temem. Eğer hir ay 7.arf ınıla, resmin 
lıakiki,::i yerine sahtP,sini aidığma kani 
olnrsa. re. imle parayı verir "e kendi 
1ah1omu geri alırnn. Ama. a değiş to
kuş yapmak ı;e' ıJa mıla ise. huna hir 
~ey demem. Kabul ederim. Ye lütfen 
benim taraf undan kendisin<! billıa.c;~a 
~f:i) leyini7. ki. hu resmin hakiki Ye oriji 
nalı-anarak yanılıyorlar. Ama kabahat 
kendilerinin. Her ne hal isc.komisyo· 
ııunuza hnk ettiğinizi ilih e enehilirim. 

Lumley. teşl'kkiir ettikten Ye mem· 
nuniycth•rini hiJdir,1ikten ııonra resim 
makhıızunu iııızalaıh, H•rcliği para\'a 
hir makbuz a1ılı. hakiki res~i de ı;:~n 
tasına yrrle~tirnck Lordc1an ayrıldı .. 
İşini höyfo ko1ayltk1n YC en mülıimnıi 
namus daire indr, hiç hir smltrya 
meydan Ycrıııek ... izin Iıa ... ardı;-;mclan 

;,. ~ 

dolayı ıiymlcsiylc •e\ inivordıı. 
Ve o :rün iiğlcden ~nra King iı; 

Cros'a "'iden treninde :.-igara --alonun
<la oturımı~ dii -iiniirkf'n. birden, ara· 
ha dedi. Lorclla hiziın Amerikalı 
hf'r iki-.i ,f P. kNırlilerinde hulnnan tah 
1oların lıakiki oldn~unn nrılcn sUv}p
diler ... Dalın fazla ilcri .. ine 'arın;dı .. 
Rana ne ... tliyr, içinden geçirdi. Ben 
komi;;~ oııru aılarııını İ ~inıi yaptnn .. 

dı. Bunıı lı;ıl ırl:l\ un Lurııley, dur ya· 
lıu '. ... dt·ıli ~unu lıir kcrre ıle lıizim 
yolıla:a ~ii IPrt') i111. Ba'•alıııı ııe diye· 
<'l'k 't .. \ ı• ı.;uııta:-1111.l:ııı 111alıut n·:-mİ 
ı:ıkanır:ık: 

- '\ a:-ıl ıı~ta lııı ?... ıl iye ı-onlu .. 
D . lılı:ı re:;ıııc lıakar~ık: 
-Biraz ~iiı; ıuııa ... f)i muvaffak 

o lıııııını:; lıi r koııp•y<' lıC'ıızeyor deli i. 
· - Kopye ıııi ·~ .. 

- B ıı çuk uıc~lı ur lıir resiıııdir, ve 
kopyeclir. E~<'r Paristen "P. hir sirkat 
r.ef eri n<l(•n dfüıırn•yor:,,aıı, hu kop ye • 
<lir ... Zira re .. min aı;lı Pariı-.te Lun 
müzesindeılir. diye giilüm:-edi Dobles. 

Lunılcy'in ağzı açık laldı. Ve: 
- Her halde c:iddi konu~uyorsun, 

değil rııi diye sordu. 
- Elbette, ciddiyim. Rt>:-.i111den an

layan lıcrkı> hunu hilir. Ru resmin 
nerede asılılığmı, duvarın yerini bile 
biliyorum. Çiinkii helki yirmi otuz 
defa Se)retmi~imdir hen bunu.: 

Yoksa, sen hunu orijinal mi san· 
ınrştın ?. 

- Reıı bu gibi şeyler.len anlamam. 
Bunu, böyle ,_anan birisi için salın al
dnn. 

- Yn! ... Sormak ayıp olmasın a
ma, kaça?. 

- 2 hin f ngiliz lirasına. 
Bu sefer şaşkınlık sırası Dobbs'e 

geldi. 
- Yok' canını. diye haykırdı alay 

mı ediyor .. un. Bu resmin aslı 1200 
İngiliz lirası eder ya etmez. Ve resmi 
dizine vurarak ... Bu da fazla faz1a, 
taş çatlac;a 40 f nv;ilizrlir. 

Lumley, cliinyanın ha~ma yıkıldı -
~mı ~andı 1-l nKİ \C ımrılaandr: 1 

- Ben ıle senılen fazla bir ~ey l}il
meyonım ki. hiriı1i geldi. Ve bu hilhas 
ı.a bu re;;ıni almamı istedi. Ve 2 bin, 
lıatta üç hin 1 ngil iz 1irası Yerecek o1· 

sam da çekinnıemPıni ve tabloyu e1de 
etmemi emretti. 

- Gizli bir alı~ ,·eri~ o1nıah. gali
ba!... 

- Şiiplıc.:;İz. ~izli falan ama. hnrıu 
yeni zeııginlerclcn hir Amerikalı\a 
aldı~ırm ııöylerscm hu F.rrrı if ~a etmiş 
~arılrnam. 

Dobh.!I. kiislalı bir la\'ırla btı .. mı sal 
Jadı. ' 

Ye kı. ahir ıı;i.iJii,fe: 

Milano, 4 (Hususi) - Popolo 
ltalia gazetesi "Bir mülakatın kıy • 
meti,, başlığı altında yazdığı maka • 
lede Musolini ile Hitlerin yakın za • 
manda vuku bulacak konuşmaların
dan bahsederek diyor ki: 

"'Mnsolini ile Hitlerin uzun za • 
mand<•nberi beklenen mülakatı had-

dizatrnda istikbal için ehemmiyeti 

çok bJyük bir hadise olmakla bera • 

her vuku bulduğu zaman itibarile de 

fevkalade mahiyeti haizdir. Her şey 

den evvel şu nok~ayı işaret etmek 
ir-abeder ki bu mülakat alelade dev -
let adamları arasında yapılan neza

ket zivaretinden çok başka bir şey • 

dir; bu iki dost hükumet reisi ara • 
~mda yı:ıpılan maddi ve beynelmilel 
bir siyasi har(:kettir. Musolini Lokar
tıo muahedesinden sonra ilk defa o
larak memleketin hududları haricine 
nkıyor ve ilk defa olarak İtalya im • 
paratorluğunu kurduktan sonra ec • 
nebi bir devlet reisi ile konuşmağa gi 
diyor. 

Bu $Uretle aralarında mülakat vu 

ku bulacak olan adamlar alelade iki 

devlet rt"İsi değildir; bunlar iki mil • 

lete rehberlik eden reislerdir ki genç 

v~ kati bir İstikbale doğru giden iki 

irlealci milletin milli iradelerini ken

di şahıslarında temsil etmektedir. 

Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm ihti

lalleri kuvvetli bir blok halinde bir • 

!eşiyor ve dünya sulhunun istikbalini 

korumak için elele vermi~ bulunu • 
~'QT. 

Berlin • Roma mihverinin esasını 
bu noktada aramak lazımdır. Muso • 

lini ile Hitlerin mi.ilakatı bu vaziyeti 

hukuki bir şekilde tesbit edecektir.,, 

Nurenberk 
konferansına 

Rusya, Nor veç, Peru 
e lçileri 

l~llrAk e tmedile r 
Ber1in, 5 ( A. A.} - Bütün diplo· 

matik heyetinin reisleri, Nurenberg 
konf eransma h.tirake davet edilmiR 'e 
hazır bulunnı~~1ardır. Yalnız So;yet 
Rusya elçisi ile Norveç ve Peru orta 
elçileri daYetc irahet etmemişlerdir. 

- J\nla~ıldı ... ılı>di. VP. ha~ka ~<'}- ispanya elçı•m ı•z 
ler<len dem 'nrma~a ha1laclı. 

LıımleY. lıcr ne kadar takip Ptliği 8 
i~teki fal,oılan krnıli .. ini mf'<;tll <t<ldet- lr lnglliz gazetesln-
ıneyor~a da. ,ine ılc f?arip hir 'ieılan de beyanatta bulundu 
azahr <luyı1n. Ve , ine o ak~aın karşı· 
la~tığı yeni hir haıJi,.c kcndil"ini daha İ:::.panyadaki Ti.irkiye elr.H B. Ter 
fazla iizclii. fik Kamil, ispanya vaziyeti hakkında 

,hrup:ınm hirçok ro;alcrilf'rini ~e7.- Daily Herald gazeteşi muhabirine he
mi~ olan Sncvt ıtihi hir adam nasıl o- yanalla hulunımı~. şunları söylenıiş

lıır da P<'~İnc1rn lm bılar ko~tuğu tah tir: 
1onnn hnkikifdrıin Lun miizeı;inde - lı.panya cıunhuı-iyelinfo hir in-

me\'cıırl olclıı~unu bilmezdi. Derken. 
hu işh• ~neytin lıir kabahati olmadığı
nı hatırlaılı zira Sne) t, kendi kanaa· 
tine ~İ\'Pnmiwrck. Londranm tanm
mı~ tahlo miit~lıa~:,darme danı~1mş· 
tı. E, C'l, Lıım'c' hıı miitı>lıa_.-. , .. Jan ta· 
nıınayorrlıı. Teinmıııvor:lu ~Jllı:ı.. Dr· 
ı>ıc!c n11·1ah .. 5,., ıı:; olına ... •na r ;':"!•nen o 
ıla . rr .. •11 in Lın r 'ı!e lıu hmılu~unclan I 
lıaher ... izıli. 

( D<•ı•mn <><iPcc>li) 

tizam ve ım1h amili oldn~tı kanaati 11-

nıuıııiılir. İHpanrn) ı ıııü~kül mevkide 
bırakmak i~te' enlı,r. hir;!i.in hu lıare· 
ketlrrinin akı;iilH111eli11i hi<;"'cdeeekl~r-
ılir." 

H. Te, fik "-arııil hu arada Türk lıü
kiımrtinin l~p:rnva cuınlınrivetine lıes 

ledi~i dı>rin ~eınpatİ\'e i~arel etmiş \e 
Yalanl"iya l : ii\l'ımetinin miiteea' İ7.le -
re ka1·~1 a•;t•~ı miirnclı-lf'df' onlara mu· 
'aff akivet tenıPnni eınıi~tir. 

Ya ölü, ya diri! 
::\lii"tl'rİve,11k11\ranlatır koıni•vonu- ti\ ll .. Jt ' ıı.~ t l ı ı 
mıı .alır: ''" h"ııinı irin el; jq hit1~1i!< o- ll r •; Ç.e e ., H.l~SI Z \ a 1 il t:a 
sayılır .... cl .. cti.. .. .. .. ( f 

Fakat lı:I\ atta hazan iivlc te:-aıliif- 11 e Y H P l J • • 
Jer olıır ki in arım nıukaıİderatmı de- "1 Numaralı Halk o c 0·11· o"l-
ğiştirir. Ve mc~ela. Yolrla iderken .. . üşmanı,, on - ~ ~nger 
,,, ... 1 . k' ..ı v: • 1~ d du; fakat, çetenın ondan sonra gelen en muhım uzuv • 
"lig yo n ta ·ıp cnere:nnıı:e so a öner- l da H M L · · C 
• · ' ' 1 .1 . J 1 , . d arın n om er van eter, ester Gı llıs ve on Çeys • 
ımız. e ora' a. ı er11 e ıavat ar~a a· 1 1 d dah k w ı .... . . · . c mensup arrn an a pe çogu yqryor 
şt ~'-'ÇCcegııı ızı asla lıatırmızdan f?eçn-
meyen bir kıza rastlayahilin;İniz buna Hakiki vakalara dayanan bu merakla ıürükl~yici eıerin, gene entere-
göre neler?... san olan ikinci aafhuı buafuı bqladı ! 

• 

. . 

Giin.ü ft AAi.slerJ Bit • 
()ldu'" . gu 
&orlllc . . . 

1 ' 

Bestekar Salahattin Pınar, bahçe 
rnusikisietrafında yapılan ,iddetli hü 
cumlara cevap verirken gazetemiz 
de şüphesi büyiik hir gaflete diişerek 
şunu soruyordu: 

"Musikimizi meyhaneden kurtara 
lım ne demektir!,, 

Peyami Safa, dünkü bir yazsında 
gen be stekara şu cevabı veriyordu: 

· "Alaturka musikinin genç ve ma· 
ruf best~karı, musikinin de, me~le

k«!'tin de, Avrupanın da ne olduğnnıı ı' 
bilmiyor; bilmiyor ki bir konserde 
mnsiki, sıçrayarak, zıplayarak, hop-ı 
layarak değil, herg iizel ve büyiik ~e
yin insan ruhuna telkinettiği vakar 1 
i~san vücudunda empoze ettiği dik· 
lik ve hareketsizlik nizam içinde din 
le-nir. Bilmiyor ki bu memlekette na· 
dir bazı alaturka musiki ve hemen 

her garp musikisi konserinege len hal 
km bir cebinde şişe, öteki cebinde Fıs 

tık olduğunu iddia etmek cesareti, bü 
tün çeşmelerden ve terkos muslukla 
rından rakı aktığnı söylemek derece· 
sinde ileri gitmiş bir isnad olur. Bil
miyor ki A vrupada içmek hiç ayıp 
olmamakla beraber, bir konser salo
nuna cebinde içki sişesile gitmek ve 
(sessizc:e için musiki dinlemek), sos
yal bağlarını koparmıs serserilerin ve 
apaşların bile, sanata .karsı asla ma • 
zur görmiyecekleri bir sa~gı eksikli
ğidir . ., 

Ayni makalenin daha asa<>rki sa· 
tırlarında, alaturka konserl~ri~ müs
teri bulamadığı etrafında diğer bir 
'hc-stekar tarafından ortava atılan bir 
i~diaya da şöyle mukabde edilmekte 
dir: 

ld- tekr 
Otomatık ma l'tıekt° 

neler yasak / 'tar e 
-------. ' ka asc 

Frnıı,ız hükl'ımetinin çıkarJ 1~1 ı d Ybo\ 
ılr.rlıal lathik aha -ına konıılaıı bır et or 

. k. Jerı: Ve h 
mm ıneııı lekettc otomatık ka ıne t c 

· serin 
kııllaııılnııı•ını ya~ak etınektedır· t 

Otomatik makine denen' e iı;iııt'1 tay, ~i 
tığın 1:1. ıııııay~ en hi r madeni pıır3 ;~ Otilda 
~ir.e rigara, <;ikolata. hilet ~ilıi şe~ ı. ~~htırı 
,·erc.'n hu makineler ~on zama1ıln~ ll~Şah, 
lıı>.r '·('Ti' \ e salıav.·a vanlnıış, r~ ı:ı"alllı 

• • ı: "ı:ıt 
ı-alıtPkiirlıkları ıla o nbhette 11rtJll cıııue 

k Jıı\'1! J tı 
tı. Son df'fa orlııya çı · an n n ı; lle:tıe 
lıalii <le' aın cılcn hir dolantlırırı de iiyJ 

lıiiıli ~imlr. hu makinelerin hü) ii~~ q~lha 
n•I opıama~ı. hu ~ihi claha hı tf Jtbel8· 

~alıtrkfı ·1 ıklarn mey<lan wrehiltl ı1f : ~t\\ 
1.. .. . 1 .k k' rlr ~fe ı ıı~uıw• :-ıy e. oloıııalı ımı Hl de~.1 1 · ı . l - · ı 1 1~1 : nıeıwı ı ıııc ını <.' arnı o nıu:;tnr. p cı'llla 

Üloıııııtik urnkinclerin hir ııııl ~i do~ 
ı r olarnk k111laııılrlığı im dolandırır , \ı~İirı 

lıfüli~e~inılı· ııı,.şlııır Stavi~ki uıc'r ~en 
i, le alakadar bir ılolandmn (111 jı» \ttı.t v 

Iı;nnıaktııılır.. ~b 
Musollnlye Gö~' ~~ ir 
böş'Un heykel tot ~. 

l\Iarnl' lı<'~ l~cltrn .. ıarnulan ı.,adi· ~ 
Va"ta~lı Gcm'ral Giimhö~ 'ün tırl ~tb 
elan hir he) kelini yapını~ YC l\ttı' ~~h1• a 
ni\e lıt>ıli, e clmi,tir. ılır~ 

İtalyan Ba~\f'kili lıcılİ)C)"l k8 rB 
etıııi~tir Ye Chiı;i (kici) c;arayınıı f t,l'Jt, 
1 • . '1~ ..... 

' ernıı~lır. J \ı.ıbb 

Ben, böyle bir sanatkarın görün -
düğü konser salonlarının 5os kalISI· 
na şahid olsaydım mesuliyeti. miiı:is. 
yenden ziyade halka yi.iklemekte te -
reddüt etmiyenlere derhal katılır -
dım. Fakat mesele hiç te böyle dei!il
dir. Alaturka musikinin hemen bii • 
tün sanatkarları, halkı buniin bir kon 
ser ~alonuna de!!il, topvekfın meyha
nr:lere r-ağmyorlar. Alkolün ve r~ıı • 
sikinin davt>ti birleşince, dinleyiciler 
arasrnda da alkc,]ik ve musiki dostu 
birbirine karısıyor. Bunda icki satan
larla çalgı çal~nlar ve sarkı, söyliyen 
ler de bir şeyler kazanabilirler; fakat 
alat~1~~a musikinin pek çok scy kay. 
bettıgıne hiç şüphe yoktur. lckili bah 

1 J a va k o n le r an~ "1
" . Ha 

Baltık \·e Balkan de\' ~~~.· 
Jetlerinin iştlrak 11e ur·~ 

1 
ll\ı 

1 ()~ 

~elerde alaturka musikiyi ~asattı -
pmı zanneden bestt'!kar aldanıyor: 
Pek yakın bir istikbalin Türkleri, bu 
meyhane zırıltı]arma ne alaturka ne 
de musiki diyeceklerdir .. Bilakis.' bu 
sesin .içinde milliye ve musikiye ben 
zer ~ır .ş~y. kaldı ise. içki, onu da sa
nat tarıhının en şerefsiz meznrlarma 
doğru ite hka siipi.iri.ip götiirüyor. 

Evlenmeden ev ve• 
7 2 •aat be"lenecak - --------Amerikıula \'Pn i h ir e\·leımıe kamı· 

mı ~ıkarılılı. l eyliilden itibaren lal· 
h.ik ~alıaı-ınıı ~İrı>n hıı kanunıla, c ki
ııne nazaran pek faT.la lıir t}p;zj~=ktik 
)okınr rnlnı7. ,11 lıiikiim lınlıınıı~· or: 

Evlenmek ~!;İn .. nıuaını>lelerini Yap· 
tıran ve rt>sını mtıFaadeyİ alan <:İftler. 
evlenme tnf'nmrıınun kar~ı-.ında"' aı
zr enclaııı" f'lnıPılrn <'\'vel 72 o;;aat lıek
leyect>klcr ... 

Kanımdaki hıı wni lıiikiiııı. Amı>· 
rikalt l arın ht>r şcHll' olıhığu gihi. C\ -

lenmP. mc~cıe~inde ele pek f mda ~eri 
olnrnlarınrn örıiiıu• ~"Çlllf'k iı;indir. 

Hakikaten. hir ~t'rc ~ıımpanya kii· 
pük. leri j,·İn<le bi rihirlPrin.i heğ<'ncn hir 
çok ı;cnc:ler, lıenüz hu -.arhoşlıığun te~i 
ri kaybolmadan. evlt•nnıt> r1aire~inc ka 
pı,.ıınr l'ıtlı\'orlar 'P. eYlı>nİYorlarılı. 
Sarlıoşlukta.n uyanmaları an~ak hun
dan sonra oluyor. fakat j,.,i~ten g<'çmi~ 
bulunuyordu. 

Amf'rikacla çıkarılan bn yeni kanun 
gözleri hağlr olarak Ye son si.ir'atle u·ı 
çuruma doğru gidenlere bir fren ,·a
zif C!İ görmek isteyor .. 

açı d ı ıııa._ 
~ 1 ~ 

' ar~"' :ı. ;; ( \. \. ) - J3altı f ~~ 
Halkan clc' letlninin lıa' a konfrr~. • l'ıı.t% 
ıHin :ıçılını~tır. Konfnan5a Bul~3rr. ~İt~ 

1, ı·· 1 ı· v ni·'ş di: lan, ı, lort\'A. ııı am ını . ı una 'ı • '(tı 

Lctom a. Hoıııanp \'e. Lclıi::ıtan 111JJ• birid 
ıııe .. ~i lleri i:;:tirak clınekt~dirler. j' 11 ~e 
· ·· ı ı k ı ·· r.rrr d b ~11r11':ııı<' <'l'I c ı~nı ıa\ a !'c>yru" il 

n i ıı ı•ııııtİ\ PIİ komı:;:nlaeaktTr. 

KUçUk 't?laf va Roma" . 
t' · Berlln mihverı ~ 'Jr. 

K iiçtik 1 tila fm Roma - Berliıı ~;~ ~ 
"'erine bağlanmamasını intaç c ? da 

'~e 
bir hadi<>e cercyen etmiştir .. ·f ıcf ~. a 

Son defa yapılan Küçük ltıla .. , ~ildi 
hm tısı dolayısile Romanya ha11

1d, O 
VP. nazrrı Antoneskonun Ki.içük 

8 
• ~~e 

İaf müttefiklerine "ltah1an lrıı~r 
4

'1' , "\lq 

torluğunu, , tanımayı teklif ettıS1 
' ~()~ 

yi olmuştu. ~ ~l~ 
111e lııat 

Bu haberler, bir tnraftan ıcs F' Jı 
tckzin ,.dil irken, Oailv T elegraPhıV' ~:~) 
ze•rsi Riikreş muhabiri şunu )' lt 

maktadır: .. ~i\~c \• ~il"l 
•. \ 1 ld ~ .. y sis'' ' ~ n aşı ıgına gore, ugo 18 

1 ııkı 

ve Romanya, imparatorluğun rı"' ~b·~ 
nınması hususunda bir teklif yal' Çt' hıı.~ 
ğa hazırlanıyordu . Fakat nihayet , 1~tıd 
k ı k kl 'f' .. . btJ11 lııı. os ova yanın te • ı ı uzerıne i~ ,t 
rlan vazgeçti!er .ÇekosbvakY8 e~ ~k 
Habeşistan me-selisi üzerinde e'"ıi • ~et 
Fmnsa ve lnqiltere!lİn '1lae<-ığı ~·ıı. ~bi 
yetin belli odmasını istcmekte?.11~~fı.. ~.~i 

Rin netice Çek'>slovakya, fl1 11 ~ li 
lamamağa muvaffak olmuştur·•' ı 

l:lit 
mam<'~« muvaffak olmuşt~, l~ 

j Geçmi.'J /(11~9 ~ 
s Ağustos t9- ~~ 

Hta·ye teşlt' UHı 11,ıı ~i§ 
S h .. f . kil~tl ~ ~Çı 
~ c remanetı ıt aıye teş ıııt" \> 

ikmali icin İngiliz işgal ordu' 1 ıl' l ~ l 
lstanbuldaki itfaiye levazırrı•~,fl~ lıl"\ 
tın almağı düşünmüş ve b~ ~,, 

ı ·ııı satılıp satılmıyacağım ng> 
rargahmdan sormı.,_tur. ~Jif 

Muvafık cev~.P alındı~ı ~ ,c.ı~ 
de Beyoğlu ve Uıküdar ıhtı)'ıt• 
kısmen izale edilmit olacakl 
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Olçüyü şaşırmıyahm! . ŞEHiR HABERLERi 1 

Bir vatman hı kkmda dUn 
13,r .. kanuni takibat yaplldı 

oldugun~esne,, yi olduğu gibi, ye1ni / rece tefrit. l\1eselc\ lsveçte ula hu Diin Kadrkü~ iinde hir tı·aım ay' at· 

ile~ 
Polise hakaretten 1 Yazan: 

~ Cehli Nuri 
\'eni bır latbıkat 

nıPktehi 

Maden ocaklarında 
çalu;mış heı vatan-

<Jtomobil paı hı 
Ş"hriıııizc deniz ) oli) le gelen cy

) alı ların rıhtım cnılcle·ini ho)dan ho· 
ya kaplaynıı otorııohillcr ilr kar 1laş
ınalarmnı çirkin hir maıız.ıra arzctti· 
ği alıikaılarlıırırı nazaı ı dikkatini !:"k· Rorlllcnı k~ ~e biiyiık, ne de küçiik ı hale tesadüf etmezsiniz. Orada her ıııanı J>flli e lıa',atPI ettiği irin yaka • 

'Aktir. M ı~ın hususi bir terbiye ge· I şeyin hakkı verilmif, teslim edilmİ§" lanıııı;: hakkında kanuni takibat ) a· 
~ekle ~rsıly;ılılar her şe~·i biiyiit· tr. l\1iibalaganın ne olduğunu anla· prlrııı~tır. 

