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A Vrupad Koınnnisl Faşist Meclisin dünkü ":üzakerelerinde 
.. a ' , Sabıkasız ıdam mah-

nufuzu çarpışıyor· hOmları hakkında 
Alamanya Japonya ve İtalya aralarına ıs -20 sene hapis. ce~as~ v~,~~mesine dair ' · · 1 bir mutalaa ılerı suru/dü 

a Lehistanı da alınak ~s.~:ıy~r ar Adliye vekilimiZ bu hu-
Unun için Berlinde bir ~eşkılat bıle kuruluyor Susta ne diyor? 

~oskova Lehistana ihtarda bulundu 
An.kara, 10 (Te· 

lef onla) - Bugün 
(dün) Büyük l\lil
let Meclisinin ruz· 
namesinde bir kaç 
ölüm cezası kararı· 
nın tacdik'.ine dair 
mazbatalar bulu· 
nuyordu. 

.. men (Ankara) cevap vererek dedi 

h Berlin, 10 (A.A.) - Havas mu·. 

{1. ra n b A. e e a hahiri bildiriyor: Resnıi ınalıafil, B· 
sız arını ye O • Von Rihhe_?,tro(ı~n roeıırn_:iyetinin 

'-' yakında degı~eccgınden ma1umnu ol· 
rnadıgmı söylemektedir. l\faamnfih, 
bizzat Ber1inde, Fülırer.in f e"kaliide 
hiiyük elçisinin vazif e.ı:inde büyük 
muvaffakıyetler gösterdiği Iiakkmda 
şayialar devamlı surette dolaşmakta· 

zırı 8. Delbos 
/{ .. 

Uçiik Antant ve Balkan An/anlını 
~ ll bl11emteketler ini ziyaı ete çıkıyor 

atta Atina ve An-
.Par;, ltaraya geıecek 
~i 11,, • lo (R 
tllre ga~etes· u. u i) - ''Petit Pa-
hatı: liaric· ının haber ''erdF~ine ... A ıye ' l"l 
1tr 'c .,.l'UPadn :ızın B. Delho>: şn· 
~.... htt hır seyahate çıkacnk· ·r• d eynlıat • d il 11 tığra ın e Atina ve Anka-
"' ~ g Yncnkt 
• ı, l lıtetJ ır. 
l <ehi c, Fra l · · eri • an n ız ıarıc1ye nazı· 
t~- ~ıy ''e l<r .. k A ~lı d 8tetin l '!.:ll ntant «lf>vlrt• 
t~lı ~ ... letle < ."~ 0 nra, Balkan An• 

t, tını d • . e zıyarct ctmı~ ola· 

~ O,.ta A 
" \ti l vrupa Se;ynTınti . o ( 0tııı;1 \, 111 

A.A.) - B. Delhos"un 
~ ~i~~ eynhati ilkkanunun 

•~ı armıtn(la olar.aktır· 1a 
(Sonu Sa • .+ Sü 5) H. Delbo$ 

dır· 
Bazı ICimseler, B. Von Rihbentro• 

pun, birkaç nydanberi dognıdan dog· 
nıya hariciye nazırmm ııaUhiyeti da· 
hi1inde bulunan i leri ,;örmekte oldu
ğunu ileri sürcreli, 74 yaşrnd.a ol· 
rnaı:ı dolavısivle telinüde se,·kedile
cek olan TI. Von Teurntlı"rn verine 

(Sonu Sa. ~ Sü. 4) 

Eski ingiliz Başvehili 

Mac Donald 
öldü 

J.,ondra, 10 (Husu i) - Eski Ba§• 
,·ekil Ramsey l\Iakdonald, Amerika· 
ya giderken 'apurda, birdenbire öl-

mii,.tür. 
Cenaz i yolda diğer bir vapura 

11akJedilerek Londrııya getirilecektir. 
(Esld lngiliz Başvcldlinin ha ·atı

na ve me leğinin mulıtcli/ afhaları
na dair bir wr.:ıyı bugiin iç $0)1aları-

Bn nıiinıı ebetle 
söz alan B. Emin 

(Eski§ehir), eabıkah olmıynn ağır suç 
rnalıkılmlarmm idamı yoluna gitme· 
den hallerinin ıslahı çarelerinin aran• 
ması, hu gihilerin on he~, yirmi sene 
h'apı;e mahkum edilmelerinin dalia 
mm·nf ıl.C olacağı mütaleasını ileri sür-

dü. 
Bunun iizerine. i\dlive enciimeni 

mazbata muh'arriri B. Mümtaz Olt-

ki: 
.,_ Bu teklif ceza kanununun ta• 

dili mahiyetindedir. Kanun hüküm• 
leri dcği medikçc ölüm ceı:alarmm 
infazından nrfmnzar edilemez. Bu 
kararlar temyizden geçmiş, encümen· 
de tetkilC edilmiş Ye ilosyalarda noli
sanlık göriilmemiştir." 

'Adliye V cTdlimi::in Sö.:lcn 

Ilımdan sonra, f\<Jliye Vekilimiz 
R. Şülirü Snrnco~ln öz nlnrak. R E

(Sonu Sa. 4 Sil. 4) 

Mareşal Çakmak 
bugün şehrimizde 
Ankara 10 (Telefonla) - Genel Kur 

may ba§kanr mareşal Fevzi Çakmak bu 
akşam İstanbula hareket etmiştir. 

tzınir valisi şehrimizde 
B. Fazlı GDleç muhtellf meseleler hakkında 

izahat verdi 

izmirin iktisadi vaz~lJeli 
her qıldan dalla İlJİ 

l::mir valisi Bay iiazlı Gü'lef §chri
mi:e gclmi~tir. !:miri~ değerli valisi 
diln bir arkadaşımıza muhtelif mcse· 
'leler ctf'afında ~u beyanatta billun • 

mı:.da bul~;a1'51nız.) 
~----------:-----1 m~ur: "- 1stanbula hususi işlerim isfn 

it ~ltriye heyetimiz 
Q~ l ~ l d 

• 
verıgor 

g ılar tara/ından selam an ı Garsonlar cevap 

~lıgUn Berutta bulunacak 
10 

(A. A. > - Türkiye Patronların yUzde on 
Trablusşaın müsteşarı B Nu 1 t 

hariciye vekalet~ siyas bugün hud~dta hissemize e uza ma-
man Meneınencıoğl~rablusuşam deleg: ya bak)&rl yoktur 
.111· k • namına .. ı omıser c: ve yold' Suri b 

geldim. Pazar günU döneceğim. lzıni
rin iktısadi vaziyeti memleketin bir
kaç senedenbcri aımıı; olduğu güzel 
tedbirler sayesinde gUndcn güne, bil
hassa mUhtahsil ztıınrcnin lehine inki-
§af etmektedir. Mahsul satıelan son 
gUnlcrde normal bir seyirle arzu edi
len hedefe doğru yürüınekcedir. Muh
telif mahsullerden noksan'ar biribiri
ni ikmal etmek suretiyle tiirlU ekim si tarafından .1tarşıtanını~ d - A Aynen neşrettiğimiz bu eeva ı 

. ınına l{urt agı ve zez d k 
ye hükumetJ n~ . darına kumanodanla dokuzuncu sayfa 

8 0 
uyunuz. 

k kanıları ıle ,an ---------:===--:-----------==----
aym~ . • d JlataYiılar namına sc 

n, Musıunıye e 
tamlanmıştır. Lıaleeb rnuvasalatın 

. • "steş.ır P Sıyası ınu t' namına c:imal ordu 
b"kume ı :. da manda u . keri heyet ve viUi 

su kumandanı ıle a~ıı: muvasalat ve 

k . karjılarna ~· 
yet er anı . üfreıe polis tarafından 
hareketinde bır 111 

• t'r 
. 15m ifa edilınış ı . 

resmıse T blusuşama var 
H b sabah ra . . . 

eyet u k ri rnerasımle ıstıkbal 
mış orada da as e 

eı..iilmtşir. . ·sti:-ahatten sonra be 
Delege evınde ı . . 

/(, ..._ - ' • y<t Bcruta hareket ,_ım_ı_şt-ır_. ----

J on./ er ansa ıiizum r;;ı;;;adan 
aPonya harbi bitir-

J tlıek üzere inıiş ... 
~~~~on Başvekili Roosevelt'e 
,., ;rdiği mektu ta ne yazdı? 
l ~f!l(' .o (llu ıı~i) . • p tc nıiiıakerelere ba~~n-
"1~ h 

1 
1 lnıı - l>aıl) ı~-.- sı ciıldi uret 1 1 Jine dlinecektır. , a 

1 
on • ç· 

1 1 sul ı ıııı • k _ r~I' h ederı·k . ın t~m ıarehe- mnıları e'' e. •• • .11 biiyiik hır ·l::ıınmı 
lti~· ••ı;nnk" ılıyor kı: Halen Siınıılı Çını rınılııı:-:ımatı 
ı 1 hık tı ı;il • · · J nponrıı, . 1)1 f itdf' J ll gıtrııckte et~- elinde wtun . Cine ~elınce; 

lltak. dııhn, l~P.?nya, pek mnh yakında kc5ecek{~~rıu. Sn. 4 Sii. 5) 
ruksel konf eran- -

Jki Alman Erk3nı
barbi şehrimizde 

su tarafından knr§ılanmışlardrr. 
Dün sabahki ekspresle şehrimize 

iki Alman erkanıharbi gelmiştir. Al
bay Frctter ve binbaşı Lcpper i~imle
rinl tneıyan ,Alman sulJ:ıyları ıstas
yonda kurına.Y s~bayl~nn111~an mih
mnndarlığına. tayın edı en yüzbaşı İh· 
san, .Alınnll askeri ata.sesi ve konsolu-

Tilrk ordusu hakkında. tetkikler ya
pacak olan Alman erkU.nıhnrplcri dün 
akşamki ek~resle Ankarnya gitmiş
lerdir. 

Umumiyet itibariyle memleketimiz.. 
de on gün kalacaklardır. 

B. Fazlı Güleç 

rnmtakası olnn mmtakmız.da halkın 
tamamen lehine bir neticeye varıla
cağı eUphesizdir. 

BugUn ilzilm mahsulü ycırıya yakın 
bir nlsbettc noksandır. Bunun sebebi 
evvelki yıllarda bağların !azla mah
sul vermek suretiyle yorulmug olma
sına haınlooilmcktcdir . . 

Afetlerin hiç tesiri olmamıştır. Ba
zı mmtakalnr ehemmiyet.siz surette 
kura\dıktnn müteessir olmuştur. tn • 
cir malısulU yine kuraktau kUçUk bir 
ziya' göstermişse de ehemmiyeti yok
tur. Bu mahsul ufak bir fıı.rkla geçen 
yılın nym olmuştur. Ti.itün mahstille
ri satışları normal şekilde devam et
mektedir. Zeytin mahsulü, bu sene 

( Sonıı Sa. 10 Sil. ~) 

Milli bir müessesemiz 
hariçte de 

takdir edildi 
On ikinci Enternasyonal SclB.nik 

Funrmda en yilksek ve en mümtaz 
nlfıka ile karşılanan (Çapa Marka. 
P.irinç unu ve sair çocuk gıdnları) fab-o 
riknsmm (Grnnd Pri Or Konkur.) m·· 
k

tt." • u~ 
uı.ntıyle taltif ve takdir edildiğinl 

lktısat V ckfı.leti fabrikayı tebrik et. 
mek suretiyle resmen bildirilmi§tir 1 



as:: 

YAZAN: S. Ge.zgtn 
Munzur dağlarını, sırtlarına birer ara 1 ~--------------

Jan postu gibi giyen haydudlardan. ~t1t j 
tandır haber yoktu. 

Diyarbekir, yahut Elaziz mahkemele 
rlnde da\'alan 51.irlllen bu mahliıklarla 
artık hallCttt ıı.ıttunda bir heyecan uyan 
dırmadıkları için olacak. hfıkimlerl1er. 

başka kimse uğraşmıyordu . 

Yalnız dUn, gerçekten öeklenmez şey 

ler işittik. 
öğrendik ki, resuUer soyundan geldi 

ğini öne süren, bu yeşil ~:-ık\ı, yeşil 

cübbeli yobaz, bir katolik papazından 

daha çok put ta§ıyonnuş. 
Çadırırida bir istavroz kolleksiyonu, 

her lderde deva ta~r, bütün ayıp ve gü 
nahları örten maştahtar, ertncnke din 
kitapları bulunmu§. 

Seyid Rıza, boynunda put1an, elinde 
silahı, belinde ktllCI ve koynunda incili 
ile yepyeni bir '"piyer Lermit, i andır mı 
yor mu? Yalnız araianndala ayrılığı da 
unutmamak gerek. Çünktı; ktlik krya 
f et ba1Ômmdan Dimfr1mne pek btnre 
yen bu iki '1ar1ık, rUh ve viôdan bakı 
mmdan bamba~ka tip'1erdir. fsanm çarını 
hını omuzlayan papu, k~n bir !;aı'pm 
tı ile yilre~rıin d61\dUğUt\U duyardı. 

Kendi lnaIUJından aynlanlara sönmez 
bir hmç besler, bir kaplan yırttcılılr ile 
aaldırtrdr. ~ıp131c ayaklarını uzun, ijj 

k~1t yoıtar k.a.natttkça, gayn bHmlr, 
ıJcana tumr, bir kUduz hayvaıı Ugtnlrğı 
~le köpürilrdil. 

O, kodrunçtu. Zalimdi. Yüreğinde 
merhamet güneşlerinin te!ağr ıökme%di. 
Fakat samimi idi. 

''Dersim, ıin yalçın dekorları içinde a 
sırlaı.1:fanberi, komedya oynayanlar iıe, 

hem zulümde onlardm üsttin, hem de 
imansızdrlar. Yiltlerce yıl c~al~n ~a 
ra madenini itlettiler. Ruhlan birer ku 
yu gibi kazdılar. Adam ôldUrmeği, ıter 
~an vurmayr, c,cak söndürmeyi, koca 
b ir yurdun göreneği (ananesi) haline 
soktular.. 

Ora;:faki zavallı halkm ne &ra bit a 
lın yazısı varmıı, ki lbu zünnarlr, ııtav 
rozlu, bu kıpkırıl melunlara "Seyid,, di 
ye tapnujlar ı 

Peygamber soyundan geldiklerine i 
nanmıılar. Ağzından dökülen sözlerini, 
;::ökten inme tann emltleri saym11lat. 
ibretin Dil tür1iJs0ne, bin yılda bir kere 
bile güÇ raStlanrr. 

'f. Beyoğlunda 8, P'etnıde 8, ZnıtnlSnllilde 
6 , Üsldld&rda 4, Bet'fktqt& 4, K&dıklSyQncte 
15, Beykoida 2, Sanyerde 2, EyOpte 2, AdL 
lard4 2, Bakırk~&! 2 :Ubfr11 ıu,ar'dan 
k orunma kursu ftçtttc&kb'ı'. 

=----, ··-==::::ıııııo• 
Omelt t'yatrosud• Şfrlf1: 

ile Ferhat 

()zhe!Iİ lat11Jalci ınilll tİ\·atroda, 
Ferlıaıl ile Şirin opcra~ı teın,.il eılil
nu•ktetlfr. Oı1eranın nnzıka~ı çok 
lıi.i · iik hir nliıka U\'anclırını.-tır. Ka
ılın arti .. t ll:ılinıf' ~a~ıront Şirin ro
lil;-i.i yarmıı-:tır. Hükfm1°t ileri ge· 
lenleri cif" hu 0111"rada hasır hulun· 
r1111 !ardır. ;\filli n- kJa,ik meloıliler 
Özhek milli follllörlerinılen alman 
parçalarfo karı~tırılarak i~lenmi~ 

''e kompoıitör Gspen~ki lm musikiyi 
heEoteleıni:tir· Operanın milli <lamla: 
nnı Tamara hanını oynanıı~tır. Hu 
k'aclm. lliİYiik llir mm•aHakiyet 'e 

teknik melıan~ti gi)stemıiııt ir. Y ahr 
ganlarlıt P.rkeklerin oynathklan. mil· 
1i ""tınlar 'P. hafo lıe\'etinin Cin damı 
Jarı operaya ha~kaca hir gfüıellik ,·er 
miı:tir. 

lilNnların 8'lt ~ 
kOIUlrDı 

Amerikalı Faneton biraderler• Fid 
ji adasında çok hüyiik bir ta( bul· 
muı;lardır. Bu ta~m iizerindeki işlll"et 
ler alimlerin nazarı di){katini çekmif 
tir. 

İJIC önce, Çin h'arfi zannedilen hu 
işaretlerin, tıonradan anlaşıldığına 
göre. Çinlilerden daha önceki tok 
eski hir kiiltiire ait oldniŞTI anla~ıl
mr§trr. 

Lenln'ln mezarı 

Deyli Telgraf gatcteı;inin yır.r:drğr 
na ıtöre, ?..eninin cesedini talınit f'den 
pro(e11ör Vorobov ölmüştür. Mo11ko
' 'ada kızıl meydanda kırmızı granit
ten bir me~ar içinde bulunan Leninin 
cese«lini, hu profo$iİr, ker.lline malı
ıımı bir metodla bugüne kadal' nmlıa 
fara efmeğr. munff ak o'hmi§tu· 

Lenin hugünltii lıalile hir ölüden 
ziyade hir hıtı:taya henzenıekte imit·· 
Profec:örün bulduğu mcto:du llol§e\'ik 
]er t.ok gizli tuhıyorlarmtj. ( Pravda} 
gazeteı!İ hn prof esöriin iiHimünü Rus 
ya için hiivük bir kavıp olarak k~ 
detmcktedir. Canlı ~hi ~i;rünen Le
ninin ce@edinin huhımhı~u yer. clai
mi t11ırettf: 15-1 !') hnçuk derece lıara 
rcttl'l tutulmaktadır. 

Komunistlik aleyhtarı 
devletler 

Başka devletlerin dahili işlerirıede karışacakl~ 
.Fransızca "L' intransigeant,, gazete 

ainde, Roma misakını tahlil eden Gal 
lut komünistli!: aleyhtarı anlaşır.anın, 

t • 

memleketleri i<jin hiç te böyle bir tchli 
ke olmayan Ü<j devlet tarafından yapıl 
dığınr i~aret ederek, Almanya, italyt' 
ve Japonyamn bu anlaşma ile, komünist 
liğe karşı dü~~yı ~orumak istediklerini ı 
söyliyor ve dıyor kı: 

Misakın ikinci maddesini okuyun: 
"Miıakı imzalayan devleti• dahili sul 

hu komünist enternasyonali tarafından 

tehdit edilmekte olan bir üçüncü devleti 

bu mi•a.k mucibince, bütün müdnf aa ted 
birleri almağa veya misaka iştirake da 
vet e:kbilirler.,, 

Mıisaka ilave edilen protc!<ol B fıkra 
nnı da- okUyun: "Misakı imza eden ta 
raftann ı:-lôhiycttar makam.lan, dahilde 
vey• limçte komünist enternasyonali 

lehinde faaliyettW baılianlmlara veya fa 
Jiyete yat'dnn edenlere karşı, hali~ 

da mevcut kanunlar dairesinde, tiddetli 
t~er alacakfantir.,, 

f)atiifde ve liariçte... Faaliyette bulu 
nan1111'11 ftY8 yilTtfnn edenlere ka11ı ... 
Görüyorıunuz ki bu miıak ne kadar 
harp "fftile.i ortaya çdtarabilir! Beılan 

~eniyet nanmua yapıla:n ~ JeYlae! 
Bu çocuk kimin? 

Mlaaka dahil lılmıeler ingiltercl:ie Sviten ismindeki bir kadın 
girecek mahkemeye müracaat d:ierek, çocuğu 

). 10 _Si uf hafild Alman 1,nun babası olarak m~ur İngiliz 
Ber ın, y ma c, "---k .. .. T . F .. . . 
1 J nla h . t vv soru ommı arn gostermııtı:'. - taıyan - apon a şmasına er ıs e 

d 1 · · b'l .... .. 1 ,~te Fakat. boksör bu cocuğun babası ol yen ev etın gıre ı ecegı soy enmeA v _ • ~. • • 

ve bu ııtrada bilhaua Romanya, Macari9 madıgınr katıyl!tle ıddıa etmılftır. Mahke 
tan, Lehistan, Portekiz ve Brezilyanın i me. de, onun babahğmı isbat edecek bir 

i . 'k 1 kt dı ı delıl bulamayarak, boksörü beraet ettir 
smı zı ro uruna a r. . • 

. mıştir. 
Almanyanm, misaka bilhassa bu dev n ._ 

ı 1 . . .•.• ..ı· v • 1 l kt uece yarı•• ça...,. et erın gırıneaıoı •~ıg:. an aıı ma a
1 
_________ _ 

dır. çalanl'llr 

Halılmlg~limillige 
yatı okulu 

Trahomh tocuklar için Yıldızda 
açdını~ olan Hakimiyeti Milliye Yatı 
okuluna ait te§'kilitmm geni~letilme-
8ine ve buraya yeniden 30 y:ıtak ilave 
edilmeBİne karar verildiği yazılmış· 
tr. 

Bu okulun teşkilatının ~eni~letil
mesi ,.e ilave yapılma~ı meselesi ınev
zmthalli «f~ild'ir. Bakanlık gelecek 
yıl im okulu Hlğ\'etmr.yi de clüşün
mektedir. 

Şehir meclisinde yeni belediye talimat 
namesi tetkik ed?lirken evllemlie dC ... t 
yirmi döl tten ı onra çalgı ~ sürültü 
çılrarılmannr meneden rr.a-:!deain itira:ıla 
kartılandığma iıaret koyan Nurut?ah A 
taç şehir mecfüi azalanna kar§ı c:ünkü 
Haberde §Öyle bir fnntezi ile mullabcle 
etti: 

Ne eyliyeyim ki zengin değilim. Onla 
ra gönlümce ders vermek kabil olmaJ:iı 

ğına göre ricadan baıka çare yok . 
- Yapmayın, etmeyin. Kendi keyfini 

zi düşünün ama bizim uykumuzu da büs 
bütün hiçe saymayın. Mesken her türlü 

r.1:.dahalcden masundur 
il uz. jıllİ' 

l'Je güzel söz! Fakat biziın evıer ti" 
sizin çalgınızdan gürültünüı!de~ ......_ 
olmalı değil mi? Hoş! Biz 5~ .... _,,J ....._ 

. . ınıı ""'~ dokuzda, hatta daha evvel ışı eııd'~ r ....._ 
bulunacağımız :çin akşam erle ~ ....._ 
mağa mecbur c.ıl~ların ne ıı:ı l>i 
var ki rahatınuz el üşünülsün 1 r' f ~ 

OrasL da doğru a~ :J. ? 
·çııı l' celeri uyuy,ımadığınuı .1 • ~ • 

miz bozulur lda sizin mesainızı , o # ~ha 
demez bir hale gelirsek ne oııırtP ~ til 
man tuhaf tuhaf Heveslere kat'' P". .. \" 
diye seçimlerinde reylerimi.ıi si:t '/ ~ f 
liyakati olmayanlara verrnerfliı 1, '4Eea 
dir. Bırakın , ge<"eleri uyumaınııı da ~tıı~i 
edecek maddeye ses !flbrJl181'ıı .,~ e Otı 
lcrimiz bozulmasın, münasebct

51 

miyelim! 

Malr .. elle ..... HAit 

&t!811 bir k•••ba 1 
le tJlt 

Fransada bir kasaba bal 1 

karşı grev ilan etmi!: 
111
,'I 

Kasabal:ia kimse çocuğunu 
göndermiyor .•. ~ebep? 

Mektepte Proğrama idntafl b' 
de ilave edilmiş. Halbuki o kasa -
si idman ve spora dü§mandır. _:.oı 

il 1e5P' te çocukların spor dersi ver n 
miyorlarl # 
Grev günlerdcnberi devam ctııık~ ~ 
ledive ve hüküı:ıetin müdahaJc5ı 
nt'tice vermemiş, ahali prog~~ed' 
man derslerini:ı kaldmlınasnıı 15 

rs::ar etmi§tir. lı 

Fran!;ız gazrteleri, kasaba 
. d grt spor aleyhtarlığından zıya c, f~ 

keti üzerinde duruyorlar ve .dif
0

• 

"Evvelce m'!ktep prog~arnırı3 !,/ 
dildiği zaman maarife istıda. ~•' 
Halbuki şimdi grev Han ed~ 

Bayan köŞ~ 
wwwnnc 

HIJllıs: Dörthanların kulaksızı 

VUzilnU
zUn deri

sini yumu
şatmak ,, .. 
Kı11n yüz deri1!inin sc~~ 

lete çok büyük müfkülit çı '1 .J 
la, yazm her cildde her pudt'ç';I 
durur ve hiıç belli bile okPS'· 

D<srthanlar k<Symtfetı ıtu1z1tlıi 
Ali bir ete1t yükü odunu atmft 
için kaiabaya gtldifi ıımım yeni 

kurulacak yeni fabrikanın temel kazı 
sında çalrımak üzere Kamunbay 
tarafından l:öylere haberci salındı 
ğmı işitir ... Dörthanlardan kasaba 
ya odun getirmekle muhtarın Fadi 
mesine pek kavuprruyacağm: kes 
tiren Kulaksız derhal kararını ve 
riyor; hem yol arkadaşı Karagö 
zü Dörthanlara götürüp bıraka 

cak, hem d.e analığını görecek; 
sonra ;elip fabrikaya yazılacak. 

Fakat, köı:fe hiç kimseye rast gel 
meyen kulaksız, sadece Dörthanla 
rın çıplak hüviyetini içine sindire 
rek tekrar kasabanın yolunu tutu 
yor: 

K ulaksıı, ~ç bir öiüz gibi fube lCa 

puıtnın <SnUne nefes ı~cf ese ıeldi 
ği taman ııcık bir ~ğl~ ba,ıtımalC 

Uzer!ydi. Hele bali lir kere.. Eir bu 
çuk gündür yollarda neler çekmemi1ti 
Kulaksız! .. 

Dörthanların Mustafalara ait söğütlü 
tarlayı döner Mnttıcz Mılayan yağ 

mur Kulaksııı fo·!tklath etıtıeltle kalma
mış. iliklerine bile işlemiş: Dörthanlar 
da te!t:x ktill!tıetiln k~pısını çektiği sı 
ralatda dayl oğlu Ahmet ayağına geçir 
ldiği 1İpçıtilatın1n bil~ köı ~lelcrı k:t!k 
mıı: itulakcıı 5.n:l ya<'!ig~rı t:ıöanlarla 
DMrthan1at'1ft k:!~abaya ği~~n ku§ uç 

maz kervan ge~rôez yollarına dü!müş 
tü. 

Halbu'tf Kul.ılctrzrn niyeti hi9 tc böy 
le a;ifıdl. :ıu.abada Rus Mühenditlerin 
önün~ jıptr flint bir tabanla çrkmak 
onutana dokunuyordu dofrusu !. Za 
ten diyı oflu Ahmedin llpçmlatınr da 
bttk• niçin ayaklarma geçire'°ekti? 
Anı yıcflfitı tabanlar çoktu bite ona ... 

Bununla beraber Kulaksız kanbtda 
gilneti t~tür c?rrnet Saılıdcreye dofru 
utanan yetflliğin. dıf baf1.tttn"TI hıfif 
btt •il ijinde yükıelmefe batl*}fan par 
lakhit onu birdenbiıe uyqturmt·ftu. 
~dam tende... Şu ltıyafetifte bak 1Cu 
laktrtttı hele ... ltü eıtıtm yeff1t.Jd~r Uıe 
rine tuınmak durutken Moskol mu 
hetrdtı1erln ~nfine de bu kıyafetle çıkılı 
maıdr ya?. 

Hele b1t kaz gi':ıı kanaaıarmı çırpa 

çırpa üstünil başını bir kurutsun. tah 
rirat katibinin bahçes:ne b'.t varsın ; 

bir ... 

Kulaksız daha ba•ka ne yapacağını 

kest!refiıeden, liç ki~lnin kılık kıyafeti 
ne yandan yana baktıklarınr şöyle b'r 
görür gibi oldu : - Anam. anam dedi. 
Kulaksız: kas:ı.baya fabrika kuracak 
Moskof gavu:-ları bunla: mı yoksa ... 
Ulen bunlar adama değil tilltiye benzi 
yôr be ... Ne eylesem, ne İh:em ki.. 

m 

KENAN HULUSi 

Kulaksız ne t>yliyeceğini, ne ideceği 
ni pex ttesfüetnemiş olaeaktr ki, t::ıbana 
kuv-\'et Sazbdereye bir seğirtti, koştu, 

koJtU ; fakat bir aniye, pe1': talimin edi 
lemez bir histe bit<dmbire durdu. Bir. y'a 
but iki saniye. Bu uıunluk müddetin 
ce ıertye bir baktı: 'ff eni badatıalanmıJ 
şubenin duvarları bir koyun postu ka 
dar i!erde beyaı duruyor: daha öteler 
de kuabı meydanına açılan yolla, tah 
rirat lrttibinin evine giden daf yamacı 
uzuyor; bUtün bunların ortUmda üç 
Raı mühendiai, ovaya lronmu9 üç ley 
Jet 1ibi, eTierr cep? erinde Kula kSiza 
baltryorlardt: - Ulen Ali, ne eylesem, 
nt itsem?. 

Fakat bu dötüncesinin mahiyetini 
lcenditi b'le pek anfayamadr ve Rus 
f'fttihenditlerinfo önüne yüı geri etti. 

:MilhendMler, ıube kapıaırnn önün 
de kar!fllarını çıkın bu acayip "Tar 
zan .. ı kısa bir 10rgd:lan sonra, tahrirat 
k~tlbinin iltimıama hacet dahi kalma 
dan hemen almışlardı. Ertesi gür: tan 
veri henüz söktüğü dakikalarda Elma 
1ı köyitnden Mehmet. Dursunludan Hü 
eeyln. :ilırlyem~z=?e:ı yine Hü: e} in oğlu 
Hüseyin, Dörthanların uşaklarındar 

l\hmette fabrika yerine doğru ka~aba 
dan kamyona bıniyo:fardı. 

Kulak!ızın. hayatında kamyona ilk 
binijti ... Fa~at, her nedence onu hiç 
yarurJ?amJ'.i!: hıma tir çok §eylerin 
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hakikatine merak salan, kasabadan Dört 
hanlara dönerken Karagözün keyfine 
uyduğu dakikalarda tarla çitleri üzerin 
deki yabani y::.prakları birer birtr göz 
den geçiren ve l:en:lisine göre" hayat 
sırrını,, keşfe çılışan Kulalrnız bu sefer 
merak edip sormadı bile ... 

Fakat Kulaksız Ali yer ini de hiç be 
ğenmemişti harıi ... Kasabadan alata ka 
ranlıkta fabrika ye iunu tutan kamyon 
içinde Elmalı l:öyünün Mehmetle, Bal 
yemez Hüseyinden başka d:ıha neler 
yoktu ki .... Bir yığın kürek, kazmalar, 
eğri büğrü demir sapları, hele kürek 
ler .•. 

Aman anam, Sındırgılının tarlasın 

da b'.le Kulaksız l:üreklerin bu cinsini 
görmemişti. 

Hepsi bıçaktan yeni çıkmış, pırıl pı 

rıl parlıyor; ya t:aplan. Anasının geçen 
güz Dörthanl:ırın meşe nğacındaı. kes 
tiği balta sapı:-ıdan bile daha kuvvetli 
şeylerdi. Fakat kamyonda da onlar•an 
oturacak yer kalmamıştı ki.. 

Kulaksız kürek saplarının dürtüşü.nü 
yollarda bir !diken gibi l:ıçınd:ı his 
sediyor: bir türlü rahat edemiyordu. 
Bir aralık her vakit yaptığı gibi, ulen 
dedi; şunun şurasında ne kadar gıdece 
ğiz ki ... Dörthö.nlarla kasaba arasından 
lda mı daha uzun burası ... Ana yadigir 
lan gidemez mi l:i lr.ıralarınr .. 

- Devam ediyor -

ri terli ve yıilrdır. . ,,j 
Bu yağ ve ter, krem va%if 

pudrayı deri üzerinde tutrttd' ,1 
Fakat, sortbılharm ve ~~ 

girlarmda deriyi cbima ~ ~ 
rinin gayet se•tltttiiini ·~ 

Bu sert deri üurine P ~ 
mık m\iıküldür: Pudrayı 
döküldüfünii v~ya yibün~ 
bir fekilde göriindüiiiııii ı 

Bunun için kı1m pudra il' 
_.Aıf· 

ima krem kullanmak Jbı:tfl" ~ 
Bununla beraber, ba.zx ele _; 

ki, kışın pek fazla sert~e!ir· 'Jtel") 
Deriyi yumuşatmak ıçiJl• ) '1'./ 

ha başka çarelere ha' vurırı' ,ti"~, 
Bu takdirde size tavsi)'~ 

şey yemeklerinize dikkat e~ 
nizin yumuıamasmı istiyo dl f 
ler arasındaki zaman zarfı.fl it';, 
için. Günlde hiç olmazsa bıf t"tl 
ve yeıil sebze yiyin. Bundatl 
t ada üç defadan fazla et )'~~ 

Yediğiniz et ve balıklar ,, 

ol;:;·~ımcı 6ğrt( 
lerin ücre i' 

Orta okul ' ' e lise]ere 1'' 
yardrmcı öğretın,nlere ~jC ~ 
Yerilmesine önümüzdeki }J • 
haşlanaacktır. Havale bit. 
kadar Aııkaradan gelecek 
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GenÇierin Deye isli· 
datları olduğunu 

ŞEHiR HABERLERi 
_sezmek ıazıoı -....... ... ............ . 

Kadın çorapları 
Bursa ipeğinden 
yapılama? mı? Gare ---·-= .................... _._.... ! 

11 
nek ve özenme ile meslek ve sanat seçmek ! * {l 

Haber aldığımıza ıöre fd>rimiz 
leUnd d' r : --...,,.. en bugUnUn gençliğini tedavi icap e •Y0 

• ! 
.._ .............. ·--·-----··--········· ................. ················· 

Yazan: Nlzamettln Nazif 
de tabü ipekten yapdan kadın ço 
raplıınnm ipeği AmeTikadan gel 
mektedir. '?ıda l>eal;tıe !rrçannı d·ı· . ..... d ..... 

leı. .. L §sıı Ban.' • ı ını ogren ıgı 
ltı""lt bir ~t harıkalan yaratahi· 

tkteb; .. gencı. Yüksek l\Küh· d. 
'~ ..... e de ı en ıs 

. .d darına göre bir 
Zira hunlar ıstı a , b. zanaat seçnıe· 

meslek san at veya ır 
. 1 d•. d dan Bunlar: 

mış er ır e on · b de olaca· 
- Ali doktor oldu, en 

Bazı alakadarlar, yerli ipek ip 
liklerinin ayni incelikte ve ayni 
denyede çekilmediği için bazı la 
sımlannm ince bazı laıımlannm 

t • (ll'l her §ek~a.r; ettirip ona, riyazi· 
~ar dev§İ~n'-en ve §ubesinden sı· gnn_. l\felımet a,·ukatlıkla ihya oldu, 

geçip hu re"' ve sonra, karşısı-

.Ja kalın bırakılması yüzünden ço 
rap makine iğnelerinin kırıldığını 
ve çorap neacinin ayni düzlükte 
dokunmadığını iddİa etmekte<!irler 

' n sı ırlara d ak "- re cahil 1 • ayanar : . 
lır · · 

......_ h e. ıstidatsız' 
~ret • 

"" }l Ctnbe} ! . 
J)· re b}a-'- · 

ı.. ıye h " ~afa! · 
f' f "'~ h agıtınak hak . dit'> aldı ,.e d .. '.. aretler ~avur· 

j. u.rust bir hareket mi-
m .• ahii d .... 
:"tlal' Cğıldir B" 1 y l.til" 1 Uıerind · . oy e bir gencin is· 

'·~ '\'· dit, e rıyaziye bir ''Semmi 
"''. ~. lı\e h"· ...., §irr oy lece nı .. . 

~r et "e !. u~ssır bir mantr· 
gttJ.~ hir lıat?1Ucadeleci bir zekaya, 
'te ti alıp F ıp gıt-tlağina sahip bir 

oııu oradaen FaküJte.,.ine' sokmak ...... s : 
~ilea~. eni ille]" 
L! ~ıırı. 't'I aboratnval' adamı ya-
llıJ ' ·ı "ornı "l . '1\1 lU 1 e kon u ezberleyeceksin, 
~ Plerin llşınıyacaksm, 24 saat 

rot'I ~ıil~~~' kendthası.nda düşünüp dura-
frStn· alınde bir ilim adamı 

'I l\·e 
ıııt Ilı oİa .... laıyik etın ,. ... 

bıı :''lı. F ek te kat ıyen dog· 
r~~,0ınru "e arznnahal, böyle bir 
~"-t teainj h· ~ansı Yefa edip te Fen 
dılı~~''ara d ıtırse hile mutlaka li-
r~ ayana h 1der '<>nra h nıaz; ay ata atıl· a . Itsından çatlar, ölür, 

·~t ~ ba§} 
tıı~1~ lida~gıçtan ına1'sadnnız, teli· 

.... •r. tnevzuu fi • d·· 
'\ h zenne on· 