, ~arascon e~h~ırdurla.r. hansanm mak için, orada, lugat kitabına ~k- Hadi-e şiiyle nlnıu~tur: 
1 

lJ d Yİlolnı §c r'.~dc ?ııkyas biisblitiin mak iktiza eder. Biz.im bir kası de· Y rlıle~İrınrninıJe f hralı im ağa aok • 

daş giı ebilecek I 
İkti al \",.kaletinin emriyle ıııaılcn 

tPtkik araıııa cnc;titii,;ii Zoııg11ldak'da 
(Znn~ıılclak Marlen Çın 11~ Tıııhikaı 
l\fddl'hi) n;mıi it> le) li lıir ınf'l.;lrp aı;
nıai!a karar' ermiş 'e lııına aiıl lıazır 
lıldan ikmal rrıni tir. ;\frkı"hiıı aı·ıl· 
ll'lt ııırra İfllİ lıııgiiıılf'l'clf' vapılıu-~k
tır. forlı•ıı ocak larrnıla f'll a,; 300 ~iin 
•;alış1111<ı. okıı•ııak. 'nnııak lıil"n \'('ya· 

mi,, lııı lıaliıı iiııiiııc grçilıııl' i için Jııı
zı ıı•dlıirler nlınıııııc;ı liiırıınılıı ı;iiriil • 
mii ıiir .. 

r eı uş. Şohretı cb d" A f) · · J · ) d' · ·· .. 1 ., ,, ri' v Ora1111 •. • e 1 • av· ını7.ı svıçreye nak c ınız. . . ta•ı unıını P. :.:.9 nıırnııra/ı tranl\ ay a-
t e heve . 

1
• Ill~ıbalagaya o lan meyil Zavallı şimalli bundan hıçbır ~~y rabasr •ltırıııa ı irap ,.,Jerkf'rı ılıırıııa· 

~tinde s~nı, l· nrtarin adlı birkaç anlamaz ve afal afal bakrnıı · Ned'.~ nır:. lıu w aıla traıll\ aHı hirJ111t•k İ·te· 
t tkseri Ylc n:ıeydana atmıştır ki.. merhumun (Sahaifül ahbar) tercu· ) eıı hir karlın lraın,·a ha•arııağına a· 
ay, bir retle bır memlekette bir sa· nıcsinin başındaki Acem §ahı. tasv- )ağını allığı lıa"1~ rlii::ınii~. )Anrnrlan 
~tada d ~a?.eyni hiirnayun) olursa irini okuyunu7.. Bizim pad.ışahın ,.e ,·iiı·ııdnnıın ınulıtclif ycrlcrindt>n 
dı htıtıd \''15u kaJ bedilir. Mesela şevketi huzurunda lran §ahı fıncan· yaralanıııı~tır. Jf 5clisc e mı ınılı:ı. ~rrek 

'ah .a agdaş kurmuş otuınn pa· cı accmdı'r Bu derece miibalaga, bu traın\'a}' irinılc lmlıınanlar, <'errk clı~a 
at1q • ıste d" · .. b"' b'" ~ rı -
. llıı o) rsc un yanın en hımbıl kadar yavan bir iislı.ip ölçiiyu us u· rıdakiler 'atıııana durnıa ı için ihtar 

!rıte f::(Ja_sun, orada kasidecilerine tiin kırar, bo7 ar. . etmi~len·e ıJe 'atman Jf jj..,nii yine per-
~tın hıı tuna ders verir; Arnsto İngilterede kral sadece bır kral~~r. ,·a~rzra )·oluna ,fc, arıı eınıi~tir. Bunun 

ı ıla 18- :JO ara ımla olmı lın Tiirk 
ıııcktehe girehilerı>ktir. lfo ene ırıek· 
trlı" 11tın: ta lehı> kahtı 1 olıınacakıır. 
J\Trktrr> ıalısiJ miirlıleti 2 - 2.5 Eenc 
karlardır. 

J iıııaıı iıl:ırr ;, Galaın'rını dl'niı c+ 
'ıırıııı a ri 'olt·ıı .ıloıııı. lllC\ dan. 1110· 

rlrrrı arılrrı;o '" airr gihi ·in nal ile 
taıır,iııı erll'ı·kcıı C')Yalılıırı ~r.zılirf't ek 
olnıııolıilla i~iıı de hir park } nptır • 
rııa~ıı kanır' rrnıiştir .. Bu pıırk.ı ··,,ı~
ıııolıil parkı" aılı 'rrilcrek. 'e :JO oto· 
ınolıil i riap cılrlıilel'rkıir. 

~ .. ,. ·alı lnrı ta ~ı ·acak otoıııolıill"r 
pıırka rııııntazarıı lıir ~rkilclc di:ı:ilrr{'k, 
c'1·ahlıır ııJıile çıkrıkları sonra ı;iiç • 

1 iik Çf'kıııf'ılen ıloğrudıın dn~nı) a olo
ırıolıil !ere lıinrlı ilecdd erdir. de lııe ka~Urtında avanak kalır. Ka· Riitbcsi biiyiitkiir. Teşrifatta en ~uk iizerine lıiiıli evi ı;:iircn hir polis hir

d. 0Ylcd' crn,? bıı padişahın maiyeti sek makamı haizdir. Fakat 0 ka ar. kaç defa cliidük çalını:. 'atımına ıhır 
~IJıalllidır. Nıt~kim bizde ikinci Ab· Bize gelince, bir müddet .~vve! p~- i~arl'tini ,errııi~ fakat traın\'a)' ,·ine K:n ırf ,,_. kahiilr hıı~lanıııı~tır. Tcıl· J) . ,

1
,. ,

1 1
. 1 ..... 1 11.ı 

l~he1~1·..,. de.vrın.de bir takım ınu"na- dı' ah a"lemd.. Allahın. golges.ı ıdı. d ' · ri ata da on e\.·liilıle ha~lanacaktrr. rrıız JCllret ·' iiı ıır ııgıı 1 e ;ı rr-

Gala/ada asfalt gol 

e 'll .. c h 1 k <, d h ! urınamı·hr. ' kez Hrlıınn lıanı :ıraı:ır1daki alınya h(i· 
\> tıııva~) a ı ım elere yalnız böy- Karaların \'C denizlerın pa J§a ı Poli h~ıntın iizrrine kn,arak tram· Dı-rslrrr amf"li 'e na1:ıri olmak ~artir ) iik Jıir mc\'ılan ) apılına~ı knı ıırla lı· 
~~fcler ~r deği.l, ".1e?1uriyetler ve Şevketler, azametler, ku?,retler, dira· \'aya atlann~. 'atmana niı;in durma· le''"' am r.ılilecektir. rılıııış, C\' rlrc lıclcdiyc tnrnfından 
LRıl: O e verılmıştı. lsim lazım J'~tler hep kendisine munhı(sır. Bu dr,.;1111 "orııııı~tıır. ı f ı ı G ı 

tı"tl rd k k l - yapı nı:ıqı mr' zıı ıa ıs o an ,a ota ıııry 
~idit~·arı b~~un ·atiyen okur, yazar yalnız unvan ve elkapta 1 ~ maz, Vatnıaıı hıı ıJ,.fa ıla pofİ·r. lıakarere una ı;!:elr.n Kapril \e Arıin nılınıla i· claııuını im ,fofn Lirııaıı f lctıııc Dirrk· 
) o~llıt ır aç ınareşalr vardı. Ye· gercekten kendi~İ öyle ,anı ır ı. . kal~ı~ntT~ ' ' C lıf'nıen rnkalanarak lıak· ki arkaıla~. hir ı;aat kalıp iitelıcri iç- tiirliiğii ıarafmdan )npıJııın ı Jııı ıı ıın 
)~~titıcJek! ~l~ma . çocuklarına yer Meşhur müslüman d~rbı me~elı· kmcla konııni ınııarnrlr yaprlııııı:tır. tiktı•n ııonra paı:ıı \'f'rınf'ılrn kalkıp git da nmtahık knlmım~lır. 
1 atıı llıuk alı~lerın en büyüğii ,.e dir: (Elmüliik, m~l~e.nıum) ya~ı pa Ka,la göz arasmda bir ııırk i•terni lerılir .. Bir aralık krmli· i\Tcytl:ırıın yapılacağı salı:ıdaki ıliik· 
~t Verili t~dırı olduklarına dair be. dişahlar ilham sahıbıdırl~r. Pad.1.'jh , llf k f Princlen para i~tf'meife ~cl{'fl ı;azino kıin , r. kail\ der laınaııım ) ıkılıııı:.; , e 
~i .... rdı \ •e bu vesika o çocukla· yanılmaz halbuki hakık~tte 0 Y. e yankes.c ~alıilıi l\'ııhara kiifiir eclip döHneğe s:ılıa inşaata lııızır hir lıalc konııJ _ 

~ S;t ,!'ne asılırdı. potlar kırar ki .. Yalnız padıf(lh deyıp KaragiiıııriiktP. olııran 4!> )a~lanrı- clr. kıılktı'· larınclan )aprlaıı ilılıar tize- nııı ıur. Jfo ay orııııırfa fnaHJrlr gr· 
~ ~. tu ernlekct . ilerlerse bu gibi geçmeyiniz: Kademe kadem:. h.~rk~s ~a flalinıe a(lında lıir kaılrn Re) azidde tine poli. tarafından akalanııu:.lar- !;ilıneqi kil\" rtle mulıt<'ıııe]dir. f;aJata 
~~·tak lsu:l leşrıfat ortadan kalkı· ya pek büyüktür. ya pek kuçuktur traım·ava binPrkcn o;aJııkıılılardan ılır. lllC)ıl.ınr in aatı ı;ıra ında 

0 
ci,orrla 

~~eııidi~t Bıl iş ~hok~ai nazarın de- ve vezin ve mu~ayde~e ortadaE!'alk· Mu-lafa o~lu 11 'a~ındıı Hefik kaclr p \H \ Yf \UP K \Ç •BULUN. 11azı caddelerin ele a<;folt yapılınıısı la· 
L· Qllatt . u cı etın tatbikatını mıştrr. Birine taır ıyoruz. ger o nın c;ar~afmın ara .. mclan elini koynu- nu - Diin Sclirııi)COt' oturan \l'Zne- karriir ctnıi:.Iİr. Bu riimlcılcn olarak 
~hav d~ arıyabiliriz. Ajans bize şair o günün temposuna ayağını uy- na oknıu~. 760 kıırıı::unıı çalııır::tır. cfar \hılııllalı Jloli e miirarn:ıt <'imi~. a· Galata kiiprii iiniiıı Karnkiiy ııiluı) ('
~ i l'rı~h ıs :eriyor. Gazetenin başın durmuşsa göklerde_ ~ezer. Uydura- nefik para ı alın kaçarken ditiilerek raharı Hımıdi adında hiriıı" i~lcrini tinıfcıı lı:ı,alapcnk rıhtımları ıııkilı,.n 
~ au- arrır, bahsettiğimiz kafada- mamış bir hicviyecı ıse ne kadar me 'akala•1ını~· 76fl kuru~ iaılP cılilmi~. takip ctıııek için !lO lira Hrıli~ini, o· Drniz Ticaret 1\liidlirliiğiiniiıı <irıiin • 
~tı?-, tt d~rhal bu ha\' adisi ballnn- ziyeti haiz olursa olsun bir sokak kfü:ük "uçlu da karagola giitiiriilmiiş· giinılenhni H:ırııılinin hir ılalıa orta· !,ll'n mii•takhd Gıılnıa Jnl'} d.mma H' 

~ l'J) ol endıler ! Duydunuz mu? köpeğidir. tür. lıktıı ı::iiriinıııeıliğini iılılin l'lrııİ~tir.. oracfan ıla Ynpılrnakın olan } eni Galn· 
~~bbc ,,.uYor!) Tiirkçede (habbeyi Umumi terbiyeyi tensik ederken R \K[ iÇiP SER HOŞ OLOlJKTı\1\' Yanılwı tıılıkikaı ""'i"r~:rıılr Hamdi tıı yolcu ı;aJonunun kara tar:ıfmrlaki 

Vat ·tPrnak) diye bir darbı me· milletin damarlarından bu huylan SO~Rt\ - Diin ~ere Kııınkııpı çijp ~nk:ılanım. ı:ı:·ı ·alıiı '!İiriilerl'k ıııiiıl· kapı mr takilıcn 11iraz iilerfc cWrt }oJ 
f ~albufe ?~un masadakr. (Sonu: Sa. 11 Sii. 1) i&kclesindc gazinocu N'uharın gnzin,,-f <leiımıuınili~e l'f'\kf'ılilnıiı;tir a~zma kadar kı .. un a falt olacaktır. 
~~~t~~i b.1 hızım muharririn böyle ----.,..,....-..-----------~-,----.~:-::--'·-'::".::---:-::::-T7."'"7-°--------::----:-:--:-~r.---------------
tif~lltll cJ· ır Haber, br lngiliz muhar .-----------------ııiıııım ___ ...__ .... ._..___..,...., __ .... ~---·,._ Yazan • 
tı~lli bo ıne haber, bir lngiliz muhar H f b d • 
~~·~f.';:~!~n~·;~;f;i:ü~ü::ı;:~ e r h 8 f 8 8 Ş 1 n 8 H i knı et 
l\ I~ de. tıfeye atar. M onu·· r ı\ıtı.a ıse h .. b IA" w 
~ ~b~· cr~ymu 3agakanu- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-T 
dU ~tttrı 1 ır. Bır küçük vapur: O I lariciye vekilimiz, iki gün evvel/ çin bazan küçük, kuytu kahveleri teri - Pek iyi bilmiyorum ama, de • 
b; ~.}'<ııı, Ottur. Alelade bir alim. o kendisini uğurlar:ıağa gelen yedi se- cih ederiz. Geçenlerde meşhur şairi- miş ... Bir defa kazara denize düş • 
?..,l'Jdir ı ~ "'~n ileri gelen ulemasın°dan

1 

Y h 1 
.,;e10 . ıtı ı ~ ki zelçinin pek samimi selamları ara- miz a ya Kemal • Bi mem hangi tiim. Ağzıma su kaçtı; tuzlu bir şey 

~'l ı .1 kı\J evton onun huzurunda smda Cenevreye yola çıkarken, bir- sebeble • böyle kahvelerden birine o dir sanırım .. 
01r t,.,.,,ır. Üç yüz metre rakımın- b b d k b f Y d d b' k d b N" ·n v'skJ 

du. Lakin Ankara caddesinde bu 
mecmuanın hala ilanını görüyo • 
ruml 

Fakat bunda hayret edilecek ne 
var değil mi? "Ağaç., kurusa da, 
gövdesi elan durabilir ... 

1 
c~ -..,e. O H' l den İre ar a tan oşanrrcasma yağ, turmuş. anın a a ır ar a aşı u tÇ 

flr b· · • ıma ayadır. Bir mur yağmağa başladı. ]unuyormu~ ... Ismarlamışlar müteva tercih edlllyor? 
<!~r ktıv,,.e 11~ ki~i: O Rüstemdir. Güç- Hemen şemsiyemi açarak, gaze • zi kahveleri ... höpür höpür içiyorlar. lngiliz]cr arasında pek yayılmış 
~ t 1 hır mahluk: O Herku··1- ı k da F k t 1 · d'I • · · d 1 d 

Ancak, onun yeniden filiz verme 
si bir mucizedir işte ... n teci ere arşı İma mültefit davra • ·a a ge sın ı encı, gıtsın i en • bir söz ür: 

o tıııll nan elçilerden, sayın Irak elcisi Bay ci .. yoksul takımı muhterem şairi o - Viski içelim derler, hiç su içilir 
4 dakikat\daksi de var: Eğer bir adam Naci Şevketin yanma yaklaştım. Bir kadar sık.mrş ve onu o ka~?r merha- mi? .. Su ile ayaklarımızı yıkıyoruz! 

Gazete serlavhalrı 
arasmda 

~ c a" .:ı k d' · · d t k "' ki ~ild·~• il k ·en ısını sevdirmemiş miid et için kendilerini, yağmurdan me e get.ırere para vermege sevket Tlrya 
ır. e uş tutsa hiçbir şey de- korumaklığıma müsaade etmesini mete getırerek para vermeğe sevket- tahtelbahir 

~t~bİektif b• istedim. mif ki, Yahya Kemal bir müddet son Su derken hatırımıza, yine şu mi] 
~e~e p ır noktadan muhakeme B. Naci Şevket, her zamanki gibi ra arkadaşına: Jiyeti meçhul tahtelbahir geldi. 

Son zamanlarda sporcular arasın
da pek yayılmakta olan ok atma spo 
runa, kadınlar da rağbet etmeğe baş
Iamıf .. 

~o~• hattk Y&~aş alışıyoruz. Fran· iltifatını esinıemeksizin, şemsiyemin - Haydi gid~Jim birader, demiş. Marmarada görüldüğü ve hatta 
b11ı. degil a lngılterede de mübalaga altından çekilmedi ve: Burada kahve bıze Tokatlıyandan Caddebostanr önünde yakalandığı ri 

fıerde aşkın oku, sahiden isabet e
decek desenize .... 1§ berbad 1 

!ııq ~a ile' Var. LRkin zihniyet mii- - Gazetecilerin himayesine sığı- pahalıya mal olacak. vayet edildiği zaman, gazeteden der 
~t \lqtrn (~ğrulmamıştır. Mesela nıyoruz desenize, dedi. Gazetecilerin lhtlyarlamanln hal Caddebostanı gazinosuna tele - "Sulhu temin etmek dans etmek

le., kabilmiş. ~l lqr aayf çınde ha.bbeyi kubbe ya· himayesi en sağlam himayedir. muh·ellf yolları fon ettik: 
~~kırı büy~ıar ?"ok değil, şu kadar ki Fakat ne gariptir ki, muhterem. el Limanımızda misafir olarak bulu- - Orada yabancı bir tahtelbahir 
~itl eteler b·· bır kısmına hitap eden çi, bu zarif niikteyi, gazetecilerın, nan fngiliz gemilerinden Despatch vakalandığmı söylüyorlar. Gördü • 

Nasıl olabileceğini pek kestiremi • 
yoru ama, iyi dans etmek biliyor mu 
sunuz bakalım. Yoksa bizzat dans, 
bir muhraebe halini alabilir. 

lı~~(llllnrn )?le değildir. Yarın tek· kendisine dair bir yanlıf haber ne§ • kruvazörüne, diğer gazeteci arkada§· ~üz mü? diye sorduk. 
~h~ tı bir a .~an çok çekinirler. Bas· rettikleri sırada söylemİf bulun~y~r Iarla birlikte davetliler arasında git • Gazino sahibi tela§la: 
~ftt RUn ~ushayr ertesi giin, daha ve bu zarif nükte böylece, iğnelı hır tik. - Hayır bayım, dedi. Bizde öyle 
~~dae,,.Vcl e okurlar. Biz de ise bir hiciv halini alıyordu. Limonata, gazoz ve saire gibi ma- bir şey yok. 

Kadınlar arasında uzun saç moda 
olmağa başlamış .. 

IQlft 
1
1'· 1'ah~~kan bir sayfa serapa ya· Okuyucularımız biliyor ki, son za· sum bi rtakrm me§rubat arasında, fn Hey miibarek adam ... Tahtelbahi-

~k lt. Ca ınlcr hic vukuata uvma- nıanlarda f rakrn Ankara elçisi Bay gilizlerin milli içkisi denebilecek vis- rin, Sl'azinoya çıkarak kahve mi ıs • Tuhaf şey ... Akıllarından zorla • 
••• 

IQ. 11;ok ,,ıe~elerimi~de (kaside). nin Naci Sevketin Ankaradan ayrılacağı kı"d d bol bol 'k d' I marlavac/l~mr sanıyordu acaba!? n mı var dersiniz? "t'l J er ~ B en e ı ram e ıyor ardı. 
~· ederi 

1 
Var. Ycı mütemadiyen ve yerine. sabık Irak başvekili ay Ben, içki kullanmam. Onun için ~ıR891en•n 

~~~t biı ı, Yahut zemmederiz. Bu Hikmet Süleymanm getirileceği ıöy- viski ikramına maruz kaldığım za ~ kökünden halll için 
l>ı~~Ctı y~~s~j şarktan geçmiştir. lenivor2ıı. Bu havadis, g..zetelerce man: (içki kullanmadığımı) söyle • Bir sivri akıllı, Akdenizde dola • 
~ b- I~gafa I 

1&1mız yazılar o derece yazıldı da... dim ve te.<ıekkür ettim. şan ve boyuna gemi torpilleyen 1?1~ç 

Kırkceşme suyundan ne suretle iıı 
tifade edileceğini ara§tım1ak üure 
bir -'heyet,, toplanacakmış ... 

~I' t dile ;e a ~oludur ki bunları baş Çok şükür, kendisini pek se\•dir • Yanımda, viskisinin buzu, barda- hu) tahtelbahirlerin yakalanması ıçın 
~ ılo §ek rcume etsek okunmaz; miş bir şahsiyet hakkında çıkmr~ ~ • · fiında çıktr çıkır eden birlnrıi]iz deli- şunu teklif ediyor: 
ı. 13~e gibi erle pişirilmiş bir fincan lan bu valan haber, dost srcı7~te1erın kanlısı JlÜlümseyifle dönerek: - Denizi boşaltmalı. Tahtelbahir 
~l-'l~t ~atta Y~van gelir. inanarak yazdığı bir şey değildi ... Ha .- fç~i kullan1?1ıyorsunuz öyle de düdük gibi ortada kalır. Sonra e • 
}~ •k ~rn n uydum: Vak tile dere- vadisi, Suriye gazeteleri uydurr!l.Uf • mı? dedı. Pek ala, nasn ihtı"'-•arlıya- linle koyımış gibi alırsın. 
i l'rı:ı.ı: anınd b 1° ' J da 'h · 1 b h lb h. · ~İti""' bil a, ey er okumak \'e tu. caksınız? Sonra , ı tıma , u ta te a ırın 
~Çı et. 13u~ezlerrniş, çünkii bey Onun için, sayın frak e~isinin: Milletler Cemiyeti mahkeme.si huzu-
/e t' lltabacı brın köleleri arasında "gazetecilerin himavesi en sagla~ hı İJ~hi · 'c~~bul... · İh~i):a;Ja.manın runa, (alatr cariha) meyanında geti-
~tılJ'ılkr onJ ' a.h~ıvan makulesinden mayedir., dive bir Türk ~azetecısıne ba~ka yolları na yok? riTmesini tavsiye edecektir. 
~rf'lltı§. Br gıbı (katip) ler de bu· hitap etmesindeki hikmet daha h·i Kuruyan 
·~~1• tJlllt"nıış unla_r heylerin yazılarını anlaşılıyor. Tiirk ı:azetecilerine. karşı "Tuz"u b"r "aQaç,, 
"" p • ''e 1 ı . 1 b .. l b feydlr sanırım •• ,, ı b ld · · d ··A .•ı\ı~ ~rıni ( ş erı o mayınca da r.österdiği itimat ütun manası e e slan 11 a geçen sene ıçrn e • 
~"l}ı errcf inı· ;ncthüsena) r.trnekfe liriyor. lngilizin biri ağzına hiç su koymnz i?aç .. isimli bir edehi mecmua çrktı-

J;' ~ de"· ış er. Bu kaide hemen TokatUyan iiınr hatırlarsınız sanırım. Bu c er 
"etı Ögıınıcrniştir. bahasına kahve bovuna içki ircımiş. kıymetli şairimiz Necip Fazıl tam • 

<>t y~ ~ç~de bir bozukluk görii· Ucuz olsun diye veya, ma~zaras~- Bir gün kendisine suyun tadını fından çıkarılıyordu. 
f' rnk ifra'l wıhııt 

0 
de- ..,.11 hususiyetinden hoşlandrRm"1ız ı- tııormuşlar: Ağaç mecmuası kapanalı çok ol • 

Fazla i e ne hacet! Kırk defa göz 
den geçirsinler. 

"Telgrafla puse göndermek ya • 
sak,. diye yazılıyor. 

• • • 
O kadarkiil fete ne hacet canım f 
Bir gazete, "Negiisi.in yıldızı ye • 

niden parlayacak mı., diye soruyor. 
Bu yıldız Habeşislnn ayından kır 

pılrnı olacak. ı 
L F: - insanın zarmuıınr al,ın 

adamlara cezn verilsr, berherlrr lırr 
halde miiebb t ltüreğc mahkum olur 
lar .. Ayakkabı boyacıları i f' on sc • 
ne kadar yer. 

Hikmet MONIR 
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Asiler 
Tayyare meydanını 

zaptetdiler 
Valan1iya 5 (A.A.) - Gijondan 1 

'bil~irilir?r: ~::!er ~s~riya ~ep· 
hesındc.:ı f aalıycthrını keı:mu~lcr 
ve timal cephesinden Fas ve ltal
y.:.:1 krtalarım mühim miktarda tay 
ynr ve harp malzemesi ile birlikte 
çekerek A::ıgon c:.,..!::::.:ne gönder· 
m i,lerdir. 

Roır.a 5 (A.A.) - Kırk zabit 
oJmak üzere Bii:.aoda yaralanmıf 
o lan 700 den fazla ltaly:ın g~nül
]üıü Cradi::::ı h a&tahnne ı::c=.:s:le 

Nap;:,1~ye ge~:ril:nittir .. Fa~~at er
kanıh:ırbiye reiai k~ •. ..:::er!ne ''ha§ 
gcldinio:u demişti .. 

Asluries cephes: 5 ( A .A .) 
. • . h b' . • ·- .v~ a1:.n~1 r.ı:.: ~ .. :: .• ___ : 

Ger. •. ~ı Solchaganın kıtaatı, 
hükfu-""'_;çileriıı batlıca tayyare 
merkezi olan t::ncl tayyare mey· 
danını :::ıptetmiılerdir. Düşc"\ntn 
mukavemeti g;tgide zayıflamakta· 
dır. 

Akdeniz devletleri konferansı 
(Üsıyam lincidc) 

riaze\• ,.e BlagoeY So,1·et gemilerinin 
f a~iet korsanlar taraf mdan hatınlına· 
ımı protesto eden lliiyiik mitingler 
devam etmektedir. Halk. derin nefre
tini bildirmekte ,.e enerjik tedhirler 
almma~mJ hükumetinr1en rica eyle
mektedir. 
DAVETN MELER HAZIRLA tDI 

Londra, 5 ( •• ) - Prcss seoci· 
ation·nun &alalıiyettar menııhiden ha
ber alarak hildircliğine göre, Akcleniz 
lionf eranmıu Karadeniz devletleri ile 
~lmanyanm da davet ohmmacıı karnr
US§tınlmı hr. Fransa ,.e İngilterenin 
müşterek clıl\·etnameleri pek yakında 
İıpanya l Jriı;:. bütün Akdeniz dc,·let· 
Jeri ile Karadeniz de' Jetlerine \'C AI· 
manyaya gönderilecektir. Konf eran m 
önümüzdeki cuma günü Cene' reye ya 
km hir ka abada toplanma ı teklif o· 
lunnıaktadır. ,~ 
Konferansa kimler C:Iavel edilecek ? 

Paris 5 (A. A.) - Hariciye ne· 
zareti, Akdeniz konferansına iştira
ke davet edilecek devletlerin listesini 
ncşretmektedir. Bu listede, bu kon
feransın akdinde müteşebbis vaziye 
tinde bulunan Fransa ve Jngiltere • 
den başka, ltalya, Almanya, Yuna • 
nistan, Tiirkiye, Romanya, Yugos • 
lavya, Mısır, Sovyetler Birliği, Bul
gariırtan ve Amavudlu~~ mevcuttur. 

Korsanlar denizin dibinde 
Paris 5 ( A. A.) - Akdeniz kon-

Ve k İ 11 er heyeti 
(Ütt ·anı 1 ncide). 

Bir rivayete göre toplantıya ma· 
rqal Fevzi Çakmak da iıtirak 
etlecektir. 

• • • 
Ankaradan gelen bir haberde Ve

killer Heyetinin önümüzdeki salı, ya 
hut çarşamba günü lsmet fnönünün 
ba§kanlığı altında toplanacağı bildi • 
rilmiştir. 

~a.r~~l Çakmağın da bu toplantı
ya I§tırak edeceği ilave edilmiştir. 

Bey!1elm~lel siyasi vaziyete göre 
fevkalade hır ehemmiyeti haiz olan 
bu V ekiler içtimaında Akdeniz emni 
yeti meselesinin konuşt:lacağı tah • 
min edilivor. 

Türkiye bir Akdeniz devleti ol • 
mak itibarile bu denizin emniyeti ile 
~ok yakından al~ka?ardır. Devletler 
~asında bu emnıyetı koracak ve kuv 
vetlendirecek beynelmilel çalışmala
rın muvaffakıyetle neticelenmesini 
~nclan ister. Akdenizin emniyeti 
ıçin önümüzdeki haf ta içinde Mon • 
treux, yahut Ouchide toplanması ar 
zu edilen konferansa bu denize sahil 
olan diğer devletlerle beraber Tür • 
~iyenin de ~ağınlacağı şüphesizdir. 
:Ancak bizim aldığımız mevsuk ha
berlere göre henüz bu hususta hii • 
kumete resmi bir davet gelmemiştir. 
Toplanacak Akdeniz konferansının 
müzakere mevzuu da tabii olarak bel 
1i değildir. Bu itibarla bu hususta hü 
Trumetce cereyan edecek miizakerc
ler ihzari mahiyette olabilir. Herhan 
gi bir karar suretinde kat'i karar alı
nabilmek için resmi daveti ve kon • 
feransınm cvzuunu beklemek zaru • 
ridir. 

feransı münasebetile Petit Parisien 
gazetesi yazıyor: 

"[ngiltere ile Fransa Akdeniıde sa 
hili bulunan memleketlere ve Mısıra 
Milletler Cemiyetinin içtima devresi 
ile ayni zamanda fakat ondan müsta 
kil olarak yapılacak bir diplomasi 
toplantısına iştirake davet için bu • 
gün müşterek bir nota gönderecek -
lerdir. 

Akid devletluerin harp gemileri, 
korsaların taarruzlanna mukavemet 
etmek ve tahtelbahirleri kovmak ve 
bunlardan hukuku düvel ahkamına 
tevfikan hareket etmemi§ olan veya 
hut akdi mütasavver mukavele ah -
kamını ihlal edenleri den!zin dibine 
göndermek hususunda mütekabilen 
yardımda bulunacaklardır. 

ihayet Akdeniz konferansında 
teklif edilecek olan p lan, kollektif 
emniyetin umumi prensiplerinden 
ve evvelce taslağı viicuda getirilmiş 
bulunan Akdeniz misakı projelerin. 
den mülhem bulunmaktadır. 
CiHAN SULHU TEHT.-f KEDE ! 

P~ris (Huıuıt) - Bütün Fran
m:o: gazeteleri Ak d eniz h~rcü ımer· 
cine tahsis ettikleri ıütunlannda 
~iha? ıulhunun bir barut fıçıaını~ 
uzerınde çok tehlikeli bir va ziyette 
b:.ılunc!:.:ğunu yil:zmaktadır!ar. Jn .. 
gilizlerin Havok zırhlısı ile Vud· 
fora tica:-el gf"miıin: atılan t orpil· 
lerin insanlığın huzur ve sükOnu
n& f ırlatılmı§tır. Yangın kundalı 
olduğunu kaydetmekted irler. T an 
gazetesi A kdenizde 18 (Lumanite 
ise 23 konan h ücumlan yapıldığı
nı yazmaktadırlar. F ransrz a yan 
meclisi !iariciye encümeni reiisi 
Hanri Beranje beyanatta buluna· 
r~k "mazide dünya sulhunun hiç 
hır zaman bu derece tehlikeli bi r 
!af~a~a girmemi§ olduğunu,, IÖy
lemıştır. 

Paris 5 (Hususi) - Akdenize sa 
hil olan bütün devletler, yani İtalya, 
Yugoslavya, Arnavudluk, Yunanis . 
tan, Türkiye, Mısır yeni konferansa 
davet edilecektir. Yalnız ispanya bu 
davetten istisna olunacaktır. Zira bu 
davet konferansı akamete uğrata • 
cak hukuki bir ihtilafa yol açabilir. 
Evvelemirde Karadenize sahil olan 
melketlerin davet edilmesi de 
mevzu bahs olmuştur. Fakat lngil • 
tere konferansın muvaffakıyeti için 
buna iştirak edecek memleketlerin 
mümkün olduğu kadar az olması, ay 
nı zamanda konferans müzakeratı • 
nm gayet mahdud bir sahaya hasro
l~~ması fikrini ileriye sürmüş ve bu 
fıkır k~bul olunmuştur. 

Konferanstan sonra Sovyet Rus-

Hariciye 
Vekilimiz 

(Üııyanı 1 ncide.) 
olmanızı rica ederim. Ba \•ekil B. Mr. 
~ak as ile fikir teatiaind; bulundu -
gıımdan ' 'e Yunanistan ile Tiirkiye a· 
ra mda l1er iki memleketi alakadar 
eden bütün meseleler üzerinde tam 
b~r fiki~ birliği me\'cud olduğunu ye· 
nıden hır kere daha mÜfahrde e\'le • 
diğimden dolayı çok memnunum. 

0

1\la\' 

Celaı Bayar 
lktlsad ve klll Dolu

dan ayrıldı 
Bolu 5 (A.A .) - Bugün lktıı&t 

Vekili bay Celal Bayar Anka radan 
Zonguldağa geçmiıtir. G erede h u· 
dudunda Bolu valisi ve ilçeb ay t a
rafından karıılanan Vek il, öğle 
yemeğini Geredenin Eıentepeainde 
~erefir:: lıazırlanan sofrada yedik· 
ten sonra 5,13 de Gere de den ayrıl
mıştır. llbay sayın V ekili Bolu -
Devrek hudu duna kadar uğurla· 
mııtır. 

V ekil, Boluya batka bir gün ge
leceklerini ilbaya ıöz venniılerdir. 

Bogazların 
Emniyeti 

( Üstii 1 incide) 

altı gemilerinden biri yakal anmıı ,.e 
adına ''l\1ii. tecip Onhn~ı·• denilmi~ti. 

1ademki bugün Akdenizin r.mni· 
yetini hozan birtakım meçhul hii\'ivet
li kor an gemiler bizim knra e.nl~rr 
mıza kadar gelerek ticaret gemiler ini 
hatırmı~lardır. macleınki hiikiımet hu 
gemilere karşı müdafaa tedbirleri ala
rak kendi denizlerimizde görülecek 
olanları yakalamağa, teslim olmayan· 
ları da imha etmer:e karar ,·cnni~tir· r:ı :ı; 1 

böyle hir Yaıiyette gerek Boğazları 
,·e Marmarayı, ~erek Karadenizi ha· 
r içren girf>cek <lenizaltı gemilerinin 
zararlarından konımnk icin en kısa :> 

yol Umumi Harp ,., naıoında filen fay-
dası tecriibe edilmi~ olan çu,.yi tat· 
hik etmektir. 

l\f ontremc muka\'el~Eİ mucibince 
Bo~azlnrdan geçmek için l1arp gemile· 
rinin haiz oldukları serbesti sadece 
deniz iizerinden hareket etmek ~artı
na 1JavJu1ır: hu eııretl e Bo7'azlardan o 
geçecek lırr ~emi ne mak atin nf'reve 
gittiğini Boğazı mu haf aza eden Ko· 
ınutanlığa hildimıck merhurivetimlr· 
dir; hunun aksine olarak gi;licr. de· 
niz altından ~eçmrk te§ehhiieii doııt 
hir de' lete aid dcniznltı gemiııi tara· 
f mdnn ~elıniı:. ol a hilr. yjnc mii!;ama· 
lıa ile ~örülf>.nlf'7.. Bu itibarla k· 
df'..nizin hu~iinkii emniyetsiz ,·aıiye
tinile Çanakkale Rağazını hir çelik ağ 
ilr. kapamak tamamiyle hf'yncln ilel 
muka,·de nlıkiimına urgımdur ,.e Tiir
kivenin kendi salflhivcti dahilindedir. . . 

Rö\'lf" hir tcohirin alınmacıt i)r, hr-y-
ndmilel miinaknliitm miiteeıısir olma· 
yacağı clıı pek kola\' anla~ılahilir: Zira 
Çanakkale Bo~azınn çelik a~ gerilmek 
le beraber im a~ın hir tarafından bir 
aı;ık kapı bırakılır, u"ulii dair~simfo 
gelip geı;mek ic:tcyen her gemiye hu 
kapıdan vol ,.,.rilir. bövlelikle hevn,.,1· . . 
milel unınmi münakalfitın ııerbrctM 
tr.min cclilir

1 
fazla olarak Çanakkale 

Bo'ğazmdan ha~laYarak hütiin forma· 
ra Ye Karadeniz hnv?.asmm rmniyeti 
muhnfnza cclilmiıı olnr ki de' letler a· 
rn mda toplnmnnk ;ctf'nilen Akdeniz 
konf e:-an ı ih• istihdaf olunan rn hii· 
yiik ınaksad da bundan ha~kn hir şey 
de~itdir .. 

Asım Us 

nıdi ile giirii~mcden de çok memn 
num. 1\lilletler C<'ıniy~tine gidecek o· 
lan :Elen Jı,.\"etine ri\'nı;et edece!' hulu . . 
nan B. ~Ia"nıd: ile sf'ıntreli Tiirk·E-
lf"n i h;rli~ine Cen,.,·recfo de\'am ecle· 
~e~ im<1 en eminim." 

Yunan gazetelerinin neıriyatı 
Atina 5 ( A. A.) - Ati na ajansı bil 

dirivor: 
Bütün gazetelerin, Doktor Tevfik 

Riiştii Arasın dünkü Atinayı ziyareti 
hakkında cok hararetli makaleler neş 
retmekte ve dost müttef:k Türkiye • 
nin hariciye vekili hakkında Elen mil 
Jetinin beslediği derin sempati his • 
lerine terceman olmaktadır. 

Katimerini diyor ki: 
Doktor Aras, bir gün kendisini A 

tina şehri hemsehrisi telakki eylediği 
ni söylemişti. Muhterem vekil, bun
da çok haklıdır. Zira Yunanistanın 

hüklımet merkezi doktor Arası dai
ma hususi bir sevinçle kendi içinde 
görmüş ve kar§ılamıştır. 

Harbiye nazırı Çin ez11ecel< 
mütareka yok diyor 

Şanghay 6 (A. A .) - Japon tay\ 
yareleri, Şanghay üzerinde yapml§ 
oldukları bir cevelan esnasında mül 
tecilere ait kampı bombardıman ede 
rek 50 kişinin ölümüne ve 150 kişi 
nin yaralanmasına sebebiyet vermiş
lerdir. 

Şanghay 5 (A. A.) - Japon tay 
yarelerinin kuvvei külliyesi. Şang -
hay - Hung T cheou demiryolunun 
Chapci ile Y esfield istasyonu arasın 
daki kısmını bombardıman etmişler 
dir. 8 kilometre kadar yol tahrip et -
mişlerdir. Fransız imtiyazlı mınta • 
kasının cenubu garbisindeki kasaba 
lorm bombardımanı yüz kadar sivi
lin telef olmasına sebebiyet vermiş • 
tir. 

Tokyo 5 A. A.) - Tebliğ: 
Japon donanması, bahriye tayya • 

relerinin teşriki mesaisi ile 4 eylülde 
sabahın sa.at yedisinde Amoy lima • 
nına taarruz etmiştir. Filo, l!man met 
halindeki Kac Shih kalesini topa tut 
mu§tur. Ve bu sırada tayyare mevda 
ntnı bombardıman etmiştir. Çinliler, 
taarruzlardan ciddi surette müteesi • 
sir olmuşlardır. 

$imali Çinde Japon tayyareleri, 4 
eylülde sabah saat 6 buçukta Tiyen
rin -Nankin demiryolt! üzerinde ve 
Tiyençine 60 kilometre mesafede ta 
haşıüd etmi ıolan 3 7inci ve 38 inci 
Çin fırkalarını bombardıman etmİ§· 
lerdir. 

Ayni zamanda Japon ordusu, bu 
~ıntakada bir taarruza kıyam etmiş
tır. 

Sekiz saat de·10m eden §iddetli mu 
harebelerden sonra Japon ordusu 
Çinlileri Tiyençin - Nankin demi; 
yolu üzerinde Tiyenc;ine 50 kilomet 
;e meşafede kain Ma - Tcheungda 
1§.ga.1. etmekte oldukları müdafaa mev 
zılerınden çıkarmağa muvaffak ol • 
mu~ılardır. 

4 eylül tarihinde öğleden sonra Ja 
pon tayyareleri, Çinlilerin Şanghay
da Chapei ve Paotoungda bulunan 
topçu mevzilerini müeessir surette 
bombardıman etmişlerdir. 

Tokyo 5 (A. A.)'- Muhasemat 
tan evvel Çinde bulunan 6 J ,000 Ja
pon tebeasından 37,000 i eylülün 9 
undıt Japonyaya avdet etmiıtir. 
aŞnghay 5 (A. A.) - Singtao. 

nun Japo~ta.r tarafından tahliyesi hi 
~ama crmı§tır. Konsolos ile konsolos 

ane memurlan ıehri terketmi§ler • 

~~ J 
Tokyo 5 (A. A.) - Bir &f 

menabiinden bildirildiğine göre, 
Sovyet sahil muh:ıfızı gnnbot. 
Japon balıkçı gemisini VladivoS 
yakinin de topa tutmuş ve içinde" 
tırmalar yapmıştır. ·~ 

Tokyo 5 (A. A.) - Dün Di. 
fevkalade içtima devresinin açılıı1 
rasında B. Hirota, vaziyetinbir 
\osunu yapmış ve sözlerine şu 5 

le netice· vermiştir. 
.. Bizim için azimkarane bir h' 

hareket kabul etmek ve Çini 
yolu bulmağa icbar eylemek rrııJ 
bir zarurettir . ., 

Şan~hay 5 ( A. A .) - F ranstı 
firi B. Ma2$?İar, dün ŞanghaYB 8' 
miş ve sıhhi vaziyeti salah blll 
üzere olan B. Hugessen 'i ziyaret 
mistir. 

Şanrıhay ; (A. A.) - Ce11 

Nev.s Çin ajansı, bir çok Cin bıı 
ve gümrük gemi!erinin Jap011~ 
taarru;rnna uğramış olduğunıı 
-~ .. 1<tedir. 

Tokyo 5 (A. A.) - Meı,ıl: 
meclisinin fevkalade içtima de' 
ne başlanmıştır. ...,...0 

Ba§vekil. Japon harekatının , 
miletine değil fakat ankin hıi~ 
tine karşı olduğunu bildinni§tıt·ıı" 

Son hadisenin bidayetindt:ll 
Japon hükumeti, mahalli bir s~ 
mayı ve işi vahimlcştirmemeY' 
tutan bir siyaset takip eylemi' iC 
buk bir hal suretine varmak iç'n 
tün gayretlerini sarfetmiştir. fi 
J.apo!1yanın bütün bu fnaliyetleı 
tıcesız kalmış ve hükumet, bıJ 
le doğan vaziyete karşı koynıs~ 
nihayet tedbirler almağa mecbıJ! 
mı§tır. 

Japonyanın, ~mali Çini me51l
1 

sakin görmekten ve bütiin Çiıı'ı 
gün gördüğümüz felaketlerin t 
kesinden halas etmekten başk& 
emeli ve hedefi yoktur. 

Harbiye nazın da bir nutuk 
liyerek Çinlilerin tamamiyle 
sinden evvel herhanı:ti bir mutıı 
nin mevzuu bahis olamıyaca~ 
tiyetle ifade etmi§tir. 

il 
Şangha"· 5 ( A. A.) - J 8JlOI1 tıl 

filinde öylendiğ'ne ~öre. Japo~tı 
~elıri tc lim etmeleri hakkınd::ı1'~jt' 
matomun Çinliler tarafmdnn r d 
dilıne11i Ülf'rhıe rapı1an li~ J~jj(ll 
mütcakih Paoıan zap•edilm_::./ 

lstanbul Belediyesinden: 
1. -Daimi EncDmenln 10-8-987 t a rJ hll 

knrarlle lstanbul Belediye sınırı lçlll"' 
de sırtta, omuzda ve boşta he r oe\11 
eşya ve gıda maddeleri taşınması ~e 
satılmasının yasak edildiği e vvelce 
gazetelerle llAn edllmlştl. 

2. - Bu yassk EmtoUnD, Fatih, &e" 
yoğlu ve Beşiktaş Belediye şubeleri 
mıotakalarında 1 Hlrlnclteşrln ve di
ğer Belediye Şubeleri mıntakalarıudıı 
1 Iklnclteşrln tarlhlerlnden ltlbarell 
tatbik edilecektir. 

8. - Bu tarihlerden sonra taşıma ır 
lerl ve seyyar satıcılık mazbut ve nıuO" 
tazam el arabalarlle veya motUrlU ~·
sıtalarlo veyahut elde taşıoablleeelı 
kO~Uk kaplarla yapılacaktır. 
i. - Elde taşımak suretlle satılan bet 

nev'i eşya ve gıda maddelerinin buolal" 
rın nevi ve mahiyetlerine uygun kıtP
ler içinde bulundurulması IAzımdır. 

5. - Vukardaki bOkOmlerJn tatblklOe 
pek az zaman kaldığından alilkadar Jsr-' 
ca bilinmek ve lcabeden vasıtalar şloJ" 
diden hazırlanmak Ozere keyfiye t telı-' 
rar llAn olunur. ' '-8,, "5851,. 



0 
Çind~ Harp 

J ~ rnUnasebetle açık olan bir hakikat: 

llgıltere Ç.indc ekonomik iktidannı 
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K Öpe k balığına yem olan 
bir sünger dalgicı 

. lehlikeye diişiirrnivecek 
Çın - J ı H ti · · h · 

"'>'edincihapfon kav~a~ı uzuyor/ surette haJJedilebiJir mahiyette ol· aya arını mut iŞ felaketler bahasına kazanan 
~ a tasına gırıyor du - .. 

~'ç~i~~;:~~a:aiki ~~htelif ~e~he-ı . r;J~C::aç::re;; Ş~n~h~y ~lge· dalgıçlardan biri bu müthiş hayvanlar 
O 1tıde N m ~- ıyo~ ve şıma· sının askerlettirilrneıını gozetJıyor 
şkYanusunanke~. ~?lg~sıle Pasifik du ve bu hükümlerin ~tbiki ko~- hakkında nefer anlatıyor? 
lrtghayd un buyuk hmanı olanı soloslardan mürekkep bır muhtel~t • 

. Şu ha1/' .. komisyon tarafından kontrol edı· I --------------
~ıı İfgaJin~ bugu.n, ~vvela Peki- lecekti. SüratJe toplanan komiı· Sünger 8\'lamak için denize dalan cesur dalgıcın hemen arkasından bir köpek balı- ı 
tıallle J enber: şımali Çinde yon her iki tarafın da hak11zlıfını ğmın ğ " ·· di'ğ" h b 

~tikten ıe en değiıikJikleri tetkik meydana çıkardı. Çünkü Japonya a zı gorun ı u zaman erşey itmişti; fakat kiiçiik bir lali eseri olarak .... 

;;'tlltnasstı:ra}~ngh.~yda harbin karaya çıkardığı aıkerlerinin mi~-
'll •kisi . b~tun dunyada uya- tarını 10.000 e yükıeltmit ve Çın 

l'tJ olur. erı gozden geçirmek doğ askersiz bölgeye kıtalar ıevket· 
t. Çindek· . . . mifti. • f'• ola ı sef erı ıçın hareket nok· Fakat toplar daha önce ıte mü· 
~ ~'Po~ak ':f opeyi i_r_ıtihap. etmek- dahale etti ve büyük dev:letler 

'ilt>'ett Yj ısabet gostermııti. Bu Şanghayı harbin feliketlerınden 
~ırı ka e aponya üç mühim ada- korumaya muvaffak olamadılar. 
t tdln ~!s.ında bulunuyordu. Bun· 1936 1ayımına göre nüfusu 
Jri ~i' ta:• 0 1.an gene.ral Yin • Ju - 3.485.948 olan Şanghayda nüfuz 
t ı l'ien . aınıle eUerındeydi; öte- meselesi de bu ıuretle derhal orta
~~llt _ ~ın belediye reisi general ya çıktı. 
tıl, llıa ze • Şung, Japon dostlu 1842 İngiliz. Çin harbi (Afyon 
~'•i llıe';j~t~. ~~pey - Şaharın si· harbı) netice.inde, Şanghay limanı 
~~b. l'u 151 reı~ı general Sung • enternaıyonal ticarete açıldı. 1843 
"~r J ana gelınce onun hareket İngiliz imtiyazına 1849 da Fran· 
l937'Ponyayı şa!ırtıyordu. sı; imtiyazı wnra da bir Amerika 

~"'•dı k~ayısmda, Japon 'kurmayı İ;:ntiyazı ekİendi .. 1863 de .. lngili~ 
t/•net g~neral Sung Nankine ve Amerikan imt,yazlı bölgelerı 

dbirl etnuyecektir. Kendisi bazı birlectirilerek enternasyonal nü-
ıı.. er alın t k' b J 'J' • d'I lfl ~la ıt ı ı, un ar Tokyo- fuz bölgeıini meydana getır •.er: 
.~ekt· Hnd~ onun mahkUıniyeti 50.000 yabancı ve J.J00.000 Çınlı 
~eraı 1r. ak_ıkaten 20 maytsta bu bölgede oturmaktadır. 
~>'ti> ıençın tehrinden emlaki~ Bu JıadiseJer kartJ&ınuda büyük 
~bir k!lcı lar~ s:'tacak olan herhan devletlerin ilk enditeleri, obüsler 
~tirı;ınsenın ıdama mahkum edi Avrupalı mahallel~rin~ düterken 
~ı;11 khrarla§trrmı§tr. Halbuki vatanda§lannın akıbetı oldu. ln· 
~ .._flllder est topraklar Japonlar giJiz, F ranıız ve Amerika. tebaala
b bt;t·· an satın alınıyor ve bun· nnın tahliyeıi iti top ate,i arasın-
• el k un nıühim Çin te!ebbüsleri· da devam etmektedir. 
~ 'tien °jUYor!a.rdı. ikinci bir endiıe d.e, bu devlet· 
Ç~ - Sç 11 valısı general Şang - lerin Şanghayda sahıp oldukları 

lJcni::c atlar ntlnma; bir ağ::m 
kendi . .,ini içer(rc aldığını his.,l'ttİ. 