~~~lUr na 
~ili ~lidatı kanı gençlerimizin lise· 
d ''İl'e ar~a göre yetİ§tİrilmele
d~ İle h ettiler ve bilhassa yük· 

t
.'k.lat gi!tea h~larken her birine isti· 
'"d ~· ır • ik e h ~Ilı . ıst amel almasına 

A.c n" ~ tı.llltıd~;~:aznngeleceği kanaa• 

ııba hlltıııııt h. : 
~ ~Ctj il guı izırn de kanaatimizdir. 
~o) "•l' ın de düşüncenin tathikat-

\ <llıı • ır? ,,. • 
)· u( ıııllt' • J.-,ıçın olmaşm? N~ 
'tıd eı, ı;- • 
~il e hı.ı "•n d ~ '1i itı· ltrıuy a a da münakaşa ha-
lılı. tı.la11'tı hu or.l Radikal so~yalist 

111.dl!t ltıuh·ı )'ı lık kongresinde ko-
~ı-: ' A tn 
ı ·ı d~ ~Yni lllevzulardan biri de 
ı ~ Jea ltgraıı1• tnevzu en ciddi gazete-
QI> qıı. .., ' •tnı k . 
l-.'. ~ili•~)' a tadır. Fransız Na-
"llllQılt ıtklltta son gij/ılerde ,·erdiği 

,, )'ot §U cif l ] • f . 
~ ......._ 'l' . nı e erı sar etmış 
. ~~ ı· lll"h 
~ b" ıt~fttı enin • • 
~11111ııı. dır. n· 1 tıdadını teshit et· 
~ı.;~İıi Urıde ır ~encin, mfütakhe) 
t "<illi!..._ tı~ "e cllıtsı} bir mevki alırsa 
'tıı.ı ~\:~;:. eın. 
ı~ il.il' ~•ııi L 1Yete daha (a,·dalı '( . c lllt .. J 

tıı}tr11r1 ençJe~n~e? bilmemiz la-
~' 0.,1tıda a]:-ı~ e ıstıdatları olan iş· 
1 lqL •ı lll'J • a~a ve 'l d 
~ı,;~)'a a ıstidatl meyı. uyan ı~· 
~~ı..?ıtta e"ketnıek arıl!_m ışaret ettı
~·~ııı ta atılı dogm olur. Genç 
~~'~tt ~rt ~mı hugiinkii ha~ıho
ı· Çte } kin h~ak için diploma 
ı lltt }lııl>. h_ır ''asıta cle;;ildir. 
' 'le"· ır h ·ı . I" ~~ ~h~ gıJ, ay . 1 gı şubesinin ih-
~ i~ lll'11~ İçitı i~~ d~ıtmanda hu ilıti-

htl\ıı] 11rtırı f 1 ıtdr olup olmadı-
Q et... ayda} .) n . 
L it s" ·••etı-ıe] · • hnr. u cıhe-
.. ~ .. (j~ler· ıyız.'' 