Meksika kiirf t'zinin eJJi , ·eya ) iiz 
mil a!:ıklarıncla siinga n' ı·ılığı ile 
Jıayatlarırıı kazanan adamların lıa,ın
dan rniitlıi~ fcliıketlcr geçer. Çlinkii 
lıiç hiJnıcderı kendilerini attıkları 
df'niz diplerinde. haT.an ,·iizler!'e. ha· 
zan ) iiz tarıt') e beclel hir fıf etin açık 
ağzı karfı.:mıla ne yapacaklarım bile· 
rnez hir hale gelerek hayata 'eda c· 

~,11l • J Ung bu ha valide Japon ve iktısadi menfaatlerdir. 
~!~t)'e apon_ letebbüslerini daima Açık olan bir hakikat fUdur ki 
ı.'ti kend~nııt o~duğu için bu ted· lııgiltere, Çindeki ekonomik ikti-
1'k~i etr aleyhıne bir hareket te· darının tehlikeye girme.ine müıa
' 11•i,, bi ( ve Tokyoya kadar "hu- ade etmiyecektir. 
S ~'k b seyahat yaptı ki, manası, B. Remerin bir hesabına göre 
,!~,, bul son günlerde meydana Çindeki bütün yabancı ıermayele· 
f'';dk ç·u unuyor. 7 temmuz gece· rin yüzde 34 ü Şanghayda temer-
~•1tı •n - Ja h d. k" t • t' l-. l\c:l pon a ısesi ortaya uz e mıt ır. 
~ l\f1tı 1 general Sung Nankinin Bu tartlar içinde Şanghayda çı· 

derler. 
Bazan da rııuci:r.e kalıilinden kıır1u· 

luyorlar. 
Rngiin. yaşayan in anlar ara ıncla 

öyle biri var ki,vücmliinde, deniz ca· 
na,·arlarmm yarasmr ta ıyor. 

Aslen Yunanlı- oJan bu atlamm n· 
dı. Toma;;o Vi inari •tir. E~ki ?.aman
ların hemen lıemen. Jıiç konmrna ted· 
biri almadan, denize çıplak dalan 
~iingercilerindendi. 

1 

Torna o,. rlt•niz kf•narına gclcli~i u· ı ru gelİ) ordu. rna, iJ,ten geçıni~ti .• 
~an. clalıa ılk f~olr ta hir epet dolu u Torna o uyun dihine (lalııır~ lnılıınu· 
~ırıı;er çıkuracıgınr (i, üne ö' iine ör ) ordıı. 

J ıyorılıı. Herkesten f'\\'el •uya dal • K<jpek halr~ı ılerine daldı. , c o ı
ınakta i~ıical cdirnrılu. Di~er iiııger rnıla alıilılc lııılmıan dalgrtlar. gi.ir 
dalgıçları. kenıır,faki parıııaklrğa da · dükleri manzara kar r ında cleh~et· 
yarımı~. ıeıılıel tenlıt-1 onu e reıliyor tt~n titrediler. 

lu"lr. Toma o. ~ nlııız. ön ümit> göriilrn 
Toına~o. 'azi, et aldı. Elleriıııleu lıi· ünger} ata~ma doğru giui~i için, kcn· 

:rinde n~rr kıır:,ıın lıalka hulumırnr • di ini ıakip eden l;iµek lıalı~ırıı fnr 
dıı. Bu hıılka. kendi ini. hirknı; kula!: ketnıerni,ti. Belki dt- im t>heptcıı kur 
il\ ıın dihiıu~ giitürmeğr yara\ acaktı.. tıı)flu. 

Toına o atladr. Fnkııt tam lıu ıra· ~eıekim köpek J,aJı~r. ma~ara ~ihi 
da :ırkarfn~lnrı korkunı: hir ~t'' ~ür • ağznır açtığı zaman, genç clal~ıç Toına· 
<liilrr. lıı~an yiw~n kocaman hir kiipt>k o. lıic: farkında oJııı.ık ııın. kur un 
ıla arkada.Jnrı korkunç hir ŞC) gi)r • halka hulurıarı elini. köpek lıalrğmın 
halrğr Torna-o 'nıın dalılı~r yeri' do~- (Sonu 10 mıcu sayfada) 

Cinayet fufeylileri 
Canilerin yaptıklarını alet edi
nerek biçare insanlara eziyet 
etmekten hoşlanan mahluklar 

lrnca ihtiyar halanın da dütündü
ğü bu oluyor ... 

Fakat, biraz sonra teknr tele
fon çalıyor: 

- AJlo ! Jan Koven öl dürü im üt· 

I 
t .. ' ur. 

. .. Ve bu böyle o gün tam bet 

1 
defa tekerrür e:Jiyor. 

O zaman, ihtiyar kadının aklı· 
na bir §Üphe geliyor: 

- Sakın bunu bir yabancı, mu· 
ziplik olarak yapmasın? 

":~!er~ tuttu. İki haftalık kanlı k~n bir ~adi.enin derhal bütün 
~i .1•ı bı:İn sonra general Pekin dunya pıyasalarına \.'e bilha1sa 
Jr. 1d,~ U~an general Şih merke- Londrada vahim akisler uyandır· 
ef~l'tıet e ıhanet etti ve §İmal hü· mıf olmalanna hayret edilecek 

11le /!te~kezi derhaJ Japonların bir cihet yoktur. 
J, Cerıe~f tu. . J 7 ağustos günü, B. Eden. izni· 
:tı l>oll) ~l Şang - T ze _ Şung için nı yarıda bırakarak Londraya dön 
"

1 lJl}ı akıJe anla~manın mükafatı- dü ve Çin • Japon harbinin çok it· 

Toma~o, gen~Jiğinin en ccn·al zıı· 
manlarındıı, iinger dalgrçlarımn ara· 
sm<la malınreıi ile me{hnr<lu. D"niz 
ahında fıirçok adamlardan dalın ıı • 
zun miiddet kıılahilircli. Ceı:nreti ile 

Hakikaten, bu füphe edilecek 
bir feydir. Çünkü, haydutlar, ıenç 
.kızı öldürdükten ııonra, onu öldür
düklerini iJin etmekte ne fayda 
bulacaklar? 

Ondan ıonra tekerrür eden da· 
ha batka hadiseler dansözün ha· 
lasına bu fÜphesinde hakir oldu
ğunu öğretiyou: 

hii' iik ölırN almışır. 

"O" a z 1 tt'-· k b. 1 ~i · 'tok amanı geJmi~ bulunu- ga e rg~ a ıne azalarını topa· 
li ileri . >'oya yaptığı seyahat ye- maya çagırmıttır. 
ll' tenero \'eriyor. Japon militerle· B~ toplantı neticesinde atağı· 
t>;ll )er[-_I Sungun siyasi meclisi- dakı resmi tebliğ netredilmittir. 
J~ il tetk~ıı· alacak olan yeni idare· (Sonu 10 1mcu sayfada) 

t<f· 1 1 va 'f · · 

Rununla lıerahcr lıirgün ha, ntrnm 
en miidlıi~ 'ak•a r cereyan etti. ·Parlak 
bir yaz giinii~dii. Deniz ı ~r l ışıltlı. 
Nere) c hakacak ol .. anız. gclt'cck hir 
folaketin izini. ezdirehilcı•ck en kii· 
çiik hir aliimct yoktu. 

Koçırılmı dansö:. 1 
F ramaya geJen Amerikalı bir 

dansözün Pariate nasıl euarengiz 
bir surette kaçmldığını anlatmıı· 
tık. 

Her gün, ikide bir telefon çal
makta, ya haydutlar tarafından 
} eni bir parola verilmekte, ya Jan 
Kovenin öldüğü bildirilmektedir. 

Seslerin muhtelif olma1t ve 
"dansöz öldürüldü!,, dedikten aon 
ra, "onu kurtarmak için vereceği• 
niz on bin lirayı almağa bu akpm 
geleceğiz,, gibi randevular veril· 
mesi, bunların ciddi olmaktan zi
yade uydurma ve mahıuı yapılmıt 
~eyler olduğunu gösteriyor. 

I> ır. zı esım ona vermif· -----------------------

Jb.:Jcif\ Ve T' · / / ~ıı;:111,I' ,, ı~nçıne hakim olan Kadınların gözdesi 
tı11 1\ dem. ekınden Mançukaya 
>()ı1' huJ ıryolunu kontrolları al
,_t ""'na hnd~ru_} • rlar. Münakale 
~ •tıı tah 1~kım1yet olan maksat· 
ce 11 kıtal •ıucuk ettirmek için Ja· 
.L tıllba h arının, bir yandan, daha 
"'\t: raor ~ ılk p k· ıng · Fuya doğru sar· 
~eler; 0.~t 1n - Hankeu hattına İn· ek· , e 
SıJc 111 - Na Yandan §İmali garbide 
J:'~haıa n.keu - Kalıran hattına 

a_.,akat [• 1.cap ederdi .. 
~, d' ou ık · . h -w.1 ır. ç·· ıncr areket daha 
"llte UnJc .. J d- Çin ku u apon kurmayı bü-
~ ~ Cince ."vetlerile karıılaıma· 

Ştt ~ech rı~at hattını himaye et
"" ~ ha"Jburıyetincledir. 
orıtı edene bugün Nankeu'da de· 
'-~tti • F'u~uharebe, yakında Pa· 
dı1- e~nio .. a ~.kua gelecek mu· 

· onculuğünü yap:TJakta· 
ıs çinin .. 
~j 3J de ll!Osterdiği mukavemet, 

I' k ,.,ıanç . . h 
bo olayı ki urıyı ayret verici 
~ec}>l)'ı hl a fethetmi§ olan Ja·ı 
~- le.rırned~rrete dü~ürmüştür. Bu 
ili k için ç· . ınuka vemeti kr~alt· 
l~,:.e hu ar~~ınşhayati merkezleri· 
bı1~1°rtıeJc la a danl!hayı kötürüm
~ı.İ lfaPrn zıın ır . .Şanghay çar-

llc '- ın ınen · b oı_ a 11a.rab. şeıne akılınca 
il hadia ~Ye sebebiyet vermit 

enın Pekala dostane bir} 

Hob<.'rl TayWr f imdi f,ondra"da. 
Policı, süt .... ~nsiiriinden onu gizlice 
kaf'lrnıı~tı · fakat oluyııruJarının Ro· 
bert Ta:.Jii~lc hiiyük alakalarını hilen 
gazcler.ilerin , e fotoğrafçılarnı elin· 
den bir türlü kaçrrmağa mu,·aflak o· 

lamıyor. HaJ,t>r vt>rilıliğine g(irc Yılılız 
~iihretiııin en par] ak giinlerini } a.a • 
maktadır. Rt• inıılc, cıın Londra eya· 
hatimle hir iı.tirıılıaı dııygu'"tı geçirir 
kıon ı?"Örü!ii~·or .. 

Haydutlar kendisinden yeğeni-
ni kurtarmak için halasından on 
bin dolar istemitlerdi. Kadın bu 
parayı tediyeye ıon defa karar 
''erdiği zaman haydutlar bir daha 
görünmemitler ve Jean Kovenden 
hiç bir haber gelmemitti. 

O halde, ihtiyar kadına eziyet 
r.tmek isteyen bu adamlar kimler
dir? 

Bu beklenilmeyen ve pek iyi ol
mayacağı endişe ile düıünülcn ha· 
her nihayet gelmi• bulunuyor: 

Hidiıe polise aksedip tahkikat 
yapılınc3, telefon eden ve o me· 
fUm haberi bet kere tekrarlayan a· 
damın Lemice isminde methur bir 
meczup olduğu anlatılıyor. 

Dansözün zavallı hala11 geçen 
gün yine, daldığı dütüncelerden 
telefonun CJ!lmasiyle uyanıyor. Lemice, İnsanlara fenalık yap -

maktan ho,Jananlardan anck bi • 
r:dir. Ayni teki:de,' zavallı ihtiyar 
halay" telefon ederek: 

- Affo!? 
- AIJo ! Jan Kovenin halası mı· 

sınız? 
- Evet ... Ne var? Kızı bıraka- - Kızınızı kurtarabilirsiniz ... 

cak mısınız? 
ihtiyar kadın f;iraz fÜphe, biraz 

rla sevinçle sorduğu bu suale 'u 
cevabı alıyor: 

- Jan Koven öldü! 
... V:e telefon kapanryqr ... 
Zengin bir Amerikalıdan para 

koparmak hırsiyle baılamıt olan 
bu hadise belki haydutların da 
varmak iıtemedikleri feci bir te· 
kilde bitmİf bulunuyor ... Belki hay 
dutlar zavallı kızı, hadisenin poliı 
tarafından duyuJma11 üzerine öl
dürmütlerdir. 

Telefonda "öldü!,, haberini a· 

On bin doları hazırlayın ... Akta· 
ma geleceğiz ... deyip heyecan ve 
endişe içinde bf'kleten ve gelmiye· 
rek kadıncağızı tekrar bir azaba 
sürükleyen meçhul kimseler de bu 
gibi ruh hastalarıdır. 

Almanların "Schac!cnfraude: 
Şadenfroyde,, "F,.nalık yapma zev 
ki,, dedikleri bu hastalık ruh i
limleri tarafından birçok kim· 
selerde görülmüf bir haldir. Bun. 
far, ideta canilerin tufeylisidir ve 
onların yaptıkları cinayetleri ilet 
ederek kendılerine bir zevk ( ! ) çı
karırlar ... 
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' Bayrakların menşei 

Amerikan 
bayrağı· 

1-ler Gün.Bir Hifia,ye 
lzmir Fuarınırı 

• 

gü'zel senıerelerı 

Birt.ok bayraklardaki mavi kır
mızı ve beyaz renklerin Sıhhatini aşkına kurban et-

Şehirde bUyUk bit t 
canlılık göze ~arpıf0 

lzmir (Husu•İ) lzmir Ente~ 
nal fuarının güzelliği ve 9 eyluıııd" 
tulu§ bayramının yakla§mj' .. 1111 
bc.~ka Başbakanımız Js~et .. . ?0 fJ 
nün lzmire ıeref ~erme~~ ~-utu~ blı 
rte "e biihaasa lzmırde buyuk b 

menşei nedir? k k 
Bundanevvelbayraklarınmen- me ararını veren 

ıeini yine bu sütunlarda gözden 
geçirmeğe batlamıt ve Fransız 

bir erkek?! 
bayrağının menşeinden bahıet- Staııisla,·s Şafgarm ismimle hir 
mittik. adam, kenılisine bir türlü uygun ka· 

Bugün, Amerikan bayrağının cim bulamıyordu. Unun g:bi bir adam 
tarihini görelim: için hulmak da meseley•li \"e ken • 

Amerikan bayrağındaki üç •Iİııİ, hunun iıııkan ız denilebilecek 
renk kırmızı, beyaz ve mavidir. kadar giiı: olı1u~unu hildiğinden, tec· 
Amerikalılar bu üç renge ayrı ay- riiheye i tinadla, hekir kalma~ı ter 
rı fU manaları veriyorlar: cih ediyordu. h·i k.albli hir adamdı, 

Kırmızı; cesaret, gayret ve can· uy aldı. her şe) i yapmağa ikna oluna-
Jılık timıalidir. hilirdi. Anrak, hürİ) etinden \8zgeç • 

Beyaz sağlığı ve mükemmeliye- meğe ,.e evlenmeğe? Asla! \ 
ti temsil eder. Çektiği ma•ltli iztirap, arada bir sol 

Mavi de yüksek ruhluluğu, fe- kulak rnemt>sinde hafif surette bir ağ· 
dakarlığı, dostluğu, adalet ve ha· rı. derinl~~en hir ızlama hi s~t~el!in
kikati gösterir. <len ibaretti. Riitiin hekarlar gıhı. eılı-

Amerikan bayrağındaki kırmı· haline çok ehemmiyet \erinli. Ru klr 
zı beyaz yolların üstünde, ıol kö- lak memesi ralıatsızlığmdan dolayı 
ıedeki mavi zemin üzerindeki be- bir doktora gitm~~i dU~ünü)·or, ancak 
yaz yıldızlara gelince; bu yıldızla- bu doktonm ne mlitahassm olnıa-ı 
rın ıayııı 48 dir ve Amerikadaki liznngeldiğini hir türlü kestiremiyoı
birletik devletlerin adedini göıte- du. Kulak miitehas ı ı mı. deri miite· 
rir. hııssm mı. vokc:a sinir mütehassısı mı 

Yıldızı, tarihteki en eski millet- ' 'eyahnd el~ mütelıa ı bir operatör 
lerin bile timıal olarak kullandık- mü?. 
)arı görülür. Hindistanda, lranda, Bu hu11mta hir tiirlii hir karar ,·e· 
Mısırda yıMız itaretlerine raıtge· remez ve doktora ı;·tmrği boyuna ge
linmektedir. Yıldız, hi.kimiyeti dktirirkeo. günün birimle. hir nıes· 
temsil eden bir alamettir. lekta~ı, tahii usulle teclavi mütalıas· 

Amerikan bayrağındaki renkle· sısı diye adı çıkmı olan Da' id Krüm· 
re dikkat edecek olursak bunların mere gitmesi tavıı;iyesinde bulundu H: 

İngiliz bayraiındaki renklerin bir haylı da i rar eıti. Rahusus. ki hu 
ayni oBuğuu görürüz. lngilte- adamın tatbik ett: ği teda"i usulüniin 
reden aynlan bir kavmin teıkil et· mucizevi neticelf"r ortaya koyduğun· 
tiii Amerika devletleri tabii ki dan ağmlohısu balla:ıdıra ballandıra 
lnıilterenin rengini taııyacaklar • bahsediliyordu! 
dır. Stsnisla,·ı, hu adı çıkmış eyi1e,tir 

Amerika henüz lnıilterenin bir me eanatkirme ba~,·urdu. Bu adam. 
müıtemlekesi iken çıkan ihtilal az koca sakallı bir ihtiyardı. İyi beslen· 
ıonra büyümüt ve Amerikanın iı· diğine delil olarak bir haylı semizdi. 
tikli.l harbi teklini almııtır. O za- Elleri, kmnrzılaımııtı. Tıbbi etüdle· 
man teşkil edil.yı bayrakta on üç rin qı..n d~r.ece.d,e yoruculuğuna uğ· 
;ıldız vardı, çUKıfli o vakitler da- ramamıt 9i(~UAt• keskin ve berrak ha· 
ha on üç devlet bir arada birleı· kıtlarmdan okunuyordu. En gii7:el ,e-
mişti. yi ıle. dişi asistanı Omorika,·dı ! 

İngiliz ve Amerikan bayrakla· Tabii usulle tedu i miiteha!lf!ISI. 
rında olduğu gibi Fransa ve daha Şafgarmın sol kulak memesini mühim 
birçok memleketlerin bayraklann- semedi. Kulakla meş~l olacak yercle. 
da müşterek olarak bulunan kır- daha ziyade gözlerinin içini uzun u· 
mızı, beyaz ve mavi renklerinin zadıva ,;özden geçirdi, başını )'oklaclı 
mentei hakkında birçok rivayet· ve birkaç defa da. acınacak derecede 
ler vardır. tiddetle ensesine el hastı. 

Bunlardan biri, bayraklara esu Ve uıta, neticede, ıöyle bir teşhis 
olan bu üç rengin men,eini ta Mu- ortaya attı: 
ıa peygamber zamanına kadar çı· _ Sizin fazla, ama pe\t fazla mik· 
karmaktadır: tarda homopotensiyal y&ğmız var. Ba· 

Stevart ismindeki bir kütüpha- na vaktiyle müracaatta buhmahildi· 
ne iliTT1 :in nazariyeıine göre, Al- ğinizden dolayı. talihinize §Ükrediniz! 
lah Musa peygambere görünüp o· Sizin için hazırlayacağım paralaktik 
na "on emirler,, İ verdiii zaman tedni usulüne tamamiyle riayet et· 
m11.bedin perdeleri mavi ve kırnıı· meli iniz. Her sabah aç karnına he • 
zı k'!ten~enmif. Bundan batka ma nim korrosiv ı;ayımılnn yarım litre i· 
bcf ede daima mavi, kırmızı ve çeceksiniz! Homopotcnsiyal yağı erit· 
b~yaz işlemeli halılar bulunur- mek i~in ! 
muı... b 1 1 Diııi asistanı Omorika, u sıral a ıa 

Fransadan ispan
yaya Gönüllü 

gidebilecek mi? 
Pariıı, 4 (Husu ) - Bir haftadan· 

heri İııpanyaya gönüllii se' ki mesele· 
si yeni bir safhaya girmiş bulunu -
yor: 

tan gözlerini şefkatle çevirmİ§ti. Biiy 
le

0 

acıyarak göz çe,·iri§i <le. ha taya iç 
f erahh:;ı halı11ediyorllu. Mucizeler dok e .. 
torunun her halde hakkı olsa gerek· 
ti. Stanitıla\'s, hekirhk hayatında yan· 
gele gele lüzumundan fazla lmnet -
lenmi:>ti! 

Yazan~ 

Friydrih 
Valliş 

-"""'*llll'IWllllll111U1-ltn111ı""""'1tım 

•layannıa kahiliyeti edindiriyorciu ! 
Bazan, Krlimmerle onun mucize\'İ 

tedavisinden yiiz çe' i m1ek, eski mo· 
(la bir hekime batnırmak arzu11tına ka 
cizeler doktoruna saclakat gösteri~le. 
pılryor•lu. Bununla beraber. gene mu· 
tekrar ona döniiyor<ln. Artık Omorika 
ıız ya~ayamadığı için! 

Günün birinde bütün cesaretini 
topladı, kalbindekini açığa "unnağı 
tasarladı. A istanr• mua) ene saatleri 
sonuna kadar bekledi, ona yolda bir 
müddet refakatle, hu arada •lerin ,.e 
dürüst temayülünden bahsaçtı. 

Omorika. u ce,·ahı ver.li: 
- Ben, sizden çok lıo§lanryonıın. 

Fakat, azizim Şafgarm. ne yazık ki 
siz benim tipimde cle~ilııiniz. Renim 
ze' kime p:öre. çok zanf smız !. 

Temayiilünden bahis aç:m erkek, 
iizüntiiyle: 

- Fakat. •lrdi. hen her zanrnn hii' 
le el eğildim ki! Krümmere l<'Ja, i eılil 
mek üzere grl<liğinıd<'. huı;ünkünün 
iki mi~H ağır çekiyordum! 

- Doğru. ama azizim ~arganıı. hu 
ağırlık homopotensiyal yağ<lan ibaret· 
ti. Ve siz bu homopotensiyal yağı. sıh· 
halinizi konunak için, kurban etmek 
zonındaydmız ! 

Bu k.onu,ma ~inünden sonra. Sta· 
nis1 ıws. •lo' ... torl'., f"mt° nf" r~ '"H~c' ı 
Ir nı·i o':ra't. ·lılt<!tini ~ w_,.,., !,l'r''"" 
f" ... e't •.ar:-rmı 'l'rnı · o,;ti. Para!a' tik 
lt'ıh\ 

0

ıl 0n \ P7.Jı:"•·e·P1t. iv· "TI8 llİtlf'f' 
lıer ~r,·i ı.fr ı)r,,. '"clirdi. T .. krar ~ir1 ii 
km Htli hir e:·ke'' hal ine ~eldik • 

Malumdur ki. B. Leon Blum'un 
Ba~' ekilliği zamanında çıkarılan ka· 
nun Fransadan İspanyaya gönüllü o· 
1arak gidenleri <;ezaya çarpıyordu .. Bu 
kanun altı ııy için hükmü olmak üze· 
re çıknrılmıitı: çiinkii altı aya kadar 
aynı hiikümleri ınuhte\ i he> nelmileJ 
hir anlaşma yapılac:ığı ılü ünüliiyor • 
du. 

Artık haftada iki defa Krünımerin 
muayenehanesine uğraması lazımgeli· 
yordu. Ted8\·İ \'e iyileşme, gayet n· 
,·a~ bir seyir takip ediyordu. Gerçi 
kulak memesindeki ağrının arl\a 1 

çoktan kesilmi~ti, ama mucizeler clo!~· ı 
tonı· Konstitiiıwoni tik umumi ralı:-t • 
ııızlığın netil·eleri olarak. daha hrtı'rn 1 t.-n h!.itün ,·ıokışıklr~ını \•rnidr.n 
hazı arızalara ortaya çıkarm1<1. '-tkırr 

1 

eld.- f'ttik•en ~nnra. a İı-ta'l Omnrika· 
tcda' i tathikatma gir: mişti. Hem <le nm k~r":ısrıa çıl.ra',tı. Artık onu .-~
noktası no'::tps•na ! ki~i ~ihi olnm~ görünre •le. se\ ~ilisi 

H;ç fÜPlıf' iz. doktor haklrydı. Çiin· "si'P. benim tipimde de~ilsiniz !" diye
kü t .. dn' i tf' .. iri,·1~ tanisla•.s göze gii· mivecekti .•. 