,, •ljl' ıı:ı huı :- . 
t~ llt ,,etıelr.. \·e .. a ası şudur: 
~liğj~Ck ~~ı'11?1e ile meslek ve 

\ ''lllr..at tedavi etınden hu~ünün 
''ıtı ''"tılr..~llra §(}y~tnı:k icap eiler." 

~tı ttaıı ·ı_. e hır hakmız .. Reı;ı 
\, ~ l"tı lg:ı v.. .. ~ 
ı~ -~e~ :-nttu.n d. ~~u mutlaka 8an' 
~i ~~t ICıJere .. egıldir. 

t, a tını §oy le b. 
\. t §t ltıe ] .... . ır bakınız .• 
ı~~ lıitlJi s egınden şikayetçi-

d~ A IQ)Pt' 
"\f) ~ 1 hi • 

ben de olacağun. Tkte öhret ka· 
- Riistem gazetecı 1

... § 

zandı ben de kazanacagJJil• 1 d 
' . 1 atılını§ ar ır. 

Diye di)·e bu ı§ ere d · . b 'b şaha etnaıne· 
Tabii zar zor hır ta 1 ·ıı·k bera· 
. . 1 k b' gazetecı 

sı. hır avukat ı • ır 
tı koparabilınişlerdir. • . .d 1 gazetecı , 

Fakat ıstı at arı .. • b ' ~ ınusaıt u· 
tahib ve avukat olınaga 1 ö~ren· 
lunmadığı için, hasma ka ;p a ~ ka· 

l 'kl . 1 rl" bu sahalar a y y < ı erı şey e .- · 
hvermişlerdir. .1 .. r Hayata , dı verı no · 

Bunlara rate 8 
: ezi •etiy· 

1 k •kA b' 'htisatıın salıabı m. ) . 
ıa ı ı ır 1 h' ·ı t sas dıp-

ı d ;;·ı f kat. sadece ır ı ı ı 
e el"ı ' a ·ı atılmTfl o-'k beratı ı e A~ 
lonıaiıı, veı;ı a~ı. k 1 ;;8 ve ha· 

1 k ·ava ama~ 
)anlar nm~ a a Y .• ' e~e mahkumdur· 
va] kırıkh"ına cfo~m " • e 
lar· .. 

Basılan /alcı mah· 
kernede 

Behice isminde 
Be~ikta§ta oturan, l ,.. u··wgünü 

b
. k .. ev\'C )UZ 

bir kadın• ır aç gun . · k laktan 
kaybetmiş, fa)daki isabe~ını. ~ bir 
kulağa duyduğu Roza ısının e . -

d k 
.......... bulnıa-ını rı 

Y apbğım:ız tahkikat netic:eain 
de iddianm tamamiyle varid olchı 
ğu anlatılnırfbr. 

ipekçilikte beynelıD.lel töhrel ka 
zanmıt olan Bunanın yerli çorap 
far için elventli ipek ipliği çıkara 
maması bir noksan aayıJmakbıHlır· 

Bunun için kadın çoraplarmın 

imalinde kullanılan ipeği Amerika 
dan getirmek mecburiyeti hasıl ol 
muıtur. Bittabi Amerika gibi u 
zak memleketlerden büyük mütkü 
Jat ve büyük masrafla ipek ipliği 
getirilmesi kadın çoraplannm pa 
~alı satılmasında da imil olmak 
tadır. 

Memleketimizde yalnız "lpek:İt" 
müessesesi kendi uri makinelerin 
muntazam ve sağlam ipek ipliği do 
kum.akta fakat bu ipliji de nacak 
kendi imaJatmda lcuttanmaJtudır. 

Yerli ipek ipliği imal edilmesi i 
~in alikadarlarca icabeden tedbiıff 
nn alınması zaruri görülmektedir. 

falcıya gi ere yuzugu ~ 

ca etmiştir. • • iki z bıta 
Roza tam fala baakrken, ıçerıye a 

k ·· üme~hut 1'adın komiı;er girere cur~ ::> • 

yapılmış, Roza aclHyeye teıılım edıl· Memurun un 
mi~tir. r d 

Dün Rozanın dördüncü as ıye e Kaza neticesinde vefat 
dunışmasma başlanmış, sorgusu ya· 
pılmıştır. . ettiği anlaşıldı 

Roza inkar etmış: . . Be§ikta!I merke.z ınürettcbatından Hak 
- Ben falcılık yapmanı, ı~tıra ~- kı Kunterin IblaınUr civarında ölü ola 

diyorlar. Hiç bir şeyc\.t>.ıı haherur. yo ' rak bulunduğunu yamuıtık. Yaptığnnı.z 
demiştir. . 1 rin cellıi için baş- tahkikata göre zabıta mcınunı bir kaza 

Dunışnıa ~ahıt e neticesinde vefat etınitti1'. 
ka bir güne bırakılmt!tır. Vakada başkaca bir mahiyet yoktur. 

Kongreye davet 
• .. 0~nsemtOcnğından: Münir Nureddin 

C. ll. P. Fıru ... g • 12 Anka-ada ... elik kongr~ı • ı , 
Ocal!muıın seıı .. F' zauada Türk- k d l K 7 iintı ıru " ]\f" . N rettin ve ar a aş arı ı· 

11 • 93 cmna g ~hı 12 nci ilk o- 1 ucnır . ut'nı'n .Ja .. •etini kabul ede-
.. .. k ~ da Be.yog . · ·e ı cı • ~ucu so agın ~ dan partılı arka· zı ay emıy k .. A k 

k ld l na
,.a••Ill • • • k .. k r venne uzere D ara• 

u a top a ,. e l l ı ca re uç onse ] . ' tk"' 1 
8 

:lO da ı;e me er rı . . 1 d'r Kıvmet 1 sana ar ar 
da~ların saat 1 ·· ~a gkıtmı~ ~r dı ·de :r'nilli halk ıarkıları 
olunur. d ki seçim uç onserın e 

Cemlyet1er e ııöyliyecektir . 
. d ,.801 e(len hamal· Hariçten gelecek 

Üç gündenbe~ı be d .. n bitmiş, ak· çaınıcılar 
· · ura ı u • 

]ar <'emiyetı ın oı if eclilınege ha§• .. • ·ler ta~n y 
1
. 1 . ıların ~iliyete müraca· 

§am u:r.erı rey er ı c;a gıc 1 1 
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Eğitmen 

Kursları 

Rüştü 
Çapçı 

Sayıları UoilmUzdekl Ankara nUmune bas
yıldan itibaren 12 ye tahanesi Başheklmli-

çıkarıhyor ğlne tayin edildi 
Türkiyenin bütün viliiyetlerinde 

ve köylerinde öğretmen ihtiyacın~ kar 
§tlamak makı;adiyle al ın:ırı tedlıırler 
müshet neticeler ,·enneğe haşlanu~
tTr. Ru vıl muhtelif viHiyetlc>nle açı
lan altı ~;;itmen knr~ıından 500 kişi 

~ 

mezun olmu§lar<lır. Bn mezunlar 
Tiirkiyenin muhtelif ,·ilfıvet ve köy· 
lerine clnğ1lmı~lardır. F,~itmenlerin, 
!;alı~ma vazivetivle me>gul olmak ve 
miiı;kiilôta n;;raılıkl3rı noktaları ko
lny;a hn11edehi1mek için yakın köyler 
ara!!md::ı bir de haşii~rl'trm•n hnluna
c-nktır. Baıı()~rl'tmen öğretmen oknln 
mezunu olacak ve çanı~ <'i;itmı>n]ere 
mt>ııleki izahatta hulnnncaktır· 

Öniimiiz.-lc>ki vıl e~itmen yetic;tir
melC ir.in af'ılan k

0

11rslnrın savı~r 12 ye 
c;ılCacaktır. Bn on iki kurst~ '(1000) 
eğitmen vc>fütiril<'rek ve hunları ,·ctiş 
tirmt>k irin de mulıtı>li( viJiiyet kiiltiir 
clirektiirlerinden fi!!retmen ,.e espek• 
ter istenecektir. Kurslar için (IOO)' 
hin lira mac;raf tali i eıliJrni;tir. 

www11ımuumwwwrmmmmımmnmımnnuua 

Merinoz yünleri 
Hariçten yOn ipeği 

ldhallne ınzum 
kalmıyacak 

Son zamanlarda ~elırimizdeki yün· 
lü f ahrikaları ile yünden örme eşya 
~apan f ahrika ,.e atiilyeler hariçten 
gelen kamgar ipliklerinin tedarikinde 
müşkülat çekmektedirler. 

Bir taraftan sipari§lcrin çoğalması, 
diğer taraftan yeni ithaliit rejiminin 
tatbiki dolayıiiiyle dışardan yiinlii İl· 
halinin daha pahalıya mal olnıası f ah 
rikatörleri biisbütün endişeye düşür
müştü. 

Fakat zamanında Bursa Merinoz 
fabrikasmm muhteHf renkte yerli 
Merinoz yiinlerini piyasaya çıkarma· 
er derhal hu E'ndişeyi izale etmiş, fab
rikalar geceli gündiizlii çah~arak ih
tiyaca cevap vermeğe hnşlaımştır. 

Merinoz yünleri, gerek ren~ se
rekse kalite itihariylc trikotajda ,.e el 
örgüsü i~lerinde .Avnıpa mallarmın 
yerine derlıal kaim olmuştur. Ancak 
imaJitm azlığı, daha bir miicldet Av
rupa.tan ~elmckte olan kımıgar yiin· 
lerine liizum ~östcrmektedir. 

fstihsalat tedrir.en artarak füıiinıiiz
deki yılJarda piyasadaki hiiliin yiin 
ipliği ihtiyacım Bursa f erinoz yiin· 
)erinin karşılıyahileceği km'\'etle 11-

mnlmaktaılır . 
lstlmllk edilecek yerler 

hakkmda 
Şehzadebaşmda Kousen·atuvar hi· 

nasınm yapılacağı yerdeki İ5tim18k i· 
ti sona ermek üzeredir. Şimdiye ka· 
dar 23 evin istimlak işi tamamen biti
rilmi§tİr· Dört evin de alınması ka· 
nuna göre, yaprlaııf'ktır. Diğer taraf· 
)an Eminönü Hnlkevi hinn ınnı ya· 
omdaki bir e,·in hissedarlarmclan hi· 
ri fısırda oldugıınrlan lıu ev de is· 
timliik kanununa göre yapılacaktır. 

Adliye ııaraymm yapılacağı yerde· 
ki evlerin i timliki ile de daimi en
ciimenden ~eçiJen hir heyet meşgul 
olmaktadır. 

Gazi köprUsU 
Gazi köprüsii iıı§aatı için Azapkn· 

pı tarafında da çalı~ınalara ba~lanrnı§ 
tır. Burada çakılan tecriihe kazıkları 
sağlam bir temel lmlmuştur. Azapka· 
pırla in~aatın yapılacağı saha çe"·ril-

miftir. 

Cerrahpaşa hastahane!li baş hekimi 
Bay Rüştü Çapçı Ankaradaki Nümune 
hastahanesi baş hekimliğine tayin celil 
miştir. 

B. Rüştü uzun zamandanberi Cerrahpaşa 
hastanesi ba§ hekimliğini yapmaktaydı. 
Hastahanenin pek iptidai bir halde bu 
lunduğu bir srrada başına geçmi.'? olan 
Bay Rüştü Çapçı müesseseyi daimi faa 
llyeti ve mesaisi ile günden güne ilerle 
terek bugünkü mükcmmelhalin e getir 
miştir. İyi bir bekim ve değerli bir ilda 
reci olan Bay RiiJtU Çapçının 1ııtanbul 
dan ayrılması şehrimiz için bir kayıp ol 
makla beraber Ankara iç.in bir kazanç 
sayılabilir. 

Kendisine yeni vazifesinde muvaf 
fakıyetler temenni ederiz. ... -
Vali sular idaresinde 

izahat aldı 
Vali ,.e Belediye Reisi Bay Mu· 

hi<ldin Üstündağ dün Sular idaresine 
giderek idarenin çalışmalan etrafın
da izalıat almıf tır• 

Vali önümüzdeki ay zarf mda tama
men kesilecek olan Kırkç~me sulan· 
nm yerine İstanbul tarafına verilecek 
fill işi ile ''e idare taraf rodan yeniden 
tesis olunacak umumi çefmeler me e
Iesi ile yakmd:m alakadar olmuş, ye· 
ni direktifler vermi§tir. 

Mülayım - Hintli inti
kam maçı 

Haber aldığımıza göre önümüzde· 
ki pazar günil l\lülByim ile Hintli pe.lı 
livan üçüncü defa karşıla§ncaktır. Bu 
nıüsahaka hakiki bir intikam maçı o
lacağından hakikaten çok heyecanlı 
olacaktır. Ru seferki müsabakayı 
Tiirk Hava Kurumu tertip etmekle· 
dir. Hintli pehlivanın başka bir giin 
Tekirdağlı Hiiseyin ile de kaİ1ılasma
sı mukarrerdir. 

Plaka ilcretler i 
indirilecek mi? 

Şoförler belediyeye nıüracaat ede
rek plüka ücretlerinin indirilme i yo
hmda ricada hulunmu§lardı. Hahcr 
alc1ığunrza göre, şoförlerin hu dilek· 
lcri hütçe enclimenine ,·erilıni§tir. Ru 
sene pHika ücretlerinin miina ip milC 
tanla indirileceği tahmin edilmekle· 
dir. 

Cenaze işleri 
Belediyenin cenazeleri gömmeli i· 

çin yeni bir trşkiJiit yapacağı malfım· 
dur. Duna ait lınzırlıklar ilerltmistir. 
Bir huçuk ay sonra hlitiin nıal~enıe 
taınnınlnnmı_ş olacagmdan fani iyete 
geçilecektir. A ri mezarlığa u gcti· 
rilmr. işi bitiriJmiştir· Şimdi te ·i· 
yei tiirahiye yapılmaktadır. Yakında 
ela nğaç1anma işine lıaş1anacaktır· 

Hamamdan havlu çalan 
mahkOm oldu 

17 yaşlarında İbrahim isminde bi· 
risi Jlin Aksaraydaki lıir lınıııama hah 
çeden girerek iki havlu çalmı§, knç· 
ını~tır. İhralıirn biraz sonra :Fatihte 
e ki bir minarenin iistünde yakalan
mış, polislerin istin takma kar§ı: 

- Çamaşır dcği~eceğim; demiştir. 
Yakalarımı lhrahim ciirmiimeşlmt 

vnknlnrma hakan dördiincü n liyc ce· 
zadn hir ay yirmi sekiz giin hapse ve 
o kadar da nezaret altında bulundu
rulmaga malıkiinı olmuştur. 

Sekiz kişiyi döven adam 
Ü küclarJa İcadiyede Çnıar soka· 

gmda oturan Pandeli, Todori, Ganil, 

~ l<;~ r §Öyle k t ıskandil ediniz: 
t\ı <ı~t ki k onuşacaktır · 
ı.~~ıı ~111t- -~ ha ka iş tutsa~dını 
ı,;~~ı" .. '-: ttıu··ahstrıdıt da, erzacılar ~-

Yugoslav erklinıharbıye heyeti 
Ankara ziyaretinden sourıı Anado
luda bir seyahat yapmış ve bu ara
da. Kayseriye de uğramı§tı. Resim-

i de misafir erkanıharp heyeti Kay
serlde vali B. Mustafa Adli ile bir 

farika, :EJeni, Andon, Olıanes, Mirat 
Lmimle sekiz ki~i kaarkola nıiiraca
at ederek Sultantepede oturan Alicd
din ismi nele birisi taraf mdnn dö, iil
clük1eriııi ve hakarete maruz kaldık· 
)arını iddia etmi.)erclir. Şikayetçiln
le Aliiedclin cürmüşnıC§hnt mahkeme· 
sine verilmişlerdir. 

• arada görülmektedir. 
• r, . end' 1 

\ı "• ttı ırıerna 1 ı er. r<'ssamlar, 
~ h ~il da hcı ar, terziler, a§çi· 

ı.ıı.. 11 ne .· • "llll.r N· . 'ı geyrı mem
. ıçın? 
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Fransız maliyesinde 
bakkal siyaseti varmış 

Sarsılmaz 
1ürk-Yunan 
dostluğu 

Mecliste mali meseleler münakaşa- Metaksas bir nutkun-
•• da bunu tekrar etti 

larla muzakere olunuyo~ Atina 10 (Hususi) - Başvekil Mc 

Paris 10 (A. A.) _ Mebusan meclisi tedariki hususunun o zaman araştmla taksas Patras şehrinin §Crefine verdiği 
maliye encümeninde B. Chautemps, ma cağını söylemiştir. ziyafette bir nutuk söylemiı ve Yunanis 
liyc nazm ile kabinedeki arkaldaşlan a Başvekilin bu iz;ahatınıdan sonra bir tanın harici siyaseti hakkında ezcUmle 
rasında bir ihtilU mevcut olduğuna dair müzakere yapılmış bu müzakere sırasın dc:miştirk i: 
olan haberleri katiyetle tekzip etmiştir • da komünistlerden Duclos, hükumetin "Balkanlı müttefiklerimizle münasc 

imdi k d b kab·ı bütçe muvazenesi hakkındaki noktai na betlerimiz fevkalade iyi ve sarsılmaz 
B. Cbautemnc • ye a ar u 1 • • •• ldı T"rk' ·ı 1 ün bet1 ' ' ,,~, ~ hak mlik etm . zanna ıştırak etmemekte oEduğunu soyle r. u ıye ı e o an m asc ennu.z 

en ufak bir ihtilifta e emış · k d' f k • • il · u ise rok sıkıdır \'e bozulınazdır. Avrupa . . hd'di . t kl'f mış ve en ı ır asının tezını erı s r ~ 
ve B. Bonnct, masanfın ta 1 Il! c 1 

.. tür ihtilWanna biz ve müttefiklerimiz ka 
tf~· zaman hiç bir nazırın protcttoda muş · 

c 1
6

1 
.. • • Bu teze göre, mali bir ıı;lahat yapılma rışrnryoruz. 

lbulunmanuı olduğunu soylcmıştır. 'd' K ·· · t b k b' · sr zarurı ır. o:nunıs me us, a ıncnın Yunanistan bütün devletlerle çok 
B. Chautemps, tahsisatı arttırmak 

maksadiyle encümen yapılabilceek her 
türlü teşebbüse şimdiden muanz olduğu 
nu ilbe etmiştir. 

Başvekil bütçe muvazenesinin muha 
fazası ve masarifin her türlil tezayüdü 
nUp önllM geçilmesi ltizumund:ı 1arar 
etmiştir. İhtiyar amelenin tekaüde sevki 
ı:irat felA.ketlere ilh. ait olup büt~e hari 
ci masarifi milstelzim olan projelerin 
bUt~enin kabulünden sonra tetkilc edile 
cefini ve bunlar için muktezi paranın 

Bir Yugoslav 
kumandanı 

Kendini öldür
mek istedi 

ı Belgra410 (A.A.) -AYala ajansı 
lehlig ediyor: 

Belgrat garnizonu kumandanı Or
general Tomiç gece yarısı odasında 
kalbine bir tabanca kur~unu sıkmak 
suretiyle kendisini öldürmeye teşeh· 
biis etmiştir. Sıhhi vaziyeti çok ağır· 
ttır· Askeri makamat derhal tahki· 
kata giri§mi~lerse de bu hareketin see 
bebini henüz teshit edememi~lerdir. 
~nc:ık'. son zamanlar~a generalin sık 
eık aeabi buhranlar geçirdiği gfüül-
nıekteydi. · 

ingiliz-Alaman 
Temasları başlıyor 

Londra, 10 (A.A-) - ''Evening 
Standard" m yazdığına göre, nazır· 
lar nıecliei lordu, Lord Halifax'm 
Berline giderek heyetlerle giirüfmesi 
için bir taeavvur mevcuttur. E~er hu 
tasavvur gerçekleşirse Lord Halif ax 
Berline bu avın 22 sinde giclcr.cktir. 

'Almmıyanın Malumatı Yok 
Berlin, 10 (A.A.) - B~rlinin si

yasi mahfe1lerinde I...ord Ilalifax'm 
lieyetlerle ~örü,melt üzere Berline 
~leceğine dair habf!rler hakkmcfa a
«ıemi rnaltlmat h (irk.in uanoelv
a~mi mnl"•f'1ıtl hcynn olıınmaktndır. 

Bir m~lyon kişi 
Açlıktan ölmek 

tehlikesinde 
Şanghay, 10 (A.A·) - Sarı nehir 

bentlerinde açılan gedikler yüzünden 
huıl olan müthiş feyezanlar Şantung 
vilayetinde bir milyon ki~iyi açıkta 
bırakmıştır. Bu halk açlıktan ölmek 
tehlikesine maruz bulunmaktadır. 

Bu Da llarp FeUil.-eti ... 
Şanghay.10 (A.A.) -Nantao'dan 

25,000 kişi Fransız mıntakasına iltica 
ebni~tir. Nantao'nun hombardnnanı 
C:lenm etmektedir· Bn homhardı
mandan yüzlerce kişi ölmekte,lir. Mm 
takaya yakın binalara ku?'§unlar gel
mektedir. 

Doktor 
Hafız Ce ·nal 

LOKMAN BEKDI 

Dahiliye MiitehaısıSt 
PuardaD b&fka g1lnlerde öğleden eonn 

-.at 12,& tan e ya) kadar latanlrul(la O!v&:ı 
;,ohuıda (104) numaralı busuat ka hln,ırtndt' 
b&stalamu kabul eder. Salı. cumartesi ~ 
1..-1 aabab "9,6-12" eaatıert hakiki tukarayıı 
IDah.su.tur. Kuayenebane ve n teleton· 
1239&. Kıfhk teıctou: 2lOM. 

mali siyasetini bir .. bakkal,, ın siyaseti 
ne benzetmiştir. 

dostane mUnasebetlerde bulunmakta ve 
sulhun muhafazası yolundaki her gayre 
tc milzaheret etmektedir. 

Başvekil, hi). bir ecnebi devlet~ Yu 
Bu bakkal tabirini hoş görerek diline 

dolayan B . Chautemps, biri, işini, iktisa 
di b!r kaygı ile idare eden .(liğeri yalnız nanistantn dahili işlerine karışmadığı ve 
istikbale ait tahminlerine güvenerek karışmasına lda "mkan b!!lunmadığrnı söy 
mevcudunu 1sraf eden iki tacir arasında liyerek demiştir ki: 
bir. mukayese yapmıitır. "Resmi ve gayri rcsmt C§hastan Yu 

Umumtyctle zannolunduğuna göre nanistanrn dahiU işleriyle uğraşmağa 
masarifin tetkiki 20 ikincitcşrine doğru zahmet edenler varsa bunlara Yunan mil 
bitecek ve mecliste umumi müzakere ay letini rahat bırakmaları tavsiyesinde bu 
nihayetinde başlayacaktır. lunuyorum.,, 

Sovyetlerin 
ylldönümü 

Münasebetile 

HttkUmetlmlzle teati 
olunan telgraflar 
Ankara 10 (A. A.) - Sovyet ihtilili 

nin yirminci yıldönümü münasebetiyle 
reisicumhur Atatürk ile Sovyet Merlce 
zi icra Komitesi reiıi Kalenin araımda 
•ıaiıdaki telgraflar teati olunmuıtur. 

tlktcırin ihtilfilinl.ii 20 inci :Yıldönümil 
münasebetiyle hararetli tebriklerimi ve 
gerek şahsi aaadetinizj, gerek Dost Sov 
yet Birliği milletlerinin refahı hakkında 
ki samimi dileklerimi bildirmekle bahti 
yarım. 

K.ATATORK 

tlkteşrin bilyük sosyalist ihtilalinin 
yirminci yıldönümil münasebetiyle vaki 
lütufkar tebriklcrinizden mütehassis ola 
rak: samimi şükranlanmın ve 9abıi saa 
ldctiniz ile dost Türk milletinin refahı 
hakkındaki en iyi dil~klerimin kabulünü 
rica cderm. 

M. KALENiN 

Ankara 10 ( A. A.) - llkteşrin' ihti 
le Baıvekil Celal Ba:tar ile icra komiseir 
le başvekil Celal Bayar ve icra komiser 
leri heyeti reiıi Molotof arumda af&it 
daki telgraflar teati olunmuıtur. 

tlk~rin ihtil!linin yirminci ytldönü 
mü münasebetiyle Cumhuriyet hükQme 
tinin hararetli tebriklerini bilha!sa ar 
zetmek isterim. Dost Sovyctler birliği 
milletlerinin saadet ve refahtan hakkın 
daki en iyi dileklerimin kabulünü rica e 
derim. 

Musolininin oğlu 
Roma, ] O ( A.A.) - Salahiyettar 

mahfcller, Bruno Mueolini'nin içinde 
bulunduğu tayyarenin dü~ürüldüğü 
hakkındaki haberi kat'iyetle tekzip 
etmektedirler. 

At/nadaki casusluk 
hadisesi 

Atina, 10 (Hususi) - Bugünkü 
gazeteler hariciye nezareti daktilola
rundan Elli Rodokanaki'nin casusluk 
suçu ile istintaka sevkedildiğini yazı
yorlar. Daktilograf dostu olan bir ec
nebiye mahrem olmıyan evrak müs
veddeleri ,·erirken yakalanmı~tır. Ro
clokanaki'nin dostu olan ecnebi de 
nezaret altına a1mmıştır. 

Danimarka, Letonya ve 
Romanya ile 

1 icaret müzakereleri 
Ankara 10 (Telefonla) Danimarka, 

ve Letonya hü~metleri ile ticaret mil 
zakereleri bugiln (dün) hariciye veka 
letinde bqlamıştır. 

Bu müzakerelerdeki heyetimlıe mali 
ye vekaleti müsteşarı B. Faik Kurdoğlu 
başkanlık ctrnektodi ... 