Fransa lıiikfımetinin c.;ıkarJıj;ı ka • rünür bir ekih!e znyıf!ayonlu. ncak 
nun 21 şubatta tathik mc\ ki ine konul· ~a' ri t'ılıhi , e arizi i ınnn olan hir 
duğuna göre 21 a~u toııta hitam bul • kim .. e. h:h ı .. iirkütere•, dncrede ur· 
mulllur. Be,nelmilel bir anla .. ma da ati.- ~iklette~ diişer. Teda,·ini'l he ap· 
) apılmı~ olmadı~ı i~in bugün Frant!a· lı ',. itinalı olnıııı::ına ra~men ! 1 
dan f .. panyıı~ a gi<len ~iinüllülere ceza Birro!< kiilf e•e katlnra., ha tanın 1 

'.-ren bir kanun lllP.\ cud bulunmamak hu i~tP.1<i \"e~ane te ellisi. Kriirnmcr!n 
:"adi7. yanında dııinıa güzel asiııtaniyle kar 
Yala~ mm·akkat kanunun tathi - ılaimıa .. ınlr. On mliioıiinmek '" ıı;iir 

kinden .-w.-1 olılu~u ıı; " hi, Fran a hü· mek. teda' i ıkıntı mı ,;ideriyordu. Ve 
ki'mıeti Framadan 1 pam aya p;önüllü --------------
se' kine mani olmap çalışacak, fakatl panyaya gitme~e mm afCak olan gönül 
~ükfunetin kontrolünden kaçarak İa· lüler ceza görmiyeceklerdir. 

Stanis1a' 11 ~niin birinde hir 1o· 
ka,tac!a yağlı h:r kaz k1zartmasını iş· 
tahla parçaladığı sırada. Krümmer, 
hae!un yaparra ma içeriye girherdi. I 
Bu. hir siirpriz,)i, hu. me§lnul suç 

lıa'incle ,·a'<s-hnı~tı ! Doktoru. ~özle:
rini faltn~ı J!İhi açarak, hayretle \"azİ· 
yeti ıtiiz•len ~"~İr.-rek. eski hastasını 

) eniclen korkuttu : 
- \T. .~İm Şafgam1. dedi, hile bile 

ha. atınrıın 30 senesini f da ediyorsu· 
nuz! 

Mucize dokton1, dii\·iinilyortlu: 
-Bilmiyor musunuz, ki o kadar ıı 

kı perhizi müteakip böyle oburcasına 
atı;:trrı~. sizin labil nziyetinizi bir 
gece içerh,fode Stratofile çe' irebilir,. 

Şaf garmm lokması, ağzında kal • 
ııır~lı. Az kaldı, boğulacaktı: 

- Deh~et! 
- Deh~et, ya! Sonra altı haftadan· 

hcric1ir de henden korrosİ\· çayı satın 
alma•lmız. Bilmiyor musunuz, ki te
dniye hiiyle birdenbire ara ~erihneAi 
•ırtit'r'akti\t bir heyin rahatsızlrğma ııe· 
hf"p tt>~kil ,.,Jehilir?. 

. tani ta, s. o kadar korkmu~tu, ki 
artık daha f aıla ,emek yiyemedi, kaz 
kn.artma~ını o1dujiu ~ihi bıraktı. 90f • 
radan kalktr ,.e Krümmerin peşisıra 
kös kös onun evine vollanch. Labil 
\•azivete karşı her halde tedhir almak, 
veri~devlli. E~ .. r kendisi canından o
hırsa. Omorikanm umurunda mrydı, 
Hnki?!. 

Kf'nrlisini mucize doktoruna bir 
kt>rre daha esa lr surette muaytme et· 
tirdi. O ınrada ..ta ordu: 

- Aııistanrnrz hu~n neden bura· 
da de~il? . 

- Bırııkrn . ranmı ! 
Kriiıner. ~Uy1e bir el hareketi yap

tı 'e devamla: 
- Karakteri bozuk! dedi. Yalnız 

iki a,· ücr .. ıini ödemedim, diye bırakıp 
gitti heni! 

- ereye?. 
Ha,, ta, lahil 'az· yetini filan unut • 

mu~tu !. 
- Şimdi Mililer sokrğmda hir ıliş 

doktorunun yanında asistanlık edi • 
yor! 

Starıİ!öla\'8• verinden fırladı. bir lfr 
lnf!-:rn a~r .. lr~daki kol'l'OIİV çay111 
hr•!Plini fü!em~ de unutarak. kf)!a 
k""" .r .ırin · n muayenehaneainde aldı 
•"'··~••. h;rclenhire talıammülil gayri 
ka•,:ı hir ıliıt a~rı111 başlamıttı !. 

n· · ··ivi hir defa ziyaretten sonra, 
Stımi .. 'a"'· düşünd~ taşındı. ve onun 
m"a• .. nehanesinde maharetle asistan· 
lık ,.d•n Omorikaya karşı vazivetini 
r.ic1,ıi surrt•t" bir muhakemeve tibi tut 
tn. Bıı i.ı. ilônihaye böyle yürüyemez· 
di. Krümmerin itinalı tedavisiyle 
mahmm kaldığı homonolen iya1 yağ, 
tekrar verine ,;elebilirdi. ama çektiri· 
lf'n di11ler. tPkrar verine ~1mezdi ! 

Şimdi, iki '\'o1dan birine ıapmak 
lazımclr: ,.a diılerini kaybedecekti. ya· 
lnrd da lıürivetini? Sonunr.uıunu kav
hetm•ği, ,. eh,·eni~er" telakki etti. 0-
moTika. ıli' doktorunun muaveneha
nesindeki iı::ini bıraktı 'e Şaf~annm 
ismini taş1dı ! 

ram hava~ı yarattı. . l~ 
lzmir fuarının her yıl hır eY ~ 

ac.ılrrkt-n bu yıl 20 ağustosta 8 ıc:İ' 
sı ·ilk günlerde nisbeten az ziyare_.d 
nin gelrııesiııe sebeb olmu§ ~~ pe"' 
yapan !ı:- , ı paviyon sahiplenn.~l 1ı'1 
midıve •evketmiı ise de 9 eylu, 
ramı~m yaklaıma~ı do~ayisi~e ~ 
;1km akın ziyaretçı kafilelen 5ı ~ 
ğe baılamııtır. Zaten pek ~ I~ 
lrklaşan lzmir. sokak.lan son gun h" 
bi.:f'l .ütün kesıfleımış, oteller Vİ,ı, ~ 
lar nğzına kadar dolduğu hal~e 1' 
kafi gelmemiş otel bahçelerıne 
ya."lkları yapılmıttır. ~ 

Her akıam gerek Kasaba ge 1', 
-\yJın hattından gele~ tr~~lerde .,bJ 
:,u!mr.k kabil olmadıgı gıbı lsı.1~ _ifl 
dan kııılkan her vapurla da tJI"" 
yüzlf!rce ziyaretçi gelmektedi~· ..J• 

r uar dolayiıile. Devlet demit1"", 
lar'' da aylık biletler üzerinde ~ 
lan yüzde elli tenzilattan istia~~ t! 
rek "Tlemleketin diğer köıelenn• _:.. 
mek isteyen vatandaılar da pek rr 
tur. fi". 

lzmir Enternasyonal fuarı . -_' 
yıllara nazaran daha büyük bır p 
ha \;zerinde kurlmuı bulunuyor·., 
anr iktisadi faydalarını anla~ 
.ihtiyac- yoktur. Fuar. ~eniş h•. 1 
rı, asfalt yolları bol ışıklan ile b~ 
ran abidesi halindeyükselmi§ gt t 

F nt.rın dört yanında kurul~~ 
viyr• lar arasında bilhassa ~· 
Ba ... k, Türkiye ticaret odaları ~ı 
yonlr.n ile inhisarlar, lı Bank.,r._, 
mir vilayeti. Trakya ticaret '· 
Turan yağ fabrikası paviyonlaffj 
?an dikkati en fazla çekenlerdir., 
i an başka Mani98 ticaret odası, -
Sev} t. t paviyonu da ayrıca alakl 
layer paviyonlar arasındadır. ~ 

l:'nlet demir yolları tarafrn~..i 
:mh "'Mlf olan paviyon Cumht.!~ 
ten rnnra yapılan bütün yeni~ 
göstenniı olması bakımından f' ~ 
dıkhttir. Paviyoncla bir motörle' 
imn c:'önmekte olan bir va~~ 
mt htf'!lif pencerelerinden sar~ 
tablolarda ıimdiye kadar ya~ 
köprüler. garlar ve yeni hatlar 1"' 
rilmektedir. ,JI • 

Bundan maada parka Uave ~ 
:vıi~ hayvanat bahresi, paraıüe ,fJ' 
le~i. sıhhi müze de külür park• 
lemf'ktedir. lı' 

F t·arm kurulmaStndan aonr•. , 
mird~ ~ece hayatı baılarruştır. ~ 
di kordondaki tehir gazinosuıı bİ' 
başka. fuar gazinosu da her gete 
1 nrıı: kişi ile dolup boşalıyor.__./ 

Mualltm muav2nllll ırtt;f 
hanında kaç kf ft kazan rı' 

Ünh t-rııitede yapılmakta olan °.,. 
okul Ö~retnıen mtıa\ inliii j~tihr,dl' 
rfe\'lm edilmekteitir. Şiımlıve ,ot!. 
Tarih. f.oiraf va. Fran ızca. A1rı1 4{1 
fng"lizrt> imtihanları \'apılrnrttır~pf 
rı" df' Rhazinı: imtih"nr ·a~ıl~<" ~ 

İmtihana fPiİren 167 kiıın•~ ;.ti_ 
lf're ~öre Tarih Coğrafra ir11U~Ji,. 
da hir kim f' kazanmamı~. fn,c• üt' 
ınm•affak olanıamı-:trr. Alrr.afl rıt ıo'd' 
d~" ~:l ki'i ginnit yalnız 16 ~~ k;f 
''aff ak olmu,. Fran ızcaılan "',otl 
iştirak etmiş 18 i kazanını,. \ifil 
dan 4 ki~i mmarfak olmut~ 

BOCUJ... IAK f'ZEREfk~0,,.1 
Dün Karabet adında hir ,:eot. ;( 
ya gitmiş, yüzmek üzere denııe 1t!. 
mi,tir. Karabet hir ~aat kad•r,,ıtil' 
diikten eonra ,;iy"nmek ~ıtreff!ll,I~ 
ç.ıkarken üzerinf' hirdenbır~ k ~ 
gelmiş ~e lÜZrnesini unutar~ _,.,~ 
lur aihi bir \ azh·et alnn~· hır , .. -~ 

"' . ... b•t' ta kmk bir se le hağırmaıça 

tır. ·Ji~ 
Bunun üzerine etraftan ye;,ır:_, 

Lahit mesel~i. ciddi bir me ele· 
dir. Ru. alav me\ ı:uu olamaz. Çocuk 
eğlc.-nce8İ değildir bu! İtte neticeai: 

Karaht>t kol ,.e hacağm~an Y k~ 
rak hitk=n bir halde ahıle ç~ ·p 
lardır. Karabet hir hayl~}~d~ ~ 
dine hir türlü ,:eleınedı~ın~\t 
kurtaran otomobilirle h 
Uldmlmqtır .. Evlenit! ..... 
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''O beni öldürdü· d·-·--
dim ben de ~nu 

öldürdüm.,, 
~~ yıl önce lıtanbulcla çok en ıup '"ld'' .. --'-- La. .cı.mm ~~ IJİr · · 1 • • o urmUf ve pu1ua ~ • 

-.Yet 
0 

~~yet.hn~ enmıttir. Bu uliımünü (at tepti öldürdii·) diye 
~ Va&tin zı ıyetini göet -~:..-:ı..tiiı ıs;,; llloklumdan ""h. ld er • n:~or vererek pn..;;.-..... - . 

Aşk filmlerinde en 
kimler muvaffak olu 

fazla 
or? 

oltnYIUILın d .. n~u ~~- 0 uju O vaktin patooi bu ciıutY"Ö yaz ~ Jı1 öncelıi utundunır ve ..ı. • dıo ıan srara ,anlon jllve etmekte • R • .. I . 
- >'erir. ,_111 hallmda bir "';" - «> J ı sor e rırı P" r-
~ ~ en1a1ıp_:. • ım:;~lli..::tL.~ -f!: de y «> çıkar ın ak için 
;:.~_:;:ı: t..=-:ı'i"at ;::~,..; kund ıracakları ka· 
_._• ...... Yuvarlanmak.ta olcluiunu hia ............... ..., olu ' ... itte ' ~tün~ıününyorııunltı· .......,......,, • .--_... .. dm kalnıa<lmıı? 
~ ek uzere yatajma ııirer- ,;. alıoltt _ .. iilj"lf~ ~~ bpıyl 8"'11 ~ _,ı,; m ahmonılr il :;ı "" jıılllııArlND 
~ kaıtıwJnda blnuılı hiç .. oıtl .,. ........... .ıefnohm. 
~ ı.!ı! q olinaclıimdan oöy mllf olao .-P lıol"!' .......... ille ..__,~ . •iL ıe l>yle bir mı - ....,.. _... • :.....ı. yatajmdon do4ruluo mer· ...., ıaammııdeıs ............ ahi 
ıı..' yuvarlenannı kim olcluiiu· 19 çı1aın1ı: ,.;;_.ıri oloD _._ 
' tle bakarken kalbi de atıyor Mehmet ol ..,.... ~ müeua~ ta.ı . . ııüriftu ............. Alımel dolıi 
!!!ıı lıırıı. "";'" ınanam~. Kahve ..ıo& ................. .. 
t~ anım~~.'.~ eızan ·~ '" Ru vah ...ı.cıı pteri~ ki ya• 
........, yij : • J" kılılc • oahıden ""' ..,.. _.ı, ifleı!OD anayetlade 
~ kork re . nı agzma getirecek ka ban11 batı lceailen irin: 
ııı.;,~ru~çtu. ,_ ,.. __ - At tepti. llapnı kopaıdı ... diye 
,.~,... "_ ızam°"n \.Amlal f'fendinin ı. ~tomonulu Ah ecl' k rap-r da venlıyormut- . ••aen m ın ar•___:~~~_:...--...;,..--------

• m~t elinde kanb bir pala ile 3 c cu k 
t_ennden ftrlamq kahvecinin 
uakıvordu. 

Ne oldun Mehmet L. 
· ."eci hu IÖZÜ dütü,,meden söv alevler f çinde 

. LKorkudan ağzından çıkan ilk 
e ou olmuıtu. J8ddl 
ı 4' rni oldum L Ahmet benim ) le""! -~~yuya attı. Sonra ben San Pednı. 5 ( • A. - K alifor ...-r~--ı olwıı terleri dökmeie niya ahiJleıİDde acıklı bir hidiıe vu· 
.._~de onun batını keoip bba.......,...• Bir y.ı içind•ki bensin 
"CeftDe koydum. motörfi pa-'amıt üç çocuk alevler i· 

·r i" .,. ~de 6bnlıdlr. Alb kiti tthlikeli ya· 
nlarla kurtanlabilnıiıtir. 

1 :\ I 1 St tı 

12 DE SONRA - Tabı.kalede 
Boıkır banmda oturan Hacı Mehmed 
ad.meta biri diia ,,ece ıarhot olınat. 
Nal 12 dea .onn to~ çıkarak. nr 
ra atıp ortabiı altfltt etti~inden yaka· 
1...-ı. m8dcleiumumiliie aevkedilmit 

tir. 

ŞUpheaiz ıimdiye kadar çevrilmiı 
olan iilimlerin yüzde eeklen hatta 
dokw.,mı qk filimleri ifPI etmek • 
ter'ir •.• 

Runun neden böyle olduğunu eor 
nı!Ak herhalde hiç kimeenin aklına 
~ek cfeiildir. Dünya üzerinde. ku 
rulduiu gündenberi qkm elde etmit 
oMuicı hakimiyetten _,nra. hiç bir 
rejisöı böyle bir eual tevcih ecli?e • 
mez Matta, aşk fı1iınlerini çevirme • 
dii:ni iddia eden bir çok rejisörler 
bile, filimlerin muhtelif yerlerinde iı 
ter i1-temez atk sahneleri çevirmeğe 
mecbur kalmrtlai, bir çoklan da ha· 
yatl~nnda böyle bir iddia ortaya ata• 
rak herhangi bir pf kmnacbklan i • 
çin talihlerine teşekkür etmek mec • 
buriyetinde bulunrnutlardır. 

Yıtfnız ipret edilecek bir nokta 
vıria. aşk filimlerinin ilk sinema sa 
natinin icadı gününde olduğu gı'bi 
bütün filimleri yüzde yüz doldurma 
''lşıdır. Bir taraf tan ilim. diğer taraf 
tara fen ilerleyiıleri, qk aleminden 
baf!<a diğer bir çok alemlerin de İn• 
eanı iki aaat perde üzerinde mqgul 
edeuk kadar entereean mevzular ta• 
11dığmı ıöıtermif ve haldbten bu 
mevzularm perde ilzeriade eeyri bir 
çok eeyircileri müthit bir a1ika içinde 
bıraknuıtr. ;it 

Difer taraftan atk filimlerinin ul 
pı halinde bulunUfU bu filimleri çe
viren yılcbzlann yetiıtirilmeei huıu· 
IUD .. bü~k mütküller ortaya çıka.
maktadır. 

Coldte Dar/eua. 
Her ne bdar hustln için tiyatro- bi daha hafif eeerlerCle rol alarak bu 

atin )'•tittd'dlli ~~~ • rolü kendileri jç~ ~ ihtil-. 
yalar ~~·-tdıif~Uttitıl • retirirler. Zaten, rejJ8orleiia 
eek Gc:ietler mubbiliılde tiyatroyu biıbirinin taklidi eeerler ortaya at • 
baakard filim eanayline seçiyorlar· maktaki Uaflan da en fez1a Mtiatl.
• ela vaziyetin uzun bir mGddet da rin bu ibti•ılemw dikkat etmek 
ha bufekı1de devam etmeJeC8ii mu· mecburi1etiade ileri ~r ınu) 
hakk:tktır. Eler GoW ~ her .... ayni Şolıiıden tohiıe a-ek yeni ,.ı . ._ içiııılo ~ ........ ,... 
clızlar pqinde kopn rejieörler bu • Dil rejilö*- delil ayni ..... • yalıaılerinin neticelerinden pek o b tiolin ............ de bul-" i<a • 
dar ümid ettikleri derecede memnun heder Bir JilOcle ..... ..-ı bulaa 
olmualar gerek... Çiinkii. bu ıiJe • aıtitt eler ibda kudreti uymayan bil 
retler, biraz evvel de eö~edijiınİZ si ~ ebe clilftüyle, ölü__,. 
bit iyatro mekteplerinin tiyatro ..h· .-.ı bu ,.kilde filim çevinneie de. 
nelerine yetiftirdiii elemanlan bn • Vllll\ edecektir. Garbo aibi pek üa • dıiniaia yaraımpa .. mektept.e!lt tün olanları. hatta mevzu .,.U bUa 
yelİllDeJ'ID ve llelİfİ ,...ı 8ııı.ıae oloo. lıu mevzuıa ll'P ı,;,. ....... lıir 
çıkau1 ....ı-ııi biT ,..._ ı.llıo • kadın karakteri ~ Folıat 
ıinde*ı de bir o bdar hünna up nihayet yirmi aene içeriliade lia- Jm. 
m111arda'··· dm tek bir ...... kabı herbanlİ bir •k filmi çevirecek b· Netice: Ate fili.....,_ ,.U 9 ıa 
dm WfJU orbilin lıir çolr kültir haz!. ..... yeıiftirmıık lıolılrmdiı ..jiojirlor 
neoı yanında ayni zamonda biiyuk wd lıerebt edoc:okler1. -ı.s. biıila afıtık olınadıiım bilirler... Kalclr ki, rejiaörleri bu oual ....,.ı .lbw, 
bir duyara l)azineaine nmh'k olmuı 
IAznn gelmektedir· Yalnız fıtri rnezi 
yetle qk fi&mlerinde rol almq er • 
kek ve bchnlarn eevirdler önünde 

diiftülcleri uçmum. rejt.örleri artık bü 
yük bir d6fünccı1e davet etmiftir. 
Çünkü, ille .. k filminin ~evrildiii 
günden IOD bir 8'k aahneeinin teabit 
edildiii pne kadar ayn bir qk aah· 
ne1i yqatmll erkek ve kac:lm nihavet 
•yılıdır; ve acled1eri hepimizin bilcl 
ii 11"bi en yukan altı ve vedivi pc • 
mez. Bir araltk. ıüzel eeele bU atalı 
kA1itenin ~zden ka~ ,.aupe
cBJdi İle de ~ • .. ~ ~ .. 
diqi gı'lH ç~di .. ~ ... gerçi 
lilml d"ldurd11: h8tii caahhk hı•ıu • 
eunda biraz ~ tatmin etti: fakRt 
hu bclar ... ~ Wr w"it. ıine .... - -' .. 
1e1. kendieine tevdi edilen vazifeyi ____ C:...;•_c;...,__;..fon{~---·-
telİnc!en ietifade eclfırek başkıa bir r-e v·ı ndsor d u·· k •• 
ziyet aratm~ k"'dar qair bir 
mertebeYe d6'ürmedi· Hlt lerl zl ar 

taal eeek Onun içindir ki, güzel filim aanatı 
rnelerdenberi bir kaç artistin elin~e 
clunnaktadır. Bunlar vaziyetin inceli 
ldli anlamll olanlardır . J..ondra. S ( . ) - VIJ ...... 

Ya Garbo sribi trajik bir takım RiStero bılcijriJdajıne gire, Dik .ı. Mlınelerde maharetlerini C'Öltermit • \iind•r.Oa ullluvettar ltir mGmı•• 
terdir. ve daima ayni trajik uhne 1 • 1 on•: un Hıtıer•ı aiyarel t...
çinde muvafakıyet lr•zansnap çalı- vurunda olduiu babedaila ~~"'!~;; 
fll'lar; yahutta meeeJI Mirna Loy ~ ..... ...,_ ~ 
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\Dünyanın.erı zevk
li avlarından biri: 

Atmaca ile bıldırcın 
nasıl avlanır? 

Tefrika Numarası : sa Yazan : Fel"ks Bav,,,an 

Coni ile beraber güz ve parmak 
• 

lZl 
• değişdirten Homer ! 

Van Meter; kaçış halinde, boyuna yer değiş
tiriyor ve bütün dost kapıları yüzüne kapanıyor! 

22 Temmuz 1932 pazar gü
nünü takip eden gece, ıaat 10 
bufuk sularında ŞikagoJa si
nemadan fıkarken pusuya 
dütürülüp vurulan "1 Numa
Talı Halk Dü§manı,, Con Dil· ' 
lingerin ölümünü, dünyevi ve · 
uhrevi mera.imle gömülme
ıinden •onraki ıalha baflı-

l 

{ 

yor: 

Ya Homer van Meler? ! 
Polisçe izi bir türlü bulunamı

yan Con Dillingerin bu dostu, dos
tunun pusuya dü,ürülüp vuruldu
ğu 22 Temmuz 1932 pazar gecesi, 
yP.kmda değildi. Bir lokantada o· 
turuyordu. Yanında da bir kadın 
vardı. 

Bir ıualık radyo, fe1iketi bildir
di: 

- Hallo, hali o! Burası radyo 
Şi'ngo ! Con Di11inger, "1 Numa· 
ralı Halk Düşmanı,, demin öldü
-rüldü ! 

Homer van Meter, dehşetle ir
ki 1::rek, yerinden fırlamak iıter
ce;:nc bir hareekt yaptı, fakat; 
etrafa çakhrmamak lüzumuna in
tikalle, derhal kendisini tuttu. 
Hı.+~a o derecede dehşete uğra
mı~ ve o derecede bir gayz ve hid
<lete kapı]mıftı, ki az kaldı bir 
te '<mede önündeki masayı devire· 
cekti. Bu tekmeyi savurması da, 
lokantadaki bütün gözlerin ken
disine çevrilmesini mucip olacak 
ve ihtimal, sıcağı sıcağına yakayı 
ele verecekti. .. Bu vurulanın en 
yakın dostlarından ve hareket ar-ı 
kadaılarından biri olan Homer 
van Memer! 

Radyonun verdiği tafsilata he
yecanla kulak kabartan gangster, 
orada daha fazla kalmak ihtiyat
ıızlığında bulunmamı,, yanındaki 
kadını koluna taktığı gibi firara 
kadem basmı,tı ! 

Ilmner 1·an Met('r, nıhıivfo =abıta 
memur/arma har~ı bö)'fo J;,Jlım att·.~ 
ac;arnk, hPm dostu ç<•tt• rei.~i Con D!/· 
lingP.rin kaçıp kurtulmasını f('min 
etmi§, hem de 1-.cndüi ka~·ıp kurtul· 
mu~tu ! 