Diğer taraftan, Romanya hükfuneti i 
le bir ticaret anlatması imzalamak üzere 
re, B. Kutidoğlunun başkanlığında gide 
cek olan heyetimiz cumartesi günü 9ch 
rimizpen hareket edecektir. 

Heyette maliye nakit işleri mü:lürii B 
Halid Nazmi, Türkofis 2 inci reisi B. Ni 

hatlla Türkofisin Romanya masası tefi ve 
Merkez bankasından bir zat bulunına1' 
tadır. 

CELAL BAYAR • 8. f. M. Veklletl 
mUste,arllkları tlkteşrin büyük jhtilalinin yirminci 

yıldönümü münasebetiyle vaki tebrikler 
den ve izhar olunan iyi temennilerden 
dolayı size ve dost Türkiye cumhuriyeti 
hükQmetine samimiyetle tcıekkür ede 
rim. 

V.MOLOTOF 

Ayni münasebetle Hariciye vekili Dr. 
Tevfik Rüıtü Araı ile hariciye komiseri 
muavini Stomanyakof arasında a~ğıda 
ki tel~raflar teati olunmuıtur. 

İhtilalin yirminci yıldönümü münaıe 
betiyle en hararetli tebriklerimi ve dost 
Sovyetler birliği milletlerinin saadeti 
hak1cınf:iaki samimi dileklerimi an.emek 
le derin bir me~uniyet duymaktayım. 

D.ARAS 

tlkte§rin büyük ~yalist ihtilalinin 
yıldönilmli münasebetiyle gönderdiğiniz 
liltufkar tebrik telgrafından fevk:ıl~de 

mütehassis olarak en samimi te§ekkürle 
rimin kabulünü rica ederim. 

STCMANYAKOF 

Ankara 10 (Telefonla) - Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti idari müste 
şarlığına hıfzıssıhha dairesi reisi Dr. A 
sım tayin edilmiftir. 

Ayni vekiletin siyasi müateprlığma 
da son seçimde Beyazıt bemusluğuna in 
tihap editmif olan B. Hüsamettinin tayi 
ni muhtemeldir. 

inglıtere ile Franko 
anlaşdı 

Londra, 10 (A.A.) -İngiltere hü
kumeti ile Salamanka makamatı ara
sında konsoloslar teatisi için yapıl· 
makta olan müzakerelerin neticelen• 
diği ve elde edilen anlaımanm birkaç 
gline kadar ne§rolunacagı haber ve· 
rilmektedir. 

Hava yollarında 
Ankara 10 (Telefonla) - Devlet ha 

va yolları idaresi müdürlilğüne B. Ha 
san Fehmi tayin e_!!ilmiştir. 

Komünist• Faşist 
(Üsıyanı birincide) 

hariciye nezaretine getirileceği eöy· 
lenmcktedir. 

Ademi müdahale komitesindeki 
f aaliyetindenberi, B. Von Ribhen· 
trop, antikomünist mücadelesinde bil 
hassa ihtisas elde etmİ§tİr ve yeni 
vazifesi, bu hususi sahayı teca\ÜZ ey
lemiyccektir. 

Komintem aleyhinde fevkalade 
bir heyet teşkil ohmacağmdan bah· 
eolunmaktadır. Il. Hitler. bu işi B. 
Von Ribbentrop'a havale eyliyecek· 
tir. Bu yazjf enin esası, antikomin
tem paktına yeniden bazı de\'letlerin 
iltihakmL temin etmek olacaktır· Sar· 
f edilecek gayretler, bilhaı;sa Polonya
yı istihdaf eyliyecektir. Zira, Alman 
mahafiline göre, Polonya, Almanya
nm antikomünist mücadelesine karsı 
daima bir anlayı§ zihniyeti gö temıi~· 
tir. 

JU oskava V ar§OVaya Haber 
Verdi Ki .•• 

Var~ova, 10 (A.A.) - Havas mu
habirinin öğrendiğine göre, SoYyet 
ınaslalıatgüzarı VinogradoY son gün
lerde hadciye nazırı B. Beck nezdin
de bir te§ebbüste bulunarak, eğer Po
lonyıı hükumeti Almanya • İtalya • 
Japon arasında aktolunan antikomÜ· 
nist paktına iltihak ederse, Sovyet hü· 
kumetiııin, bu hareketi Sovyetler Bir· 
liği aleyhine hasmane bir lıareket te
lakki cyliyeceğinden Varşova lıük1i· 
metini lıaher<lar etmi§tir. 

Lehistan Ne Diyor? 
Var§ova, 10 (A·A.) - Hiikumetin 

gaıetesi Roma paktından hahı;ederek 
diyor ki: ''Polonya gerek Japonya, 
gerek İtalya ve Almanya ile ayn ayn 
çok iyi münasebetlerde bulunmakta· 
dır. Fakat Rornada imzal:ınan üçler 
antantı ile hiç bir alakasr olıımat. Po
lonya. ideoloii mücadelelerine eski· 
den olclugn gihi bugün de muarız hu· 
lnnmaktadrr. 

Liıt'in-0/'un l'tfoskovaya Dönmesi 

Londra. 10 (A.A.) - .. Times" ga• 
zetesi, B. Litvinofun birdenbire Brük 
selden hareektinden bahsederken di
yor ki: 

"B· Litvinof, hareketine büyük e
hemmiyet vermeemkte ve bu suretle 
konferansla alakasını kesmek isteme· 
diğine işaret etmektedir. · 

Son lıafta zarfında tali bir komite 
liurulmasma taraftar olanlar azalrnıı· 
tır. Bugiin, hu fikrin ileri atılmı§ ol· 
ması da bir hata olarak telakki edil
mektedir. Pazartesi veya salıdan evvel 
Tokyodan cevap heklenilmemektedir. 
Konferansın da o günden evvel top· 
lanması muhtemeldir." 

Daily Telep;raph diyor ki: 
''Briikseldeki umumi kanaat, B. 

Litvinofun l\foskovada bulunmasının 
İtalyanın antikomünist paktına iltiha
kmm bıraktığı tesirler dolayıı;iyle lü
zumlu olduğu merkezindedir.'' 

Daily F.xpress gazetesine göre, B. 
Edenin Brükı;ıe)e dönmesi ile İngiliz 
• Amerikan i~ birliğinde yeni metot· 
]ar tatbikine ha~lanma1't pek muhte
nıeldir. 

Meclis 
müzakereleri 

(Osty<ını Birincide) 

minin mütaleasını bir temenni ma• 
hiyette telakki ettiğini, esasen adliye 
siyasetimizin, ölüm cazalarını müm· 
kün olduğu kadar azaltmak gayesine 
matuf bulundubrunu. fakat bu yolda 
tamamen maksada varabilmek için 
mevzuubahis cazaları tasdikten baeka 
çare göremediğini söylemiştir. 

Müzakere Olunan Diğer Maddeler 
Mecliste hundan sonra, Manisa 

mebusu Sabri Toprac'm vekaletler 
müste§arlarmm Biiyük MiJlet Mecli
si azasından intihapları hakkmdaki 
kanun teklifinin müzakeresine mahal 
olmadığma dair mazbata okunarak ka 
bul edilmiştir. 

Trabzon mebusu Mitat Aydın ve 
arkada§larmm. Reisicumhurun yıl· 
başı nutku ile lıükt\met programmm 
bastırılarak bütOn memlekete i~rğrtıl· 
masma dair verdiği takrir de kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra Kütahya mebusluğu 
na seçilen Vedid Uzgören ile Bayaıit 

-
Konferansa: 
ıum kalma_, 

(Üsı ·arı• 1 ·· ı.A 
., k1JO''. 

mukabil taarnıza geçnıe~e ııb 
mediğinden, o da bittabı P1 

<lurduracaktır. 

Mektupta Ne yor? f"! 
Vaşington.10 (A·A.)-' ~ 

vekilinin halen Anıerik•d• ,ıs 
.. • • · J okU" . ~k town unıversıtesın e 'bU11"' 

Fumikata - Konoye, Ja~o~ 
çisinin refakatinde, Reısı · • 
Ruz\ elt'i ziyaret ederek k_e;ir 
hasmnı gönderdiği husu!l 

hu vemliştir. . ali 
Bu mektnbun muhtC''1Y 1 ela şimdiye kadar hiçbir rtl8 

nnmnmı~trr. 

Şanghay ÇevriltP 

Şanghay, 10 ( A.A.) -I 
§ehrinin lıududu J>oyunc• 

, bulunan Japon ordusu ~.·~ 
Lunhva'vı icıgal etmicı, kuÇ • 
da eski kal;vi eline gec;irrıt; 

Şehir, Japon orduı:u tar11.r 
'dl. 

mamiy]e muhacınra eai1ın1> ' 

Hangşov körf ezinile Jca~~ 
lan Janon kıtaları 9 Un i 
Sunıı;kiyanl!'. şehrini işgal e;~· 

Şimali Çiııde Şansi eya .' 
yuan §elıtinin temizlen~• 
kıimilen hittni tir. Cenuh11 e 
kametinde ric~t eden Çin ··rii~ 
takin f>tmekte olan Japon Yd 1 
1n 8 fJ.cincitecırinde eaat ~S ~i 
nrn 70 kilometre ~imalıncle 
yen şehrini isgal ctmictir. 

Edenin temıuları 

Brüksel 10 (A. A.) - iıı~ 
ye nazın Eden bu akşaın }ı.f'D .. 
Fransız murahhasları ile go 
sonra İngiliz dominionları ll'l 
ile birlikte akp.nı yemeğini 
ltalya lnmltcreyi anJaıınaya. •. .,il 

Roma 10 (A. A) - tngı· l 
Chanberlain'in dün alqan1 151-ıJ 
ku mevzu bahseden ''tnforınV'" 
lomatica,, eliyor 1ri : 

"İngiliz bajvekilinin F-":1"':J 
mihverinin zayıflayacağı UJSlltılf 
tırk vaz gcçmit olduğu ve :t ti 
ınanyanın dahilt rejimleri b~ 
olsun İngiltereni:n onlarla a ei'J 
diği Rroma mahafilinlde dı 
kaydedilmektedir. Binacnale~ 
baıvekilinin bu styast b~ f1. 
ra yapılacak yegane ınantı1'• . 
kereye gİri§mek ve nonnal 
yollarla mezkiir nl&Jmayı 
ha ziyade gecikmemektir. 

Berlinddci intdJelar 

Berlin 10 (A, A.) - C 
rafır~dan dün akpm aöylenell 
man gateteleri taraf ındaıı ıJSSI 
yi karşılanmaktadır. dit' 

"Berliner Nıı.chtanagabe~J 
"öyle anlaııl.ıyor ki, :S cıs 

ransmda yapılan t~rübelerd~ 
giliz hükQmcti beynetıııilel c 
ha realist bir surette görısıel 
tır. ""J 

Efer İnıiliz batveküitıisı /r~ 
böyle deği.§ildik esuı o~# 
ziyctin rıı.üstakbcl inlripfrttı 
nikbinliğe derpi§ ddobilir· ıA 

" Deutsclıe Allgemcine . 
zetesi de milletler arun1~ 
)erin dahili rejimler yüzüncldl ~ 
maıı icabcdeceğine dair ol•" 
vekilinin sözlerini bUyilk bit 
yet le karıılamalrtadır. 

B. Delb~ 
.., (Vstyan• .... ~~ 

zırm, illi ziyaret edeceSd,
merkezi Va11ondır, b~~ ;el 
nerelere uğrayacağı henill 
memiıtir. A 

Vukubulan davetlere j ~--'.J 
Bükreş ve Belgrnda gideC ıl'J. 
retle Romanya Kralı ile r.~ 
Iy Ridz, Bcck, Krofta, t;{/ 
ve Antonesco tarafmdaP. jl
Parise yapılan ziyaretler• 
olacaktır. /.ı 

B, Delbos hundan soıır~,(; 
retleri iade etm~k iınkitı 'J 
nebilecektir. r 
mebusluğuna seçilen Do~ 
mettin Kurol ant içrnitl iJ 

Meclis Pazartesi güııU 
toplan2caktır. -
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b'~RSA 
Karadeniz repörtajları 

•---- 10 · 11 • S37 
1JJ,ı.&1arWcı.a 1lldn lf&r\:UI olaıılat, llu 

11ade mWlll>e&e sörenıud.lı. Kak&f1ı.l&J 
...ı• U do Juıp~ -uı ü.J•Uarı ıJr 

Samsun 
,. A R A L A R 

G23 - reze ta 
123 • JıılATk 
Sl3 • ZloU 

l l~ \ • Penıo 
b4 • lAY 

:?:l 

rıso. 

Uınar 

~. -
2l ,
:zj. -
1'
b2 -

Mağazalannda genç ve güzel 
kızların çahştığı Samsunda 

bir gün 
• ı.,eva 

• F'lorlD 
•Kron Çek. 

'ŞıllD AVU• 

c 

en 
• ı<ron IP~ 52 -

iO • AJ:tu 1082 -
8.ı 

23 

• Ban"ilnoı tGı> 

it L E it\ 
• v.ıııcırıo G23 ·- • yayan. \ ,. l?SJ .1 

• Nevyor• \', • Madr\ıO \ l:ıl 6:! 