Ja,tı.. Hele ıon zamanlarda, bil-1 
ha11a ! Burada emniyet müdürü ar 
fatile tu bizim iyi yürekli, akıllı, 
uslu ihtiyar O'Konnor bulunduğu 
müddetçe, bu •ehirde yaşamak ve 
hale tiikretmek, mümkündü. Fa.
kat, şimdi? Buraya komiser dedik 
leri öyle berbat, yırtıcı. izbandut 
!lir herif ~önderdiler, ki .. sorma! 
Bunu neden gönderdiklerinin se· 
bebi de malum! Hem onlarca, hem 
de bizce! Yoksa sen küçümen, ma 
sum bir oğlancıksın da. onların, 
Sent Povl •ehrinin Con Dillinrıerin 
en esaslı "kararr,ih,. ı olduğ··nu 
1:-ilmediklerini mi zanned1ycr, bu
n:.ı co!::tanl::ı·i :.::: ':1 !!~·:r.i t~:.av
vur edcmiycr musun. ha? Nasıl? 
Vah, miniminn:\cık rl:?1ik ... nlr, "~ h ! j 
Haydi, bir an evv~l l:rro;odan uznk· 
faşr.uuıa bak!. Bir ,1 ... 1·= 1;a ~orr" j 
burarh hepir:ıi:::i çalraka ctmiy~· 

ccklerini, derleyip toparlayıp gö
türmek üzere poıta etmiyecekleri· 
ni ~aranti edemem! Sözün doğru· 
su bu ! Hemen ba~rnın çaresine 
l:>ak:nan, daha hayırlı, doıtum ve 
meslekdaJım ! 

Van Meter, Tommi Gannonun 
miıaf::-;>ervc-: · _:n~ ıüvenemedi. 
Artık bu sözlerden sonra güvene· 
mezdi de, pek öyle! 

Onun yanından ayrılıp Frank 
Kervinin kapısını çaldı. Hayhat; 
Frank Kervin, başı ııkışmıt mes
lekdaşrnı ötekinden daha dostça 
karşılamak şöyle dunun, korku ve 
hiddet karışık bir karşılayışb, ha· 
ğırn çağıra adeta hatladı: 

- Bas! Çabuk buradan tüy! 
Behey katır! Sen ne cahil şeymi
şin, be! Burada hepimizin göz
hapsi altında iutulduiumuzu bil
miyor musun sen, be hey idrakine, 
irfanın:ı turp sıktığım mahluk! 

Van Meler, Vilycm Greyin ka· 
pısım tıkırdattı. Medet yok! Bu
nun istiskali, daha baskın çıktı ö
tekilerin istiskatinden ! istiskal de 
lakırdı mı! Vilyem Grey, ziyaret
çiyi odaya bile sokmadı. Kapı ar· 
kasına çekip, yakasından sarsa sar 
sa, hayli alçak ve ıslık gibi keıkin 
bir sesle: 

- Mister, dedi, ben sizi hiç, a
ma hiç mi hiç tanımıyorum; tanr 
mak ta istemiyorum; eier ... eter, 
müteakıp yarım saniye zarfında 
da buranın havHını pis kokunuz· 
la bozar, ifsat ederseniz! 

Bu, kovmaktan beter etmekti. 
Başka bir Z&:Tl'n o!sa. misftfir, ev 
~ahi binden bu ita bft.ca hareketinin 
hesabmı sc.,,.. .. -d,. F-':at ••t sır" da? 
Homer van Met~r b••r,,.--'an da bu 
rnretle bnv•·nun ölçüsünü a!mağı 
yetf!r gördü! 

Ve ...... . 
Ve S•nt Pov!e a•.·c-k b~·Lı~ı ay· 

ni s:-iinde, tcktar otomo'>ilinin di· 
r:'!ksivon verir~ ~h•nıp. bu teh1ike
li va7.iy:t• .. n i.i;-'·~n metresi Meri 
Ko.,f,..r~i ;• ... Y" ... ""na. ıa::rdü · oto
mobili ... Güzel J .iyc v.ölü i~tika· 
meti.,tfe ot()~obil ıürü11te. Homer 
van Metcr, 325 kilome~relik uzun 
~esaf eyi, rekor n~i;ddeti derilmek 
:-:erek k11a bir müddet içer:,inde 
~eç-ere1<, .-;•-zel Liyç gölünün kena· 
rrna eri,ti ! 

G::··· lcıyı!t.rın~ ·, er .. :·.:. ıayfi-

Tafsilatı batkı yerden dinleme
ği tercih eden gangster, ertesi sa
bah gazeteleri okuyunca, çete rei
ııinin ele verildiğini öğrenmiş ve 
bu haberi okuduktan sonra, artık 
bir dakika bile Kalümet Sitide 
kalmuı caiz olmadığı kanaatini 
edinmi,ti. Derhal, pazarlıksız ola
rak Faynertilerin otomobilini sa
tın alıp, metresi Meri Konfortiyi 
kolundan yakalamı§, otomobile u
çururcasına sürüklemit ve direksi
yona geçerek son süratlc Sent Pov 
le yollanmıfh. 

Nsvar, neyokl 

Aluliillwlim 1.-Öfl"~i ilı• lıerııL ı·r 

Güler yüzlü ,en bir ihtiyar. Yet· 
mit ya,mda olduğunu süylerken, 
bembeyaz di,leri güneşin altında 
parıldıyordu. 

Bay Abdülhal:m, kendini bildı 
bileli atm~ca tiryakisi imif. Ada
pazarında onu tanıyanlar, bir gün 
atmacasız gördük!erini hatırlamr 
yorlar. Kahveye giderken, hava 
alır!<en, gezerken, oltı rurken atma ı 
cası daima yanında bulunurmuş. ı 

- Nasıl. dedim, L.la:aca ile av 
zevkli midir? 

Güld=.i: 
- Ne kadar enla•-a::ı zevkini 

anlayamazsız, ki.. l·le:n karlı, 
hem de dünyannı en zevltli avıdır. 
Ne tüfek lazım, ne de barut vet:ı
ire masraf! Scnr.>. avı siz öldürmü 
yorsunuz. Kuvvetli kuş hafif ku,u 
yakalıyor. Bıldırcın r,.en atmaca
nın avcı olarak yar:ıtılmı}·· 
~ Pe:;i'11t1C!ncıhı nasıl avlıyo .. · 

ıunuz~ ..sn 
- Gay~t kolav. Kolay ama us

tası için!. Bu söylemekle öğret· 
mekle olmaz, ki.. Senelerce tecrü· 
be lazım. 

Bir defa iyi bir kC.:n .. J: soıra c!a 
terbiyeli bir "'.tnıa~-.ı )f-.,rm. Köne· 
ği tarlaya talcırsm•z; bıldırcın h:ı· 
valandı mı, avucunuzun icincf"'!ki 
atmacayı saniye ge,.:nneden arka-
sından salarstnı-z. O k'1d•r !. Göz 
yumup acınc~ya kadar bıldırcın 
atmacanın pençeaine düıer. Bun· 
dan sonra sridip .bıldırcını atıuaca-

yelik gel:ni11 olanlar kaynatıyordu. 
Pc ·· lçe r-a~an ıanı:;~erle mc:resi 
cıvıl cıvıl öten btı neıeli kalabalık 
araıında 1001 cnJiıe ve tedbirle 
dolafıyorlar, hemen hemen her 
ıün bir otel deiiştiriyorlardı. Be
reket versin, ki oteli bol bir ıayfi· 
ye yeriyc.H buruı ! 

Sent Povldeki evlerine misafir 
olmasını tiddetle redHetmit bu
lunmalarına raimen, Frank Ker
vinle Vilyem Grey, Homer van 
Meterle ıene de alakadar oldu· 
lar. Sent Povl tehri 11nırları dııarı 
ıında, kendisiyle temasa ıelmek· 
ten çekinmiyorlar, - kayıt ve prt 
albnda - bir dereceye kadar meı 
lekdatlık gayreti ıüdüyor, dost
luk eseri ıösteriyorlardı. 

(Arkası tar) 

Kaçan çift, anac<'ddelerden ~e
memeği gözettHH gibi, P,ec~yi öyle 
göze çarpacak bir yerde geçirme· 
me~i de düsünmü;tü. 

Erkekle die.isi, van sokaklardan 
geci~le varclıklan iicra yerlerde 
sabahlamı!lı. Boyuna yer dci!iş
tirmc0i ihtiyata daha muvaf \:t hı· 
larak ! 

Hırsız gelinle milyoner bir qüveg 

Sent Povlde doğruca dostu Tom 
mi Gannonu ziyarete giden Homer 
van Meler, şu si:'zlcrle karşılan
mı§tı: 

- Bütün azizler atkına, bu iş
'de beni de yakma ! Hemen bura
dan uzaklaş! Hem de mümkün ol
duğu kadar çabuk! Sent Povlun 
kaldırımları, bizim gibilerin ta
banlarını yakıcı derecede kızgın· 

Şi~a ·o'ıı lıir ıııil)oncr e' lı·n••ı('k i· 
ı;in L:11li f 11\ e !,lid isimli lıir lr:::il:T. 
Ba':aı·ı. ılo!..roru•ı t:ıHıi, sini dinl<'ıre· 
cll'a. lı :·~ta lı:ı . ·a kcnılini lıc'rclİ)I' ılw 
İrc:-İıır 1111111~ H' lırnwn ııikiılıını kı)
dırıııı-:~ır. 

Lwli 1 m ı•rkl iıl iiı: ı:iinıl c•ıılıl' .. j lırun· 
§İtle•ı Frant'a·1111 Kan ;chr"nt!e ~ a!r 
yordu. 

Fr.ııı~ ·z 1
1
0

1. tur. !_.,.n ! " :nr: 

.,_ Bugün yataktan çılmaınah -
dır . ., demi~ \'e huna mukabil gelinlik 

l . ı ;wı re' ahı nf' olınu~ biliyor mu~u • 
ili":?. 

"- Bir ~nli•ılik kıza. f'\ lenecf'ği 
•:ii·•ıl" lıii} le hir ta\ siye dinlf'temez -. . ., 
... 11117.. 

lhınıııı ii~l'rİnf'. kır. rllıis<'lf'rini gi· 
'iııııı:,. '" ıl .. r'.al lı<'lf'diyf' rlairesİnf' 
l.a"a ":t atnıı~trr. 

Ya•u1a•1 nır·•,..,j nikih h:rkaç daki
kn İnİn<l,. hit"ıİ~tjr. 

~on davetli avrılc..lıktan l!onra Ledi 
İm nklid geni~ .bir nefes alarak ~öy
le demi~tir: 

''- Oh ... Şimdi doktorun t8\sİye
lerini dinl~nbilirim." .. 

Yeni ••pk•l•r 
Sonbaharda yeni fapka modelleri 

beklenirken şimdi de sarıklar çıktı! 
Gariplik itibariyle rekor kıran bu 
baı tunletleri için 5iizel de~l de de
nemez ..• 

Sanklann firması. çohadır. 1\18' i. 
kırmızı gibi düz renkleri oluyor. ma· 
,.ili kınnızıh; Hrılı, ye~illi karı~ık 
renklileri de var. 

/ lı:i } <1r a l'Cl t '<' <1t marası 

nm elinden almak işi kalır. 
111

,. 

- Günde kaç bildırcın tutu " 
- Bu, bıldırcmm çokluğun'~ 

atmacanın ustalığına bakar. ~ 
yüz kadar bıldırcın avladığını 1"" 

olmuştur. .. il 
Abdülh:ılim son cümleyi •o!.ı 

ken neşesini kaybetmiş gibi~ 
Gözleri buğulandı . Yüzünün . 
lı, gülölmsiyen krrr~ıkları geril~ 

- Usta ve e:nektar atın•~ 
ö!dü. Köpzk de onun arka••~ .!A 
gitti .. Şimdi bunu yeni yetiıtİPI 
rum. 

Kö:n : i isaret ederek: J 
- Sa:·ı d~ yenidir. An:ı\ nı~ 

lar. Beni hiç yormayacaklar I' 
ha.. ~ 

Abdülhalim avdan ve a J; 
lnn beh::: ederken çocuk gibi se 
duyuyordu: .J 

- Atma.ca avcılığının ne t1. 
kesi var, ne de dediğim gibi <ti 
rafı .. Bir parça et atmacayı ~ 
yort!r, neşesini verir .. Ondan >r 
atmaca sahibinin neşesi gelir·· 'J 
macayı bıldırcmın arkasınd~.hıf 
dı!d~n sonra duyulan zevk b•Y 
şeyde yoktur!. 

Sordum: ·r 
- Atmaca şiiphesiz vah~İ ;! 

l:u~tur. Onu nnsıl a.hştırıyors~Jl;,Jı 
- lns '.'.\n bile doğduğu vakıl cfJ1" 

r;dir. Aslan, ltap!an, alıştırıl ,. 
bn sonra atm<ıca niçin alı,tıt1!°'ıi' 
r-ın. Y •l ız P. h : ac.a göründüi" bİ' 
H uslu değildir. Çok yırtıcı 
ku!ltur. 11i 

Elin<"c!:: kalı ı meşin eldi"' 
gösterdi. f,s' 

- İşte, elimi bununlo. mub• ,~, 
ediycrum ... Garıas•ndan da 1:j.1, 
z:.ıretle kendimi muhaf aaz e 

1 

rum. ~ 

- Peki atmaca bıldırcının•' ti' 
:omdan gideceği yerde ba§k• ti 
fa gitmez mi? d' 

- Gitmez olur mu? 0111Jll İ 
\!sulü var .. Bir deia karnı talı 1'1" 
mayacak. Tok olduktan sonr:,ıdı1 
şun per.indcn gitmez .. So~rdeıı ,ı· 
crnı yakalar ynkal~maz ehn 
mak lazım. . 

Abdülhalim birden susl\l '°e;lıl' 
- Galiba dedi at:tıaca •"~ 

yapacaksın?. 
- Nereden anladınız?. ı dl 
- Her krafını soruyors11J1U . . ,, 

onun ıçm. .. k ıı ı 
Eacr merak ecdrseniz sa 

1 ~ 
danmavınız. insanın huz11f\l JıO' 
maz. Yağmur, çamur de~e:ıı do' 
)unda atmac.ı, peşinde koP 
lasır .. 

·Bir aralık gül:.imsedi: p 
1 ~ • .,- Hem bu keklik avcı ı,, 

benzemez. 
- Bu nasıl avcılık?. I' ile ,r 
ihtiyar beyaz sakalıaı e 1 

vazladı: . . . ; ~ 
- Onu ıhtıyarlaı bılrn.e~ biİr'.. 

ler bilir .. Hem htanbul ~·~;10~ 
fehirlerde olur .. Demek ıs 11':".1 
ki dediğim a vcıhğa alıtınıf ~t~ 
ihtiy;uladıkları \.·akit ister 1 1' 
vazieçerler, fakat atmaca ı:r. 
ölünceye kadar avcı kalı~. '4 



• 
Rayarı 11 d ' b 1 

p reva~ ıo·ry ~';;; ~ıa .. 
Kı ~ızlar kısmı 

Ymeth kadın doktorlaruııınız 
nezaret ettiği müessesede 

bir saat · 
d Sabah .. tıkt vızıtc zamanı·' " H 1 • . v ~ or b. ı;ayan _ Bul'Yün bizim a sıyonı. ıgne-
ııtıt ır b::lstanm baş d 

0 

k Yor. ucun ii' si günümüz. Dışarıdan gı~~r e~ 
-...... 8~ ·· görmüşsünüzdür. Bayanlar ıgneyı 

, 'l gun nasılsınız? yapmak için sıra bekliyor'.nr .. 
~'ııııı ı~:~~kür ederim. Yalnız bo- Bu esnada oda kapısı açıldı. içe· 

.._ lı. ıf hafif yanıyor. riye iki bayan girdi. B~~an ?.ok· 

d
, V ~ Çınız bal;ayım. tor içerı' gı·renlerden bınne done· 

--- . 

Kırk ayaklar 

Sinema kapıı;m - A/fedPrlıİni::, 
Bay~: Kırkayakların sinemaya gir • 
me~ı Jasakttr ... 
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.1 EKON~Mi ı 
Krom ve kömür istih· 

salatamız her 
sene gittikçe artıyor 
Kroııı h.tilı:--aliitınıız lıer yıl hii) m, 

bir farkla artmaktadır. Giileınan kroııı 
larmm i~\etilmrsinclen l'loı1ra. TUrki· 
yenin bıı şalıadaki rakilıs"z rnziycti 
bir kat ılaha kunetleuıni~ hulunınak· 
tacl ır. 

Yapılan bir talınıine nazaran hu 
yrl Gii1t"man kronıtınıian pil·aı;aya a"· 
~ari 100 bin 11111 nıal cliikiilcrd tir. Bıı
nun hu~iinkii l'iyatla tnlıın 2,500.000 
lira karlar tahmin ı>dilnıektedir. lı;;tih· 
~alin ıımntazanı ilerlcıııesim1cn sonra 
senede 300.000 ınn krom ihraç etmek 

ııun ııııırihiıın· kontrole tahi tutula'" 

('aktır. 
Gayri ııfi ) irıııi lıeş kiloya kadar 

Aiimldı•rilt•ı·ck niiınııncler veya yolcıı-
111111 lwı·;ılwrirıdr g:iıiirrlii~ii arııı ınrk• 
tanla fındıklar kontrnlf' talıi 'ıutıılını· 
yacııktır. 

Hıı koni 1'111, Trabzon Gİrf'"·Oll, o~ 
clıı. F:•t -u, l~ı . ırılıul ıııerkrı;INindc ·a· 
pılııwl.t;ıılır. 11 tı ıııl \'ekfılC'Iİ 1 ~iirrı'c· 
µi liiwııı ii;ı:criııf' ııınvııkkııt 'eni fııı
dık ilırııç mrrl,rzlcri ılc ilırla , e<lehilc-

cektir. 
Buğday c!nslerrnın ıslahı 

Yapılan hir i:.tatistiktc kmın ihrıH'a 
1 """m url ,,,.~la olduğu ıu surrt 1 r r çln bl r te ,ebb us te~hit f'rlilmi~tir: Hıı~ılııy cinslerinin i l:ilıı iı;in Zi· 

1921 rle ~AOO ton krom j 11 tilı. al e· raat Vrkiılrti ıııiilıiııı lıir tr~rlıhiic;e 
clilmi~ıir. 1925 tle 7.!106. 19'.:!6 ılıı ~r.t;ıııiş lınlunıııaktııılır. v ... kfıld hiitiin 
6.67Ô. l <)27 ıfo 18.3 lR· l 928 de 11.84') hıı~ılay yet i~tircn Jıillp;clcrinıir.r. 11ir 

ıııii111kiin olaı·aktır. 

1
()2'> ] 1617° 1930 1 "8 ]<JS 19'>1 lamiın '.· aııınıı;,, hu:!ıl;n' cin lcrini YC .~ ( f' • o, ' ( a ... . , ,7 r ' 

l 
., .. ?oo 19'> l l ,.. .. '> 16 J9'l'> 1 hunların ilıtİ\ a <'lli~i rrlfıtrn ımktarı-

c c _,).,)00. .}:.. c c ,),1.:. l. ,},) l (' " r' 
150.472. 19~6 ela tla Hı3.880 ton'kroın nı fr,.,hiı ctıııck iiı:crc niiınuııelcr i tc· 
i~tilı-al ('dilmiştir. ıııı~ıır. ı ayet ana ıy r ~c ırıınız za· ParatUI bezinden elblse · · ,··ı· k ı· ı ı · · 

ti;ı Yanında d . h . ·erek ·ıA .man cm~ıreye rck ! Kolunuzu açınız! dedi. 
, ......_ tıı 1 ave cdıyor: H · b of· oo Bayan kolunu açtı. emıır• a· 

'
1
•1 d Yaj'a gargara yapınız. Ve yanın kolunu bir lii.stikle tutarak - Tek başına soka'ğrı çıkma~ına 

'- ,,~rn atımz. ı·g~nenı"n yaprlma"ı ı'çı'n damarların " _, vuc d • mu•••'.~e ediyor"""""?. 

'- ))· u un•ızch. <' ~rı V"' r mı? h l d dı'yordu ı tzl · ' .. · u unmasına yar ım e ·· . - !:»rinde para~iit bPzinrfon enta· 

Di~er ,.,aftan kümiir İ•I ih•alilh • lo iro hm'"''"" <la hu tonnio" gri miş ol· 
nıız ıla artını~ hıılunnıaktaclır: ılu~unılnn i .. ıcnilcn niiıııunı•lcr lıazıı-

1 Q2·l de 7O1. 5 l 9 ton. olarak ı .. hiı 1 amp gôômlerihn i~t ir. Ri\I ii n 'i I~ yrtl er 
cdil•n köıuiir miktan 1936 da 1 mil· den g;in<lcröl oni~ ,.r "" niimıuoclrr Sılı
yon beı )'üz ot uz ,.ki• hin a 1 h ) ih hal V cka iri i "'"·kr< imle • rn lan hi r 
k.rk dokuz tona çıkm<ı lmlunmakta • hiirndu talıliln ıHhi ıuıula<ak. hu ıah• .ıor. lil urıimimlr normlrht ı.,,ğ,ıarluo· ··\' Dı· .,leer.ım. d . .-::dlıiraz.. Bayan doktor bu··yu"k bir dikkatle D 

, • n rar iişme>ine mani olur. 

. rımzı e ... yağı ile ovu- hastaya iğneyi yaptı. Bu hareketi ---------------
! ~•tıı • birkaç defa tekrar etti. Bayanlar 

: e~ekhane üç kısma taksim 
edılmış; öğretmen, talebe, ve kü
çük talebe kısrmları. Masalarda 
~u}u~an ~haklar bakanların gay
rı ıhtıyarı iştahalarını çekecek ka· 
Ô:T temiz!. 