1 

• ~na r3 Gül;°> • UerltD \ UIS6S 
• 14l.J!.OO li> "lGl • V..,..Oft J,9il3J 

1 • Bril!Ulet 4.71 '6 • Budapettt l/)12 ı 
1 • At!Da :-7 7 l • 8t\Vll 10711.J:IJ 
1 • ceııe"" l.U.!H2 • Het,no S-tl> t 

ı 
• Sof1• C4 2 60 • to"oı:ıam.e :.?. 757S 
• ~mt'!terum l.4483 • Moalıon i3 6S 
• Prağ 22.68 • Stoltb"lıD s_ıtS-2 

ESHAM 

AJıadOJu 2tı60 • çımea\CI 11 
1.§ Ba:ılU\91 9 601 ~· Rayr11 -

Saııı~ııııa Cunılıurİ)'el Bayramı 
lıazırlıklnrı ) apılırkcıı çıktım. Şelıiı
de ilk söziiıııe çarpan, t mir.lik ol • 
clu. 1 tnnhuldan ayrıldıktan tonrn 
uğranılan hu ,jlayct merkezi. insanı 
hiç te yadırı;atmı) or. Diikkiinlarn ha· 
kıyoruın, Ltanhulun giizel 'itriıı )erin 
den fark. ız• çe~İl çC§it rekliiınlar\. 
!'Ü lii .. Birçok dU~kanlarrn ka iyrr 
lcri genç ve giizel kızlar .. 

Sam_ un atlı, kurtuln ~;n a,.ı tarihi· 
nin ha~langıcmcla antlır. fliiyi.ik nar 
huğ hurın a avak ha tıktım onraclır. 
ki Anaıloİn to.pr:ığı ''C onun iizeriılflt: 

1 ya~ayanlar eheıli i tikJUllcrine knvıı~ 
tul ar. 

twjl l GO Merlıes ~ 93 2 

- sttkrazl•r-ranvlll•r-
• 1933 T.Hnr. r 

Belediye bahçe~inin y illikJ,.ri n· 

cıutrt• ra!ıncla ufuklara doğru göğii g rmi 
• • • 1J ı:ıS7ö 'l'raa"J - Atatiirk 1ıeykeJinin kaide inôe u yır 

• • • • n a R.ititsm zılar var: 
• • • m 134 o • A~o t 40 ıo ''Vatanda, milli mücadeleye ba§la-

•Ergen! btlk. An&dOhl P ~00~ mah için Ga:ci 19 Mayıs 1335 • 1919 

• tatık..Dah1U 9' oo wnmeaaıı • 40,10 a ,:,amsıına çıtttı.,, o.~/..-erler arasında a. Enıut\UD l007~ Aoal)ofn ID • v.. d ı::o 1 giir<lü~i.i hn koskoca binada tcO'·irat .._ __ ,_._ __ ....... __ ... __ _, Ve Snmsnn lier 19 mayıs gi.inü o 
" .. 1 l · J.- c:i.;e ağıı larınn mutlu ıriinü coıı.k.tın bı'r Jie'\."ecanln namına otc< c lCrll " ·• • • • o- !!; ' 

dikHmi• nıuınlaitlaıı h•ıka hor ı•ı U:l'ZBAŞINDA ŞEH1R TtrATROSll liiıtlnlayor. .. DltA~f ''E PtvııS xı~D Sabıılun erken bir snatı olmasına 
ilk giin lien<li•iııin ve lıa•tat~ ıcı· 11 ll • 937 . rağııı<n h'alli vine gittim vo liRllievi yoktu. k. larmnı ne yeyip nerede r•••'". ~rn~ Ucn • ..;.,, ,.., 20~0 kntüphant9ini gezdim. Kütüphaneye 

dil<iinme> ,·akli oJmann,tı. Ç.unku 
1 

d., ı..- ,,.,,,...,,. yıllıaşmdan sonra binlere• okuyucu (R~laklo~a) ınnharehrEinin )'&rahla· do p\Yesl S peni~ Ya gelmiş ve kütülİanenin bııgiin 1074 
n eahile t'"°"lıı·ordn. ''" '""' Foııng&dlna. daimi oli11yueu u ,.arın••· 

k
. TereOme eden: M. Ferl. K'' - h ] · ·· el e-

Floran <lik ,-0k11-.ı !>'kın• · ı•ura· • ııtup ane memnnı "nu• g m lıivle k"·ranan İ>a.ı.' ,.. ya.ahlan ka· un. miıti. Genç bir Iiadın odaları ıemlz-
iyetinddr.i b,;ı ediy<n. Ye gcr<k kendi. gerek r:sı<t J' ll.• •sız 'JtYATROSU liyordıı. Bana oliuyucular J>akkmda 

l•••lnbakırıları l>iç bakılmamı- yarıı- EHIB Ti\" mos"u orutr ıus>D izaliat verdi: . 
lnn yık•yorlar<lı. ıo-ıı-937 tarlhto ç.,..mba - •• ,. - Ilerl<es ol<nmaya gelir. En ço!C 

Onlar. doktor rrclim·r.,·e k"adar. bak mı ııaat 20·30 da: (AtcıMccğt) ' perde. olroynn tnlcbelerclir: Gördüğünüz 
" ' Yazan: ?Jotnar. Tucnmo eden: K. Nec&tL 

maz n iileeek olan hu t•l•rı aprdılar, J014 fiı onlara aiddir. temizlenmiı yaralarr ıeda"i edcerkle- ıoıtTUllRUL s.ını nıı: İlk aklnn• gelen ın oldn: 
rini gürünce kadınla.ın da a•keri has :rh"A•no tJ <AXSARAYI>Al - Samrun gençleri aealin neler o· 

talıanelerde iş gürebileccklerini anla- Bu gece J lCnyor? dtlar. H o ı; LE c ı Fiıtcraen liirini iste'dim. 

G ce olııne• Horans bir liınba al· Komea; 4 perde We talebesinden 341 numaralı 
<lr. Ve bes viiz yeni ha t.anın Y.ntın .• ld .. 1• ~vninin fi~i. Üzerinde o1'udu~ ld-.• ' D kk 1 Yazan Rept Nuri • ~ ğr ko;u lan dola u. ' ·at.' s.0•~· , taplann i imlerine ba1'um. Edebiyat 
her verde J.eıne• rapılaeak •ılrrı go· 

1 
antolojisi, La Türki Kcmn\ist, tslin-

rüvo~du. Le··••"'' ,.e her '.ii~W .... GÜ n 1 Cı k . )erali liarhi '(hu kitobt birliaç gün 
bahı i tirnhat nokı:anclr. Liıkın ° y~- ~ ~ Öevamlt surette o~umuş)", genç ınir 
ralr nskerkr için tlerin şefkat ' ' C tak- RADYO lerimiı ve eserleri, 'Meyers :Konversır 
dir hi·setti- Yazılı ki: . . tion Jeli ilion, İngiliz edebiyatından 

•-yeni yaralı Jarrn ar•'.'"'.ln.; 1~ ~eee Program 1 nümunel er, Hind edelıiyatından n il • dolamkeıı bir f t!tl tı. lur r•dtı ' "!." ôO LEl N BŞlll y AT r: - Saat 12.~, ınuneler, Fran " edebiyatından nü· madım. Oranın inıibntı 0 ·•.ar mu- Plikla Türk musiki>;. 12.50. Havadıs. mnneler, umumi tarih· fçıinmiyaı .. 
krmmel ;,t;. ki niilıetçi n~f~~'ı" ~y•k 1

3
.
05

. l\luhtelif pllk neıııiyatı. H.00 Baılin bir fiı alıyonını gen~ li.e 
winden ha,k• biç hir§~Y ıı••; ~·y.or- tolebe in<len 48 numaralı Falm. Ta· 
dn. Bir a·ker (ite.kine ın~rn .~ t'tım· ~~·A "' NEı::R/l' ATI: - Saat 18.30 rilı', coğrafya, eyalıat kitapları oku· 

< e · t ost arını• . • il" .. .. Plakla dans musikisi. 19.00, TUrkçe mu, .. 
1 k

. d l rih•tı\'ll gortluııı. de· ':I su ':I 

(11

•• Ötekı' ,1,. •. Ben (lnlnrr uşunuyor· -r d pı·yano" Hnllteu'ını'n pencercııinden dısarı :ı.. şan: Bayan !oci tar;uın an 'e • -dunı" ee,·olunı ,.,,.1;. . . keman refakatiyle. 19.30, Spor musa- bakıyordum. Hir sıra diı;Jmi, on he 

E 

· b l } aval kurtarmak ıçın ,., k t fmda 20 00 k'adar lı:ılk kiir iLii· Hadr.mc kadına 
.rtesı sa ıı 1 ı , ~ hebclerl: Esre! Ş1;:ıi ara n · 

edilen nnrlıarelıelenlcn "~ •. ~~mn• Cemal KAmll vo arkada§l•n tarafın- sor<lum: lıazırlannnı«· J\ırarıu.I\'."'"~~~~- dan Türk musiki>İ <e hal~ ııarkıları. - Bunlar ue ohıyor? ~ilehilccek lııı~ıafık)ard:ın ırçok .1~ı- 20.30, ömer Rı:-.. -ı tarafından arabca - ' , d~c1i , ltilmiyor ınu 1011z? .. 

l 
·ı·· el Onları kurtarma· ıçın l heyeti· İbra Jl l d 1 1 · h ~r /, uror n. . . lntı lı-''" ,·aıaiiı- söylev. 20.45, Fast saz · • ayram ar a on nr ıe ır>n er tarn-lnzmı olan vnııfc.) a · .

1 
nr<'I. ttciiil- hlm ve küÇük Safiye rcfaJ<aUyle. (sa fına konnror, nntnklar •iiyleniyor. 

ı l } k J ·ıktaıı 
1 

ı c I{ o kestra· 2215 A t S · b' mn ı:ışını a » n • at ayarı). 21.l"• r • · • • ııe am una ilk nvak ha•an ır 
di. pi,Jik ;;ı.ı;;riiyor.ıu. ki j:tns ve borsa hatıerleri ve ertesi gü- yahnncmm gii•fine m ·.ı.r. ıelırin ı;ü· 

,,.. · k~r ,e. 11vgun~uı yeıııe er nUn proO'l'aınJ, 22.30, Plakla sololar, zclliği ~arpnr ve kiitiiplıanc~e n!!rar· 
.,,ayrı -u 1 .. • ••• tfakları ve o· 22 00 · ,. iildiiriiyorıhı. Kcnd1 ~ 1 ıntı 

1
. 

1
• ı:;·.ı Opera ve operet pıırçalnrı. · · Son. sa, orıula inkıliip gf'nçlisinin ho~ sa· 

• ft'c etme ı\' c 1• ...,ın- 1 • 1 ') ~ :ı 1 ~ • 1 ia~e anlınrların• t<' .1"k•f' clhi;e '" nter>n> en ı ım. ooe "· ,, .• ,; kHnp nr 

] 1

. .. k ·c rrın·rı a 
1 

Maymun fnsan okmluğnnu ı;iiriir. 
cet ı Eogu ' " • .., 1 ·•J liirih·ordu . . hajilonn ralı•"'"';g~r;:r~; da siinnc- Ma• mnnnn 11101 in andan, in. an•• ını llndenıeye lıir n•l <lolın <orduın: 

\ Elhic:e , e crııı ıın. 
1 

1 
.ıalıak.cılı•a ,,.avı;mndau cıktığ•n• diiuı a ilimle- - lluray• gelcnl.rin hep i erkek 

1
. ı· ,, .. ·· } n 1 ter ıa . r.: • • ) R h ını' ?. ıyc ı. 1utuıı ı k Jfa-.ta pek ri ııra,.tırıp ıhıruyor nr. . n. U!U ta 
iJa,·e olarak yııJ~11.ıı~~. ~~· u··r tertip et- ,

0
., öz loeuli• ı;vl.nmem> ur. - Jlnpr, <ledi: mrktepli kızlar 

k l 
.., · · ,., u ıı un ı 1 ki 1 el · 1 1 k O l ~o o ıltı""" ·~·n '- Fakat ;;de in nn ar •·ar> ır maı- • a g >yor, on ar < a o ·uy r ar. ' . . . 

mek lUznııclı. 
1 

.. ük lıir lıasta· I nıuna C'ok lıenıemektedirfor. 
1[erke;;1';or:ııı ·~;i,1,t11;<1ıı. Lnkin tc· ,.\friknnm . lcurn denilen yerinde 

haklrt olıl11~11nıı hı . ınalik hir A6~0 i nıi ,erilen Jıir n l:un ''ardır. 
. _ · kııılretıne ı ) !ih '" tanzıııı _, hihııi\"orlanlı. Zalıirrn ll\I at anır ınn ·111un< :ın ayıra· 

l'lin k:ıdırı otıluı;0111;. n·' .,1,,. vapıl· cak lıiı·lıir yeri yok gibidir· Alnı 
Hiitiin hııu!Pr kenıa 1 1 1 ·"· • kı ·u ,.e~ ,.11 ;; ;, ıhulııkları knlm, hurnn 
nıaln·dr. k 

1 
hn tn· kı-.atlır. • Yiir.ndıı nıny:nıununki ~ihi 

i\ c:k"'r·ı J 1 ııct:ılı:ın<'lrrc klnı ~ 1~ • ·" • lkıllı •rirı'lılir Ynlnız hu dhheten ına'' ~· '- • 1 Ji . f'tl ıı;ın n- u "' · - • hakıcılnrı ilk dtfıı ı;e 1 'kt' 1 rr hıı· n111111lan m·rılınnktaılır. 'Konu masını 
' "'hıt J il 

11 • .. 1 ı . mirler· knıhıılnrııı ı.. .. lnl n· lıilnwz. kııılı~ı ,,anınn ar acı ur ttr 

1 
· J ıı ı c:lere trılll ı. k ·· 1 7- k'I ri<'iııılt> rriircliik erı 1 .. 1 " il idi kım ı:e ler rı :ırır: ~unc e :J · ı o 

,.. ~ hazır ı e" • 1 k k .ı 
lelerini çolt"fı:iirııır~e _, 

1 
n , -,kınnk metre ,·olu 1 nlİ\<'ll zoru çe Rl nen 

1 
. k clınJır!ını a .. .. 

f'r. T· loran... fi ..... 1 ı el ima rıP yıırıır. lll' ır sr l l . ı . d h' 
i temivordtt· 4 )nuıı . ı· J 'Lrııf uıda· Hıı rnıı~nııııı :ıc anı ,ır r\ll mm r 

• t tlı H 1• • k 1 K l h zik , c• F-r:i clrıınlll 11 ·ı ıı·klt>rİ iı,:in nuı ·e;;iıu]r ya .. aına · tııc ır. ac m n 
·ı Jc!l'n lı c ı \' k ki iıı ::- nnların ı ııon 

1 
nı: lıliıkıı krm ıne oca ) apmı tır ,.~ 

' J{ızun < ı. ) d ki .1 1 t onlnrı kıırtnrın·'"' / Arl.·ası t'ar on :ın çocu · arı ua o mu~ ur. 