Ru rakamlara dikkat rdilcrrk olur "'" "" •fi"" hakknuln ""''' hir fikir 
sa inki~af farkmın pek biiyük olduğu cılinilnıi~ ohH'aktır. ~~ile d~ıı·7 bunlP-rr büyük bir dik. büyiik bir intizamla girip çıkıyor· 

~Çlik ınlıyor. V P. elinde bulunan 1 d l b' 'kt d k a n ar ı. ğne iıi ıttı en sonra o . 
:, 'Y•not defterine kaydediyor. torla Prevantoryoma ait haıbihal· 
)~~ ao ... r d~~tor bunları söyledik· lerde bulunımagwa baıladik. Kendi· 
"t .. a uı" b. h ~· ger ır astaya geçi- sine sordum: ı,1 ~ 3on • - Ne kadar zamandanberi bu· 

~·llt ar ra dıreklör bay Zeki has· rada bulunuyorsunuz? 
htel'ı he~sında ! Doktor Zeki he· "- Şöyle böyle yedi yılı geçi· 
ı/0t "e en h~st":Jarın hepsini ta- yor! Bu müddet zarfında yüzlerce 
\ ılı1_eı:Ji" kendılerıne isimlerile hi- hastanın ted~vi i•ile m-gul ol· 'ıı JOr B z k' ~ ~ ı,~ ••,. k:I ay e ı hastaların duk. Evvelce buraya yalnız lstan· 

f\ a.laı.,,. \ 0 alma vaziyetlerile bul okulları geliyordu ve Prevan· 
' \J '"'ti.ar b 1 d tı'r 3orark .. toryom un ar an pek az miktarı-

.: en ben de kulak kabart nı alabiliyordu. Sonralan yapılan 
.._ li:aç k"l teşkilatla daha fazla talebe alabil· 
'(} 1 o aldınız? mek imkanları temin edildi. 
"- n n bir • ~· "Ü•eJI.. Bilhassa taıradan gelen talebe 

lt di" · ve öğretmenlerin burada tedavi 
"- )' gerine: ec:lilme~i i111ine daha büyük ehem· 
"- A a, siz? 'ld h "'l · mı:vet verı i. 
(l~ lt k'I ' , ~~\ b. 1 o · lstanbuldan ziyade taşradan 

~.f~it Si~i •~ine dönerelt: gelen talebe ve öğretmenlerin te· 
Yelle e muayene edeceğim. davi edilmesi işjni esaslı olarak 

s.. odasına geliniz. ele alıyoruz. Yapılan istatistiklere 
d • tıı:ıt • ~ Jf. "' .. d . d" b • ~U~ "'"• b gore e ıun ı u vaziyet daha zi· 
4:ie

11 
~l.l ll"'k urasının neresi oldu- yade tebarüz ediyor. "'•k ~l>j (~ merak ediyorsunuz.. ~urada öğretmen ve talebe .,hhi 

bir l!;i
11 

~;~l~ merakta bırakma- vazıyetlerini. düze.ittikleri gibi ya· 
1 l'a <>oylıy · D h k d l "'•ta ~''>ıda ~~'?.'· a a önceki !~1'.ıa.~ın . aı e erıni ve prensiple-
~ltj <>ğret • Kultur bakanlığının rını ogrenıyoı·lar. 
1•~;'j:>•k ın men ve talebeyi tedavi . ~ız !"'viyonuaa yakında !50 ki· 
~'~I l'~va. aksadile Çamhcada aç· şılık hır de kür yeri yapılacaktll'·· 
~ ~t h ntoryom .. · · D kt h ıslttı.l •re" muessesesının °. or emşireye dönerek ila· 

ar
1
n a~.toryomunu ve diğer ve edıyor: 

il 1 goı-eceğiz. - Bu da benim çok kıynıetli bir 

b "ev ~ :f. * k d ;~)a •ntory ar a a•ım .. Hemıire bayan Mah· 
ı~\) n Aıi ~mun baş hemşiresi m1;1re ! Kendisi hem muavinim hern 

~iı ~Una ·~ .ıle birlikte kızlar p~- asıstanımdır. Hemen hemen yedi 
i~• tr •aı!":Yoruz. Büyük ve ge- yılıdır burada bulunuyor- öyle de· 

:•ı.:~ıı tar~~ Salonun bulundui<u ğil mi Mahmure? ' '~•k'iıı v ld kı!"'eti de var. Ab· Bayan Mahmure baıını sallaya· 
.l\o !. a esıne hediye ettiği rak ilave ediyor: 

~liddtlak, s - Evet tam 3·,-.di yıl! 
ı' b •t ok j'n zamanlarda bir Bayan doktor Mahmure ilive 
t:li>l~~iin g: ola~ak kullanılmış ediyor: 
'Uh.1 koruın nflerın sıhhi vaziyet' - Şimdi binayı gezelim .. ı,~ :••k öğ a arını ve onlara ye- Hemıire bayan Mahmure ile 
"''•i •iierJi ;;menleri tedavi e.den . ·birJi~te. od":dan çıkıyoruz. Üs~. k~I 

() ~· dev e~an~oryom mtieı· ta buyuk bır salon! Burası buyük 
~a,I\ ~llttıiiz ~e?ılmıştir. bir yatakhane. Hemşire buraıını 
~~l'U'ki llte~dı.kı tarafa doğru uza· göstererek anlatıyor. ~llUt\ k bir od ven çıkıyor. Sağda .. "- Bu yatakh~ne. ~rta: lise ve 
ı '~• d• ku .. ka kapraı. Kapının yüksek okul talebesi ıçındır. Bura-•~1 ~la, v~u ve büyük birçok 11 45 talebe yatabilecek kadar bü· 

~cıl'tr h l'akı r .. Bunların arasından yük! 1~E!1'\C\ baya, ashıyor ve bir iki saniye Diğer bir salon kapısını açıyo-
h l'~ n ... m . 1 ~ Ql.ı.ı- Q'İl'i:yo - şırey e beraber ruz: il ast p ruz. ~- Burası da ög"'retmenler yatak-

lıt· Clcla revant ı~ s1. Üd oryomun muaye· h~nesi. llt.. ~<\- adan ı'ce . . d' .... 1 o·... b* f d elkı'lerı· ~ ""a •• an b · ~ rıye gır ıgı-~ ıger ır tara ta a evv -ı~lq ~ Preva" masanın crtaaında ne nazaran daha büyük karyolalar 
r ~ Oı-la ntoryo k . f ~· l'ııl\.ı tından b mun .ıymetlı \•ar. ~ ıl'ı-ıi tQ' bir d h ayan Bedri ve!. - Burası c~ ilk okul talebesi 
~ı 8.tı t e emsir K · · ~ Att!tJ ı hm b . . . e var.. en- ıçuı.. . 'İl\• kabuİ te~ı bliyük bir ne· Binanın diğer kısıml:U:ını gezı· 

Ve •iti: e 1• ; Yer gösterdi ; yoruz. Her ı•Y intizaJll ıçınde. Alt 
katta büyük bir yemekhane var 

Runıl:ın sonra Zinı:ıl Vckfilcti mli· 

güriilf'cektir. Zonguldak kfüniiı· i•tilı8"1inin a"lr ıdrn. ,,.,.,., lm~<lay ı<.tişfüen hölg•l<T 
!'· ıli rek ,.rfi~ ahnm "'' "'", ,eh ehi· r imi" lr tel k ikler raparak kiiy Hil em ı lirckti fi l'r ılc H~rilerı'kt ir. 

Bu e:nada zil çalıyor. Yemek 
zamanı ge1iyor. Öğretmen ve tale
beler büyük bir ne§e ile yemek 
masalarım dolduruvorlar. Hemşire 
bayan Mahmure elile karşı pavi-

yet ,·ermektedir. 932 ele 49.981 ınetrf' -------------

nıikahr direk ı<arfiyatmııza rımkahil 
936 ela hu mıktnr 8~ hin kfü;\ır ınetrc 

yonu göstererek: ' 
l oÖ , , 
"- Eczahane ve röntken kısmı 

da karşı tarafta görmek ister mi
siniz? diye soruyor!,, 

,,. :(- . 
. Prevantoryom da erkek ve kız
lar için bir röntgen dairesile bir 
de dit kliniği var .. Burada talebe 
ve öğre~enler için röntgen mua · 
yenel.erı yapılmakta ve diş kısmın· 
da dışler tedavi edilmektedir. 

Röntg~n kapısında iki bay var. 
Sıra beklıyorlar. Biraz sonra kapl 
açılıyor. Hemşire bayan Melek 
içeriye bir hasta alıyor. 

Röntgen uzmanı doktor bay Ali 
Rıza hastalarda radyoskapi mua· 
yenelerini yapıyor. Burada hemşi
r~ b~yan Meleğin çalışmasındaki 
cıddıyet ve muvaffakiyeti takdirle 
b4hsetn: ::den geçemiyeceğim. Has 
t~.Iara. karşı büyük bir ihtimam 
gosterıyor.. . 

Röntgen dairP.ıinin yanı başın· 
da diş kliniği; diş doktoru bay 
Suad diş tedavi etmekle me§gul.. 
Muayenehane içine bir göz attım. 
Burada en modern hastahanelerin 
diş kliniklerinde bulunan bütün 
aletler hepsi tamam .. 

mikuhrnı hulmu-:ıur. 
ı\ynı zamanda kiiıniir İ!'tihı;alinin 

arln;ış olmaı-ı elektrik ı-arfi~ at un tln 
artırnıı~flr. 9~2 de Zangu lıJakcla 
7.026.100 kilın at ı.arff'clilnıi~ti. 93!l 
de hu ınıktar l 9.070.!lOJ ii hulıııtı§ -
tur. Di~er taraftan clı~ piyai'alara kii
miir ilıracalımız da artını~. ~e~rn yıl 
hiitiin ıh~ men,fı>ketlcrc 570.868 kilo 

kömiir ihraç edilıni~tir. 
GUlyaftı rstlhsallbmız 

iyi b'r safhada 
Giilva::ı fahrikalarrnıız kurıılal ı iki 

, ıl ohİu!!.ıı halde ~iil rkinıi lıir ha) li 
~rtınış, f~parlaıla 250.000. ,\talıry ııa
lıiYe~inde :."!~0.000, Keç"lıorhııla l :iO 
b:~ ı·h·ar k;iv vı> nahiye1erılr tle. 100 
bin: Hıırıh11'tla ~!)0 lıi~r yiil,,.rlıııi~ıir. 
Bunlardan fııp:ırla fa 1 ıı·ikatoır ~iinclr .22 
hin kilo :ı:iil çiçr~;ni taktir etıııf'kletlir. 
Di~er f alırikahnn ~iil) a~ı j .. tilı:-ali c1ı• 
buna yak rn hu lıınmaktadır. 

En hiiyiik rakihiınİ7. olan Bul~ari · 
tan. istihsalatınıızm ıııuııtazıım bir ~c
kilde artnıaı;t kar"l"Ill<la hazr ıeclbiler
ler alıııı:ı~ı Jii7.tım1u ıziirmfütiir. Bunun 
iı:in j;;tilıiiaJiitınırı )İizcle 7;) ini mo -
<lern hir şekilı1e istilı;;al etmek iizcrr 
yeni ,·afi ıtalar alınıı>tır. Türk ~iilpğ· 
ları nefaset itilıariyle rilııın Jıİ) ası.ı~rn
cla e;;ki ~iilıretini tekrar temin f'tme~~ 
h:ı:;lamı~ hulunmaktaıl ır. . . 
Haşhaş mahsulü bu 

sene iyi değil Ayrıca kıymetli asistan bay 
Mehmet de hastalarla meşgul olu· 
yor. H:ıtta kendilerile bir arkada' Af yonkarah i~arı Ak~elıir , ·e K iilah· 
gibi konuşuuyor. Onların dertleri· ya gibi af yon h•tihsal cılen ınıntakal:ır 
ni bir ağabey gibi dinliyor! Kendi· dan alınan haberlere ~iire; hn~lı:ışlar 
(erine öğütler veriyor. Dikkat edi· bu yıl jyj ınahıml ,·ernırnıiştir. Bıı nıın 
yorum hastalar kendilerine büyük tak~lar;la lıaı<ha~ tohuıımmlan c; ıkarı -
bir yakınlık gösteriy:orlar. lan yağ yenı;Jd;rclc kullanılılı~ı iı_:in 

Artık akşam olmuştu. Prevan· hu ı;enenin randrınanı ihtiyara yete ~ 
toryomdan ayrılıyorum; yolda gi- rek nuktardan azd"· Rnnnn için şim· 
derken geni! bir mahalle bahçesi diden pİyMada ha~haş tohumu aran • 

içinde oynayan mini ·mini küçük· 111a~:t ha~lanınıştır. Fındık lhracatl f asıl 
murakabe edlecek ler önüme çıkıyoı. Ortada gözleri 

kapalı bir çocuk; kör ebe oyunu 
oynuyorlar; mini mini yavrular 
gülerek şarkı söyliyor; ebenin et· 
rafında dönüyor!ar. 

Şarkı 1töyler döneriz. 
Bil bakalım bi-r. /:imi::. 
Elindeki değnekle 
Göster bizi ey kör ebe! 

Haıan Bedrettin Ülgen 

rınılık ilıra~utını ınürakahe"i hak· 
kmdaki nizamnaıne ll"killer JJe\cli 
karariyle rner'iyete p;irıni~ lmlıınn;ak-
ta<lır: 

Bıt n izamnıırııeye ~i)r~; Tiirk iycr1eıı 
ihraç ol ıına"ak f rn<1 ıklar~ 1 ir.arettı• 
ırft işin nıen 'i, ilıracatrn miirııkube~i 
'e knnınma"ı hakkwdaki kanun ile 

• bu kanuna ek olan 3018 numaralı kn· 

f>e/i/ıaıılı - llny11· l1111>rı. )il muın 
la er•!r.rririm, yahud !J11 rı•dcu <,;ıhar gi 
rlerim. 

/1<1lm - W:.i m oğlun dclirıli, hendi 
rıi İrı~i/tl'rr l\rufı .~mııjor! 

-Dııninıarka knriknliirii-.. 

-- /lir.ı:. w~ıtld:mılı nl r.mımı .. 
- 1Yfl.~ı1 "oğuk hmıf ı cılıırrım. trrli· 

ynr11111 bahsmw! .. . 

Jspanııada öleıı 
ltalyanlaı 

tı;ı .anyol asileri ile beraber harp e· • 
den ltalyan askerlerinden ölenlerin 
sek:ı.;nci listesi İtalyan gazeteleri ta 
rafından neşrolunmuştur. 

Bu liste 43 ismi ihtiva etmekte • 
dir. Fakat son defa Santander hü .. 
cumunda düşenler buna dahil de • 
ğ:ll1ir. 

( !l Tevere) isimli ltalyan gazetesi 
"bir c!iğer ceset .. başlıklı yeni bir nıa 
kalt·~inde, İspanya dahili harbi ctra• 
f ıııd.ı lngilterenin tutmuş olduğu yo· 
lu tenkit ederek diyor ki; 

' ".A demi miidahale komitesine bi-
riıı .;: neviden bir cenaze merasimi 
yapmak sırnsı gelmiştir nrtık, onu 
gôınmek miinıkün olmasa dahi, bu 
fevkalade cemıze merasimi yapılma· 
lı:lı;.,, 
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s jc' il~ ]c' 
-~ '" _ı< 
kayık yarışları Dün 

... 
u 

Türk- lng!l ~z denizcileri arasındaki iki 
yarışı da kazandık 

Galatasaray mıntaka kürek 
şampiyonu oldu 

Pire muhtelifi Galatasaray- Be
şiktaş muhtelitini 3-1 yendi 

Dün spor faaliyetinden bir kısmı 
da Moda koyunda geçti. Mmtaka 
kürek şampiyonasından maada 
İngiliz ve Türk bahriyelileri ara
sında bir karşılaşma yapılacaktı . 
Maltada Türk denizcilerinin gale
beısile neticele:ıen müsabakanın 
revanşı mahiyetinde olan bu kar 
şılasma büyük bir alaka toplamış 
ve Moda koyu hıncahınç dolmuş
tu. Adatepe muhribinden maada 
davetlileri hamil Akaym muhtelif 
gemileri, yarış sahasını çerçeveli
yen deniz vuıtalarının arasında 
bulunuyorlardı. 

Saat 11 de başlayan mıntaka 
kürek şampiyonasının neticeleri 
fÖyle oldu: 

Uüptediler: 
Tt!k çifte: Birinci Altınordu, 

ikinci Beykoz, üçüncü Galatasa· 
ray. 

iki çifte: Birinci Galatasaray, 
lki~~i Güneş, üçüncü F enerbahçe. 

Dörtlük klasik: Birinci Galata
!aray, ikinci Güneş, üçüncü Ana
dolu .. 

Müptedilerde l 1 puvanla Gala
tasaray birinci, 6 pcvanla Güneş 
ikinci, 3 puvanla Beykoz üçüncü 
o!dular. 

Tek çifte bayanlarda: Fer.er 
h .... hçe rakipsiz olarak birinci gel
di . 

f'ı-lem~izler: 
Tek çifte: Birinci Galata aray, 

iJ~ ;l"l .. i Altmordu, üçüncü Güneş 
geldi. 

iki çifte: 
Birinci Güneş, ikinci Galatasa· 

ray, üçüncü Beykoz. 
Dörtlük klasik: 

Sekizinci Balkan 
oyunları 

Dünkü umumi tasnifde 
dördüncü olduk 

Bükret 5 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Sekizinci Balkan olimpi· 
yatları dün, kral Karol stadında 
40 bin kişiye yakın bir seyirci 
önünde baıladı. 

Sta Jyomda h.ılk arasında Ro
manya kralı Karol ve ana kraliçe 
de bulunmakta idi. 

Y.:.man Linci, Yugoslavy~ üç~~ 
Türkiye dördüncü, Bulg31'11 

betinci.. .. ~ 
Müsab,kalara yarın (buguıı) 

t> - ;, c:lilecek::r. 

Naili iVloran 
Dün alınan n<?ticeler fUnlardır: Aı11 upada tetkik ya 
100 metre: 
1 inci Gierku Romen, ikinci Lis makta olan spo1Cll

11 

Romen, 3 üncü Bauber Yugoslav- muz döndü 
ya. b: 

Bu müsabakaya bizden iştirak Berlin Olimpiyadından soı:rr ~l 
eden Melih beşinci olmuştur. tetkik seyahtine çıkan atlet Naı Jı 

Uzun atlama: ran bir seneden fazla devanı ·rııi-
Step)accsten (Romen), lif. Yu- bu seyahatini bitirmiş ve şehrı .

8 
m:.n) . dönmüştür. Naili Moran bu se} !" 

800 metre: tinde muhtelif memleketlerde s ~ 
1. Garşa.k (Yugoshvya), il. in- faaliyetine Yerileu kıymeti ve bl.I e! 

ci Velkopdos (Yunan), IH. Ne· metin cemiyet hayatı içindeki ~~ 
m~" (Ror.ıen). ve neticelerini tetkik etmiştir. ke~ 

Ciri:I atma: atlet Berlinden sonra şu rnenıle 
1. (Yunan), il. (Romen), lll. ri dolaşmıştır. . }ef 

(Rc~en) • Fransa, İngiltere , lrlanda. Bır i 
4X4GO bayrak yarl§ı: Amerika Cumhuriyetleri, Mel<~V 
[. Yugoslav takımı, 11. Yunan, Kanada, Alaska, Japonya, Çifl• ., 

111. Romen takı~ı, iV. Türk takr lf'a, Siyam. Hindistan. Irak, 5ı.ırt 
mı. V. Bulgar takımı gelmitlerdir. Hicaz, Mısır ve Yunanistan. ·el 

Dünkü müsa.bakdarda beş mil- Naili Moran tetkikleriniıJ ııetl_; 
let ara:ındak! puvan vaziyeti ıu hakkında mufassal bir rapor JıB.1' 
tekildedir: maktadır. Bu rapor, Halk p31tı 

30 J: -· ·ınnla Romanya · ·. :_1ci, verilecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_.,/ 

Köpek bahğına yenl 
( 5 nciden devam ) 1 O zamanın süngerleri AkderJ~ 

boğazına soktu. çıkanlıyorclu . Fakat sonra eskj 1 ·..; 
Fakat, deniz kenarındaki dalgıçlar, siingercilerinin torunları, bu ssJlj· 

evvela Toınarn'nun elini, sonra da ha- l\leksika körfezine kadar ı;ötiitl"'" 
fım, köpek ba1ığmm kocaman ağzına lerdir. ii 
girerken görCliiler. . • ... Bugiin, tamamen dalgıç etbf', 

Ve h.~ı sı~ada h~fıf h~~ k~~~ıh~m iı;inde, e fenni, asrtalarla yapıl~ jV 
snyun uzerıne do~ru yukseldıgı p;oze ger aYcı1ığr tabii, eskisi .... ihi ıeJıl 
çarptr. Bu, köpek halığmm dişinin, değildir. " 
To~nao;o'nnn YÜcudunu yırttığını gör Bu münasebetle sünger h~ 
ten yordu. d h" 1 A ı · , • • a ıraz ma ıımat Yere mı: Jf 

Sonra. Tomuo nun. hır mucıze ka· BT k" .. h•' 
bitinden, köp~k halığmm aµmdan '"' 'l hı .ıyo]rsunuzd · ı 1s?n~er,ldne eJilı' 
t k ı f k ..ı'"' •• d"J gı, ır ıanan ır. enı c e Jt 
e rar < ı~an I§ · ırnnı:ını Jı:Or u er. .. . · . l h l ··ndtt'r 

'

r T , .. sunger e' ıınız< e u nnan su rı t' 
e yaYa~ ·arnş oma~o nun vucu- ek k f ki d D 1 d .., ıı5ıJ 

clu ısuvun yüzüne çıktı. pl d- çok llar ·1 ı ırk. alıa ?.grgerı tP 
A · k er e -u anı ma ta o an sun 
rkada~ları derhal atılara onu. .. . h" • k l "d" ./ • 

1 d ı d 
k ll sunırenn ır ıs e eh ır. ,,.., .A 

~an arma al ı ar, Boynun a , ·e o a· .. .. .. .. . .. '":ı; 1'•,,.-· 
rında di• varaları Yardı. Gorunuşte sunger, çıy oku ~ 

). "" . 1 R k . "h i,.Je 
Bununla heraher, kendisini deni· gerı.ne 1enzer. en . ıtı ar _ı .ef' 

zin dibine kolayca indirmeğe yaraya· §Unt earımtırakta~ ~ahverengı' Birinci Güne,, ikinci Ga latasa
ray. 

Kıdemsizlerde mfüıavi puvanla 
Güneş ve Gala tasa ray bir inci ol
dular. Dört puvanla Altınordu 

rak ağırlık olan kurşun halka halıi e- yaha ka~ar ''a~ahılır. ~ 
_ lincl,.,·di. İ!i!te hu kurşun halka idi ki, On .. u ~.~le~eµ;e ~a~ladıkları :~;çlı' 

köpek ha lığını öğürtmeğe mecbur et - e\' ela. m:erındf'kı yapışkan il 

mi~ 'e kursun halka ile birlikte, To- knbolur. eJll 
rııaı-o 'nun vfü:udiinii de dı~arı kus - Hanı sÜnj!erJer eYvela a,·cı ~ltı d ikinci, bir puvanla Beykoz üçün- ~~··~..:..~~~-. ... ~~-M-.. ~~";~ 

cu. - ~ -~ 
iki çifte bayanlar: --

. Güne§ birinci, F enerbahçe ikin
cı . 

Kıdemliler: 
Tek çifte: 
Fen :bahçe birinci, Beykoz ... 

ikinci, Altınordu üçüncü. t' . ........~ 4-.. P ... :::;:-~~ 
ık. "f - . ·~ ~(~~ , ~CC" • 

ı çı te: - - _ ~ ......., ......., · JE -- .... _ , - """ , ' ... f 
G 1 · · · ·· · · r-~ ~; 'ii;;&'7' .,.~-- -. ~ .._ .... - --

. Aal atasara~. b~rın~ı, Guneş ıkm-
1 
11!fi! ·~ -~,.,. i!!:..- :ı!f . lW i$( Jk~~-.,.. . 

cı, .. tı~.ordu ~ u~uncu. , - """'"•• -~ :C..? ·-,:-~ · k; :: ; T !!Yf ~-~ 
Dortluk klasık· v·· r . .. , , 1 l ·· ·· ·· 1 
G 1 t b

. . . . ımh·u ıwyrn ya rı§ arın< an gorurııt§ C1' •• 
a a asaray ırıncı Beykoz 

"k' . G ' ı ıncı, üne§ üçüncü. 
Kıdemlilerde Galatasaray 10 

puvanla birinci, Beykoz altı pu
vanla ikinci, F enNbah~c 5 puvan
la üçüncü oldular. 

Donanma yarı§!arı~ 
Misafir bahrive lilerJe den izci . 

!erimiz arC\ınndaki :.Ik k.u~ıla~ma 
he§ tek kik müs3bakası oldu. Bu 
yarışa dört tekne iktirak etti. Bu 
d::;~ te~nenin dördii de misafirle
re ait idi. Yalnız ild!iinde Türk fi- ı 
lotillasının kürekçileri birinci, İn
giliz Delhi kruvazörünün kü~·ekçi· I 
leri ikinci, Yavuzun kürekçileri' 
üçüncü oldular. 

ikinci müsabaka 7 çifte i~kam
pa vyalar arasında oldu. Bu tekne
lerin dördü de Türk don3nmasma 
aitti. Ve ikisinde lngilizler kürek 
~ekiyorlardı. Neticede Yavuzun 
efradı birinci, Delhinin efradı 
ikinci oldular. 

Futbol maçı 
On gi.indenberi şehrimizde bulu • 

nan Pire muhteliti üçüncü ve son kar 
şılaşmasını bugün Yine Beşiktaş -
Galatasaray muhteliti ile yapmıştır. 

Birinci karşılaşmasında Galatasa
ray - Beşiktaş muhtelitini 3 -4 mağ 
lup eden Yunan takımı ikinci maçı 
m F encrbahçe - Güneş muhteliti ile 
oynamış ve bu maçı 3 - 1 kaybet-
mişti . 

Yunan takımının galibiyetile biten 
hirinci rr.a· ın revanşı mahiyetinde o
lan bugünkü maç Taksim stadyo -
mund:l oldukça kalabalık bir seyirci 
kütlesi topiamıştı . . 

T ribiinler ve duhuliye tarafı bir 
ha:vli kalabalıktı. 

Saat tam 16,30 iki takım kı!a fa 
sıla1arla sahaya çıktılar. Mutat sero -
moniden sonra iki takım karşılaştığı 

vakit Pire muhtelitini birinci ve ikin 
ci maçtaki kcidrosunu muha -
faza ettiği görülüyordu. 

Beşiktaş - Galatasaray muhteliti 
de şöyle te§kil edilmişti . 

Mehmet Ali, Faruk, Hüsnü, Fuad, 
Etyen, Eşvak, Rıdvan, Hakkı Bülent 

1Haşim, Eşref. 
Hakem Ahmet Adem. 
Birinci devre muvazeneli bir oyun 

la başladı. iki tarafın karşılıklı hu -
cumlar ıile geçen ilk 20 dakikada ne 
muhtelit takım ne de Pireliler netice 
alamadılar. 

22 nci dakik<!da Yunanlılar ilk sa 
yryı şu şekilde yaptılar: 

Sağiç kuvvetli bir eşape ile ileri 
fırladı ve kale hizasında topu geriye 
göndeıdi. Dört daki!ı:a sonra da ayni 
~ekilde ortaya muhacim, ikinci golü 

ntU~tn. • "~." •• ~ü,·erteFine konuh~~- So~a soıı 
Tnnıa~n. bundan eonra artık dem· n1hır. çmlak ayakla çıgnenır. ·e 

ze dalmadr .. Bu~n ihtinr bir adam· mUteaddid defalar. güyerıede ',1Jıf 
dır. O f,.ri tf'crHb•li zih~vat bir misal nizcle yıkanır. 'iharet inlPre 

11 

olar:ı1 ilnla<itp duruyor .• · V r !!eminin hor<la,.ma takılır. d• 1 
Siin"'erden ilk hahsf'den adam Yu· Röy]ece gemiler, güneş altııt 

rı:ı., fi1oznf u Aristotf'l'dir. Miladdan mana µ;irerler. 
:1:10 ıcne e•·yel. t1iinşr;erin muhtelif ~e- -----------
ki11cri1"l '!l hah~~t>ı1ietir. Bazan sün -
""rlcr. Yıır"n nıuhariplerinin mi~reı
lerinive kalkanlarını. zahmet venne-
ıne~i ir;n iı::erden kaplamak üzere kul
lanılmı~tır. 

atıyor ve galibiyeti sigorta ediyor • 
du. 

3R inci dakikada Eşrefe yapılan 
bir favul cezasını hakem penaltı ile 
karşıladı ve Hakkı sıkı bir §Ütle takı 
mına bir gol kazandırdı. 

Devre bu şekilde 2 - 1 Pirelilerin 
le\.ine bitti. 

ikinci dcvreve Yunanlıların sıkı 
bir hücumu ile başlandı. Pireliler 
dördüncü dakikada ücüncü gollerini 
de kazandılar. Sac açığın ortaladığı 
topn üc muhacim birden kaleye sok
muşlardt. Oyunun bundan sonrası 
Yunanlıların tazyiki altında ge"tİ. 
R1lhassa 1 5 inci dakikadan sonra 
Yunanlılar kati hakimiyeti ele aldı -
lar. fakat muhtelitin müdafaası can 
cfan ovnuvor ve sayı yapmak imkanı 
vermiyordu. 

Neticede mac 3 - 1 Yunanlıların 
lehine bitti. 

-,~ 

Çin de 
harp 

""'' (5 inci sayıf<Ufa1ı det' . 
·~~ 

"Bakaplar Şanghaydaki ·r. · 
te sulhçu bir hal !ekli te~Jerİ ~ 
mümkün olan bütün tedb1~i f!J1. 
aarlamıtlardır. Bu !ehirde 1ıı1' 
liz tebaalarının menfaat "defi ~ 
larını korumak için icap ~ ıercl'1 
§eyi yapmaya karar verııııt ~ "~ 

Bu tebliğ. Londradan Ç!tı ;,~ 
.Japonyadan Şanghaydıık• 1' t~· 
nihayet vermeler1ni istenıeııı ı1!;r 
hüsünde bu!unacağı zanıj1 '1 r'.l 
dınyor. İngiliz Dı~ bakan ~Jel'~,{ 
~ika ve F ransanın da şe •Je~'-e' 

· · rı tane fakat mahiyet ıtıb• tJI... ti 
jik olacak bu te§ebbüst~~~ 
xetlerini temin için Va!1

1ş;.ıPariste icap eden tenıa• 
lunacak demektir. ,,i~ 

Röne L• 

..... 
1 
l 

tl 
il' 

ti 
i t 

tı 

d 



...___il:::-:;;-;----:::----------------------t;J ı ç o y o şaşırmıyalım 
9kaı%:kr~kfı. 3 üncüde J da ancak lüzumu kadar ehemmiyet 
ti as- kı tıza eder. Bunlar yirmin- ı izafe etmeli Ne biraz fazla ne biraz 

•11 Ya z E k" . . ' 
Çoktan ~maz. ş anıyan zamanı eksik. Eşyaya dürbünle bakıyoruz: 
( · geçtı. Alem günd .. y ·· .. da H' bi 
rıyazi) olu or en gune a onu~den, ya arkas~. ~~ ~.ç r 
Sanıj y · zaman bır şeyi olduğu gıhı gormuyo-

ltıın: j;şa zade Sezai~.en du~~uş- ruz, ya onu çok büyültüyoruz, yahut 
l"tıahallı· Panbyada, İngılız elçısıne, haddinden fazla küçültüyoruz. 
r mat u tı t .. ı · 
. Jtidernıi~. - Lu.~tfn ebrcume ermi ge- Eğer bizim fikrimize bakılacak 
ır) k -:r • en u y l ( · k ısrnın1 k 'k l azl ı ann §ı- olursa memleketimizde var var, yo 
tarafrnr b ı~ız·ıd a er:n e çiz, üst yok. Bazı vezin ve kafiye üstatlarını 

Öl ana getır , ermış · . . ___ ı • .nn b. 
ÇÜsü k f . . ·. . tazız ıçın yazılmış ycun- .... ua ıraz 

~eviyede b ~ a, sahıplerını gen bir ehemmiyet verilecek olursa öyle ya-
ıııhina faz;ra ıyor. Bund~n fazla man bir edabiyatımız var ki .• 
lih erke~e ha ft~kbasbus dogmaktadır. Bunlar hep tek8miille olur, öyle 

k • er ı re h ·· • • 1 E"' 
a kını Vermeli i .h: b ~u~sseseye zan ve hayal e tmekle deği . ger 
~ · arı 1 ır guzarlara sözle gemi yür üseydi .. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
l\eşif b d . . 

e~l!iltrney ~ elı 865 ı:ra 28 kuruş olan Belediye matbaa binasının tamiri açık 
'•~tnıe 719~93 onulmu~. ı~ de belli ihale gününde giren bulunmadığından ek
~ıildiiı-ıuğünd 7 sal.~ ~n~~e uzatılmıştır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım 
INJaşka Beı . e gor~lebıl_ır. İstekliler 2490 No. 11 kanunda yazılı vesikadan 
d kııruşl u~ı~l~ fen 1.ı:Ierı müdürlüğün d<>n aJaackları ehliyet vesikasile 64 lira 
e saat 14 t~rn_ınat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı gün. 

de Daımı Encümende bu hm malıdırlar. (B.) (5928) 

~akll'kö .k. . . Keşif bedeli ilk t.eminatı 
~e~k Y 1 ıncı ılk okulun tamiri 907,98 68,10 
laca.k 

0
: ağa~ıama fidanlığına yaptın. 

nskijd nşaat ve tamirat. 3377,48 
tallı.. aı- ve Kısıklı parkında yapılacak 

253,31 

t lı'at. 
t-&tanbul 8 . . 795,66 59,67 
~ili\rri . ıncı mektep tamiri 1550148 116,29 
tebiı:ı· ılçesinc bağlı Korfalli köy mek-

ın tanı· . 
~ 'tUJcaı- ır1. . 6334,03 475,05 

. lteşif ~~keş~f bedelleri yazı~ı tamir leı- ayrı ayrr açık eks~~e~. Jionulm~ 
it,. 2~90 N akıle şartnamelerı Leva zım müdürlüğünde gorüleb;lı!· 1steklı. 
l:akıa11 f 0

· lı_ kanunda yazılı vesika tlan başka Nafia mildilrJUğilnden ala
~. llıekt e:. ehlıyet vcsikasile ve hizala ı ında gösterilen ilk teminat makbuz ve 
'lllllıuıı ~ ıle beraber 13/~?/937 pıızarte si güı:ıü saat 14 de Daimi Encümende 

a ıdırlar. (1) {5712) 

h l{eşif b d r 3 · 
~ llıekt _e . e 1 0~6. lıra 90 kuruş olan Bakırköy kazasına bağlı iki telli 
~ ~"aıı~bı~~ .. t~ı~ı açık .~~~iltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart.nam~. 
1~ılı:adan bnıudurlu~nde gorulebilir. 1Eıtekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
~ 27 ~şka ~afıa m.üdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika.sile 232 
~ tUnu şluk ılk temınat nıakbuz veya mektubile beraber 13191937 pazar
. l3e saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (5630) 

~ıı:ne müddetle Suadiyede başı büyük köyü civarındaki dereden ve 
~ aı 4~an kum çıkarma işi açık artırmaya konulmuştur. Buradan sene-

"li~İ§ti ton kum çıkarılacaktır. Bir ton kuma asgari 7 kuruş bedel tahmin 
,._ r. Şartnamesi Levazım • ··d·· ı·· ~ .. d ··rül· bilir' 

ıa .qstekrı . mu ur, ugun e go e . 

... 

J 

1 ' 

11 - KURUN ~ EYL'ÜL 1937 

~·~ 
~YI~ -·-

l 

"'9;937 
1 

er 12 l~ra -~.kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
Pazartesı gunu saat 14 de Da imi Encümende bulunmalıdırlar. 

l( (B.) (5670) 

~ .. ~ ~~~ bedeli 1189 lira 45 kuruş olan Heybeliada ilk okulunun tamiri 
l'lt~lh bney.e ~on.ulnıuş ise de belli ihale g'lııünde girerı bulunmadığından 
tli ~biı·r. 1~ev;ı~mıştır. Keşif evrakile ~artnamesi Levazım müdürlüğünde gö. 
,~etı te.chler 2190 N'o. Jı kanunda yazılı vesikadan b~ka Nafia müqürlü· 
btıı \ı~~aalacaklar~ fen ~ıliyct vesikasi le 89 lira 21 kuruşluk ilk teminat mak 

Levazım amirliği 

ilanları 

(Kayseri vilayeti daimi 
encümen başkanlığından) 

Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuru§ ke§if bedelli mem 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı leket hastahanesi inşaatı kapa.iz zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı§tır. Bu in 

müessesat için müteaJıhid nam ve he- şaata aid evrak şunlardır: 

~~aı :ektubıle beraber 7/ 9/ 931 salı günü saat 14 de Daimt Encümende 
~~ ~ı-Iar. (İ) (5755) ---

sabına 24 b~n kilo zeytin 7/Eylül/ 937 Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi prtname, metraj defteri, 
salı günü saat 14,30 da. Tophane satm- keşif hiilasası, temel, bodrum, zeminkat, birinci kat planları ön ve arka ve yan 
alma komisyonunda pazarlıkla alına- polikinlik cepheleri ve ıakulf makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 
caktır. Tahmin bedeli 6600 liradır. ve şose ve kargir inpata aid fenni şartnrune .. 

()~'CJ/et Demıryolları ve Limanları işlrtme 
Umum idaresi ilanları 

nk teminatı 495 liradrr. Şartnamesi Eksiltme 13 _ 9 _ 1937 tarihine mü sadif pazartesi günü saat 15 de vilayet 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel Daimi Encymeninde yapılacaktır. 

~ 
6 ı· 1.ttıh~a ::~~~~;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;~;;;:::===~ 
b ''te ~ lllnıe~ bedelleri ile muvakkat teminatlan ve isimleri aşağıda yazılı 

1i saatte komisyona gelmeleri. fstekliler bu işe aid evrakı hergün daimi encümen kaleminde görebilir-
(103) (5791). ler. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat teminat bel-

• .ıc "' gesi ilandan sonra alınmı§ ticaret odası Yesikası, nafia veklletinden alınmış 
~t-~ıı. 8lr Uh.tevıyatr muhtelif malzeme 21/ 9/ 937 salı günü saat 15,45 den iti-

lctır, a ıle ve kapalı zarf usulii ile Ankarada idare binasında satın alma
~ ~u. 
,·tın~ıı ~~_girmek istiycnlerin hizalann da gösterilen muvakkat teminat ile ka
l'ııı gihı :Yın ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
~ Şartn saat 14145 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

te~ıı .. aıneıer parasız olarak Anka rada malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
~- un:ı ve sevk şefliğinden dağıtıl maktdır. (5916) 
-(ıvst MUHAMMEN MUVAKKAT 
: " :Bo BEDEL! TEMfNAT 
.) " ırJ:acı. spatula ve fırçaları 9547 lira 716.03 lira 
i ....., tetır üstübeçler 19635 ,, 1472.63 ,, 
~ "" ~ " toz boyaları 10110 ,, 758.25 .. 
~ ....., ~rnikler 11905.50 ,, 892.92 " 

....., lt Yaz ve arap sabunu 4615 346.13 " 
l{ anırzata karşı siyah boya 1140 :: 85.50 ,, 

~at Uha.nını b l .. .. 
lS,30 en edeli 15190 lira olan 155 ton karp:t 19 • 10 - 937 sa ı gunu 

~\J llu i da. kapalı zarf usuliyle Anka rada İdare binasında satın alınacaktır. 
~ tayi~ gı~~ek isteyenlerin 1139,25 liralık muvakkat teminat il~ .kanu-

8aat ettıgı wsikaları ve nafia mü teahhidlik vesikası ve tekliflerını aynı 
l' ~ttn 14

,30 a kadar komisyon reis Jiğine vermeleri lizrmdır. 
~l!U~ anıcler parasız olarak Ankara mal;eme dairesinden; Haydarpaşada 

Tophane fırınının ke§fi mucibince ta müteahhidlik vesikası, vilayet nafia müdürlüğünden alınmış ehliyetname, in
miratı 8 / 9 / 1937 parşembe günü şaatm başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis ve bir mimar is
saat 15,30 da Tophanede satınalma tihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri 3arttır. 
komisyonunda pamrlıkla eksiltmesi ya Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
pılacaktır. Ke§if bedeli 999 lira 56 edilmiş vesikaların da verilmesi lAzmı dır. 
kuruştur. İlk teminatı 75 liradır. Şart- İlkokullar için lüzumu olan yukanda yuılı saatten bir saat evveline ka
name ve keşif komisyonda görülebilir. dar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidirler. Zarfların yu. 
İsteklilerin bu gibi inşaat yaptıklarına karıda yazılı saate kadar yetfttirilmek üzere iadeli taahhUdlU mektup §eklin
dair vesaik ibrazı mecburi olduğundan de gönderilmesi caizdir. Postada Qlacak gecikmeler kabul edilmez. 
işbu vesikalariylc belli saatte komisyo- İşbu keşifnamede nafia vekAletince icra edilecek tadilatın bili kayıt ve 

_na gelmeleri. (104) (5792). .. şart müteahhid tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci la-

• • • zımdır. 

td 1 · ı t bul L • . . v· y İşbu inşaata toptan talip bulunmadığı takdirde ilk inşaattan itibaren onar are erı s an v. amırlıgıne bag . . 
h müessesat için seksen üç ton sade bin liralık kısmı müteahhide ihale edı lecektır . 
yağı 9 - 9 - 1937 perşembe günü saat şanba günü saat 15 de Tophanede ~-f hkla alınacaktır. Tahmin 8'eı.icli 1757 li 
on beşte Tophanede Lv. amirliği satın vazrm amirliği satmalma komisyonun., rııdır. tik teminatı 131 lira 78 kuruştur. 
alına komisyonunda pazarlıkla eksilt- da pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin Şartname ve nümuncleri komisyonda, H 

mesi yapılacaktır. T,ıJ;ımin bedeli yet- tahmin bedeli 83 Hradır. Teminatı 13/rülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyo 
miş bin beş yüz elli liradır. İlk teminatı liradır. Satılacak olan eeyalar Sirke- na gelmeleri ( ı 05) ( 5826) 
dört bin yedi yüz yetmiş yedi lira elli cide Muayene komisyonunda görUlebf-
kuruştur. Şartnamesi 353 kuruş mu- lir. İsteklilerin ihale saatinde Topha. K LJ R LJ N---• 
kabilinde komisyondan alınır. İstekli- nede satınalma komisyonuna gelmele. I 

/ / lerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- ri. (102) (5738) 1 ABONE TAR FES ~ Ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (~882) • 
~~ ı llhaının k" ürü td lO / . en bedeli 343750 lira olan 25000 ton Krible Alman maden om 

CÜ maddelerinde yazılı belgelerle be- • • • 1 tl t'nıl•·k .. ı Mf!llllelıı~• 
raber belli satte komisyona gelmeleri. İki No. lu Dildmevi için 64000 adet •~·lnd• dıtmdll ~;? bin 1937 Pazartesi günü saat 15, 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 

..., as nd 
~ . fju h a ~atın alınacaktır. 
/

1n ett~:: girmek isteyenlerin 17500 l iralık muvakkat teminat ile kanunun 
ilt ıgı Ve 'k ı . . . . .. 

l1,ıs..e 51 ·a.arı ve Nafia mütea hhıt'ik vesikası ve teklıflerını aynı gun 
it- ~'.lttn 11 kadar komisyon reisliğine vermeleri JAznndır. 

· 'ın~ıcr 1719 kuruı;a Ankara ve H-ıydarpaş'l veznelerinde satılmakta-
At (5787) 

n1ttk ilhanı ' k'" ülit" il~ Ve tec nı en bedeli 1022 t lira olaıı muhtelif 14 kalem vagon a um or 
.\ıık: crruatı 14 - 10 • 19"7 persem be günü saat 15 30 da kapalı zarf usulil 

arada İd v "" ' 
tıı . &ta ite are binasında satın alınacaktır. . . 

l>ııı etti "i g~ek isteyenlerin 1441.80 liralık muvakkat tem~at. ıl~ k~un~ 
g \;csıkaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflennı aynı gun 

(106) (5827). arka çantası için 15 X 5,5 perçin çivi- 1 Aylıtc "·' ıa, ltJ'I. 
• • • si 9000 adet, 2,5 X 9 perçin çivisi, 1 

1 aylıJr tflO ff\ Kl"f. 

Sirkeci Demirkapıda Vekalet mua- 10000 adet çift dilli palaska tokası 11000 :.:.~!ık : • ,: :: 

yene komisyonunda mevcut 4000 adet adet çıkrıklı dilsiz toka 1 lOUO adet 
kadar cam kavanoz 1000 adet kadar arka çantalan için çengel 8 - 9-
teneke kutu. ve 120 kilo kadar tagay- 937 çarıamba ıünil saat 14,30 da Top 
yur etmiş sade yağı 8 • 9 • 937 çar- hanede satrnalma komisyonunda pazar 

saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, 

da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5695). 
Haydarpaıa-

Tarlteılııden Balkan tıtrıt,ı için ayda otuz 
kurut dllflllllr. Posta blrll~lne ~rmlyeıı 

yerlere Ayda yetmiş beşer kurue 
ummedlllr. 

rürklyl'nln Lt-r poııb lllt!l'kf'&tnde 
ınTRfTNa ıbnnl' yar.ılır. 

Adrea dc.tiltlrm• Ucretl 23 kuruıtur. 
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g-"'"''i$1't'1ro~ii'ru' -ıl 
!: Necati Pakşi u 
ii Hastalarını hergün sabah 10 dan Ü 
:: .. ak~am 19 za kadar Karaköy Tilnel ı 
Ü meydanı Mahmudiye caddeıi No.

1 5i 1:12 de kabul eder. 
!İ Salı ve cuma günleri saat 14 den fi 
:: 18 ze kadar parasızdır. .! 
:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::mu ::::n:n::: 

Dr. Hafız Cemal 
LOIOIAN &EKOi 

Dahiliye Mütehaucsı 
PAuıraan ımşka g11nlerde Ogleden eonra 

eaaı , :t,t> tan 6 yıı ı kıuıar lstant>ulda Dtvu 
yolunıtıt ı 1041 numaralı husu81 kııtılnt>ıılnde 

bıuıtalılrını kabul eder. Salı, cumarteaı gtııı 

ler1 sabah ··o.:r.- 12" ııaıı tler1 baki ki rukaraya 
rı:ıabını!tur. Muayenehane ve ev teletOD 
22391\. Kışlık telefon: 210H 

.~::::::::::::::::::::::::::::::m:-.::::::::::::::1: 

ij Meccani muayene 
ii Pel'§embe gtınlcrl aaat 2 den :S e kadar 

jj Ortaköy Taşbasamak Palangada 251 
i5 numarada Doktor Mümtaz Günıoy I' 

Ü fakirleri parasız muayene eder. . . ·--·.... . ..... il :ııı:.:n: .......... r:r.:::ı:::m::::ı:::: •••• n:n::: 

SAFO 
A. Dode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güz.el 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale / 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 1 
1 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 1 

dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerınl 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 

her okuyuculannı dakupon muka· 
bilinde muayene eder. 

1937 sonuna kadar keşide tarihleri : Birinci Te•rln ve Birinci KAnu" 
aylarının ilk günleri. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pi 

5. inci keşide 11 Eylül 937 dedir. 

Büyük ikramye: 50.000 Liradır. 

Eundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10 OOOJ liralı~ 

iki adet mükif at vardır. 

alkkat: 

GECE L-G D N SEL------· 

Kız-Erkek VUCA CLKC LiSELERİ Orta-Lise 

(Eski : 1 N K 1 L A B) 

Kuranı, Dlrektftrft: Nebıoııu Hamdi C'JlkQman 
Resmt Okull:!ra muadeleti tasdiklldlr. Kayıt için hergOn mUracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderlllr. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

Kız ve 
Erkek 

ES Ki FEVZiYE 

IŞIK LiSESi Geceıı GOndQzlO 
ıstanbul - Nışantaşı 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir . Ana, tlk, Orta ve Lise kııımla.rı, Fen ve Edebiyat kolları vardır. Jı~ 
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teıvikiye camii ittiaalindedir. ~t! 
için her gün ondan on yediye kadar mil racaat edilebilir. tsUyenlere mekteb tarifnameıi gönderilir. Telefon~ ., 

Bilet alan herkes 7 jEyl\11/937 günü akıamına kadar biletini değişti~lt 

bulunmalıdır. 1•--•0-a'•z•H-a•k•lm_l __ m.!. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı Nkıt olur •• 

Beyoğlu Akşam Rız Sso'at 
Okulu DlrektUrlOğDndeD ~ 

Sahibi Aaıı:n Ua 

Dı. Şükrü Ertan 
C.ğalotlu Nururamanıve cad. N<1 Jı 

(Cataloğlu Eczanesi yanmda) 
Telefon. 22566 

1 - Elaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at okulları için ınulı "' 
kOO" beden numarasında (132) adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

~~ ~ 
... at.,. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eylülilnün 16 ıncı per§~mbe gilnü akşamı - f 
~------------:.ı da yüksek mektepler muhasipliği oda smda toplanan komisyon huzuriyle 

1 
Göz hakimi pılacaktır. 

·;3 - Muhammen bedel 1580 muvak kat teminat 119 liradır. 
Dr.Muıat Rami Aydın 4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplarını ihale iç 
Muayenehanesini Taksim.Talimane kılınan saatten bir saat evvel komisyor:a tevdi etmeleri ve posta ile g 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma cek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış 7.8.dını 

nakletmiştir. Tel: 41553 mumu ile eyice kapatılmış olması lazım dır. 
5 - Mankenlerin evsafı ve tetılim §eraitini anlamak isteyenler 

Pazardan maada hergün: Oğleden Ak§am Kız San'at okulu idaresine mU racaat edebilirler. (5731) 
sonra saat ikiden altıya kadar 

Teknik Okoln MOdDrlDğftnden: 
Dr. lh•an Sami --•I l - Okulumuz fizik laborc1.tuvarı için lüzumu olan 4998 lira ta.ııınln ~ 

BAKTERIYOLQ jl delli 223 kalem fizik i.letleri şartnamesine göre ihalesi yapılmak U7.er9 ıo~t 
LABORATUVARI · 937 tarihine. rastlayan cuma günü eaat 14 de Gümüşsuyunda Yük.Sek ır 

Umumi kan tahlilitı. Fr''ngi noktai hendis mektebinde toplanacak ~lan komisyonumuz.da açık eksiltmesi yaP' 
nazarından (Wasserman ve Kahn raktır. _,ı.
teamU!leri) Kan kUreyvatı sayılm&· 2 - llk teminat 374 lira &> kuruştur. Mektebimizden alınacak ~ 
sı. tifo ve aıtma hastalıkları teehiai, ile Yüksek Milhcnd:s mektebi muhasebe•ine yatırılır. İsteklilerin §artnanıtyi ti' 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve Y' 
su ~ahlilitı ültarmikroskopi, kan. mek tlzere her gün mektebimize ve belli gUn ve Baatte ilk teminatlarıııtgltıl 1' 

1 
da üre, geker, Klorür kollesterln mış olarak ve fabrika mümel!ll!lill oldüklarmı bildirir vesikalarla ve bu~ 
miktarlarının tayinı. Dh·anyolu leri yaptıklarına dair Ticaret Odası bt?lgesi ile birlikte komisyonumuza 

No. 113 Tel.: 20981 malan. (5512) J 
-------·-- Jandarma Genel Komutanlığı Ankar• 

1 
Gorio Ea1:a Satın Alma Komisyonundan: ~ 

H Balzak • H Rif t Kapalı 7.8.dtan pazarlığa tahvilen satm alınmaın icap eden ve bir ıd~ 
. • . • • yirmi yedi kuruş bedel tahmin edilen on beş binden yirmi beş bine kiloya "':.ti' 

Sayf~yeye gıtme~en e~el muUa~ tı1ğtr eti 22/Eyl\11/937 çarşamba gilnü saat onda pazarlıkla satın ~1Jrı'.J' 

G
bır tane tedarık .edın. BUyü 1 Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek et pazarlığına gırıııe 

roman yenlerin 506 Ura 25 kuruşluk ilk temi natlan ile birlikte belli gün ve 
Weıriyat genel direktörüR. A. S'venıil AKIT Kitabevi· 100 kurut komilyona bat vurmal&n (3187) (5867) 