Küti.iplımıcclcıı çıktıktan onrn 
~chrin ıli~er semtlerini. iı; okııklarr 
ııı, iç ııınlıalll'lcriııi geı:111cğc hıı ~ln • 

clmı . 
Bıı giizcl ,.t•lırin. hu ticaret yolu 

,•illiyet in hirinri plfıııJn gelen ı;üzel· 
Jiklerle tuhnntnlrnna ııt tarnflarmı 
~önliiın. llalke' inclc cılindi~iın in ti· 
halarla tanı tezat tr kil eclen manzn
rnlıırn ahit olılıun. 

Bıınlur, ... nm una lıic. hir nretle 
ynkısmnynn cylerdir. f 'ziildiim• bir 
az (ince ~ü~ .. iiınii kabartan e\ int )im 
eli ılcrin lıir iztirap halini nlımştı. 

Snın unun çalışkan idarecilerinin, 
hu yazımda i nret cdecı>ğiın Som~nna 

- - - -

ynkışmnyan tezntlan gözönündc tu • 
tacaklnrım umarak bu cihetleri de 
başka lıir yaznncln yine bu ütunlardn 
kaydetmekten k ndimi a1nınıyaca -
'ğımı 

Ni ·a:.i )f lımcı 

• İstanbul - Çekmece nsfat yolu ile 
birleşecek Filorya iltisak yolunun asfalt 
olarak inşasına C:ört aydanbcri devam 0 

Junuyoıldu. inşaat tamamen bitmiıtlr. 
Şimdi Davutpsş:ı lnşlruıma giden itti 
sak yolu asfalt olarak yapılacaktır. 

• Sinop valisi Bay Naci meıunen §Ch 
rlmiıc gelmiştir. 

• Çanakkale liman reisli~ine tayin c 
dilmiş olan İstanbul deniz ticaret mü 
dürlilğU nöbetçi kaptanlar fefı Talatın 
ye~~ Trabzon liman relsi Halil tayin 
edılmış, ve yeni vazücsine başlamıJtır. 

* Sanayi müesseselerin is kanununa 
göre dahili bir taliınatnamc hazırlama 
lan için bir müddcttenberi devam eden 

çalışmalar sona ermi§tir. 
Talimatnamelerin nasıl hazırlanacağı 

~kkntda Sanayi birliği esaslı bir pro 
gram vücuda getirmiş, bunun bir 6\Jreti 
ni İstanbul iş dairesine göndenni t' • V § ır. 

atman Bekirin idaresindeki tram 
vay arabası Sirkecide Hüdavendi a 
caddesinden geçerken yctdi yaşında g ~ 
ram isminde bir çocuğa rarpnu dli :s ş, yere 

şen çocuk muhtelif yerlerinden yara 
lanmıştır. 

• ~atihte Ere~li mahalleninde Aydın 
sokngında ohıran 45 yaşında terri J\h 
met evvelki gece Fati:h cam·· d ıın e nnma1; 
lnlarkcn kalp sektcsi~cn ölmü§tiır. 

1 Yeni eserler 1 

Sinema objektifi 
Mecmunnm b §inci sayısı en son 

sinema haberler! ile haftanın flim 
m.~vzu~armı ve bu hafta P.inemalarda 
gostcrılccek filmlerin krı'tik1 . · ı erı ı e en 
son Bayan mod llerini yilklU olarak 
ç;1kmı§tır. 

JJ LK BILGl l 11 BERi .Rt 
. J:minünll Halk~vi tnrafmdan nydu 

lıır ~ıkarılan (HıılkhiJgi i Jlaherleri) 
mlh folklor mecmua mm 73 iincii sa· 
yı ı çıkını tır. 

Ilı~ ayıda: ~nki 'fezelin (1 tanhul
da Jo •trnlık adetleri), (İ tnnhul ma
snllnrı) ' Hikın t Tınlı n Da;;lıo "')u· 
mın (Hal~ tiirküleri. li Kemal iay· 7' rzrıı (Köy hekimliğinde ef,. ıncu· 
ıı~), ~nıli Yıl\ er Atamanın (Eregli 

§ tıırlerı) ncllr yazıları 'nrclır· 

Oliretmenlere yardım 
sandıjı 

Öğretmenlere ölüm 'ukuundn yar
clm~ ~nnk mlile kurulan ) nrclım cemi
yclı ılJare heyeti dün KiiJtür Dir ktör 
li!~üm1e bir toplantı aparak cemiyet 
n~z~mnıım;Riode konı;rece •apılnn ta· 
dı~atı. trtkık etnıişl rdir. Bu )'ll ce· 
ımyı:_tm aza ndecli bir mi li dalıa ar
tnr.:ıgm~nn yardım miktarmm geniıı· 
letılmc ıne knrar verilmi tir. ;ı; 
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Vindsör Düku 
ne halde 

DUkun karısı vatanı 
tarafından isten

miyor 
Vindsör duka ve .düşesinin Bcrlin seya 

hati, hayatlannda adeta ikinci bir ma 

ccra tcıkil ediyor: 
Amcrikada, eski kralın ve kansının 

Bcrline gidip orada Hitlcrlc ve diğer 
Alman devlet .uiamları ile görüşmeleri 
yeni bir "tahtt terk hadisesi,, olarak sa 
dönemeyen eski kralı kabul etmek için 
yılmaktadır. Onlara göre, ingiacrcye 
§imdiye kadar Amerika, kollarını aç 
mı§ bekliyordu. Çünkü düşes bir Amcri 
kahdır. Kocası da bu memlekette " baş 
tacı,, edilecekti. 

Yine bazı Amerikalılara göre, Vind 
sör dukası Bcrlin seyahati ile, Amerika 
lıların kalbinde bulunan manevi tahtı 
terkctmi§tir ve bu sefer karısı da bcra 
ber bu tahttan aşağı yuvarlanmıştır. 

Şüphesiz ki bu Vindsör aleyhtarlığı, 
bazr partilerin c.ynadığı ve etrafında pro 
paganda yaptıkları bir ccreyanldtr. 

Çlnkilı her §eyden kcndbinc bir pay 
çıkaı.asnır oüıünen Amerikan zihniye 
ti, sa~k kral ve kansınm bu scy;.hatini 
de bir alet olarak kullanmaktadırlar. 

Aleyhtarlığın iç yüzü 
- &ncrika itçi sendikaları reisinin bir 

beyanatı bunu açıkça g&tcnnekt'"dir. 
Bu adamın söylediğine göre, bu ecre 

yan 1daha ziya1e, eski kralın Amerika 
seyahatini tertip eden Bedeaux (Bcdo) 
ya kar§rdır. . 

Bedo Amerikan sanayiinde yeni bir 
çalışma usulü kuran bir iş adamıdır. 

Sendikatlar bu usulü kendilerine uy 
gun bulmadıkl:m için onun aleyhinde 
bulunmakta ve her fırsatta kendisini 
mağlup etmeğe çalışmaktadırlar. 

Bedo, eski İngiliz kralmı ve kansını 
'.Amerikaya getirmek için, teşebbüslere 
girişildiği zaman, gerek bu seyahate a 
mil olmuş olmak, gerek bu suretle ken 
disine daha fazla isim yapmak sı.:retiyle 
nam kazanacaktı. 

Bu suretle Amerikan halkı öniınde i 
tibarr yiikselecekti. 

Bunu istemeyen muarızları, onun te 
tcbbüsünii suya düşürmek için, memlc 
kette duka ve dü§es aleyhine bir ecre 
:yan uyandırmağa çalı§m!şlar ve onları 
l:lerlinde "faıistlerlc,, konuşmuş olmak 
la itham ederek, halkın istemediğir.i itan 
etmiılerdir. 

"Faıist olmadığını göıtennek için,, 

Bedoı Amerikada eski kral ve karısı 
aleyhine uyanan bu ccrayan üzerine, du 
taya telefon dderek seyahatten vaz geç 
in.esini söylemiş ve seyahati terke değil 
se de tehire razı etmiştir. 

Bugün eski kralın İskandinavyaya ;-c 
Rusyaya gideceği haber verilince, bu 
nun Amcrikaya karşt, kendisinin " fa 
tist, .olmadığını isbat için kararlaştırıldı 
ğı söyleniyor. 

Fakat, Vindsör dukasının Sovyetler 
birliğine gideceği daha evvel haber ve 
rilmiş olduğu için, bu tefsir belki pek ye 
rinde değildir. Bununla beraber Bertin 
seyahatinden sonra, duka ile düşesin ya 

(Sonu 10 uncuda) 

Bir • 

Sulh Fedaisi 
öldü 

Ccyms Ramsey Makdonald, 1866 ae 
senesinde iskoçyada doğmuştu. Babası 
bir işçi idi. Kendisi öğretmenlikle haya 
ta atddı. Bir taraftan da tclısilini ilerlet 
mckte devam ediyordu. 18 ya§TOdaykcn 
Londraya gelip, haftada yarım İngiliz 

lirası kadar bir para ile bir mü~setere 
katiplik etmeğc başladı. 

Burada lda ybe tahsilini tekemmül et 
tirmek için gece kurslarına gidiyordu. 
Fakat srhhati bozuldu. İlmi bir meslek e 
dinmek hususundaki hayalleri sukut et 
tiği cihetle gazeteciliğe atıldı. 

Makdonaldın tecrübesi ve devam te 
tebbuu kendisini sosyalistliğe sevketıniş 
ti. 1894 senesinde "Müstakil mesai fır 
kası,, na girdi. 1895 te kendi.sini bu par 
ti için palamentoya namzet gösterdiyse 
de muvaffak olamadı. 1896 !da Kelvin 
isimli bir lordun km olan Margrit Etcl, 
ile evlendi. Ve bundan sonra sık ark 
memleket dışına seyahat ctmeğe başla 
dr. 

deği§i.klik husule getirmi§ ve umumi al! 
kayı kendine ve işçi fırkasma çevirmit 
tf. 

1923 intihabında Makdonald, işçi par 
tisinin memleketi idare edebilecek bir 
vaziyette bulunlduğunu ileri aürdil. Mu 

Makdonald vaktile bir öğ
retmendi. Sonra bir katip ol
du. Sonra gazeteciliğe atıldı. 
Sonra politika mücadeleleri
ne geçti. Harpten evvel harp 
aleyhtarlığına bcqladı. Harp· 
ten aonra sulh lehine aarletti
ği emeklerle bu aleyhtarlık
tan Fiili bir netice çıkarmağa 
çalı§tı. lngilterede kurduğu 
bir partiyi politika aaha•ında 
müeHİr bir amil haline getir
di. O parti adına bir kabine 
kurabildi. Memleketin en 
buhranlı zamanlarında hüku
met makanizmcuını gayretle, 
mücadele ile işlettikten sonra 
muvakkat bir istirahattan e
bedi dinlenmeğe göçetmİ§bu
lunuyor. 

Makdonald diğer memle
ketlere yapmı§ olduğu •eya
hatlerinden birisinde istiklal 
mücadelemizi müteakıp 1923 
T eırinievvelin ikinci hal tası 
ıehrimizi de ziyaret etmiı ve 
bir müddet lstanbulda kal
mııtı. ............... ..._.. ........... ~, ........ 
Ayni zamanda Fransa dahi Ruru ve 

bir kaç §Cbri bir 1Sene içinlde tahliye et 
meğe razr olmuştu. İngiliz - Alman ti 
caret muahedesi de yapıldı. 

Eylül ayında Makdonald ve Heryo, 
Cenevrede Milletler Cemiyetinin beşin 

ci !çtbnama iştirak ettiler. "Umumi 
mütekabil silalısızt.ınmadan sonra,,, dev 
letler arasından harbi kaldırmak, bütün 

Ahlli.k bozucu fit 'il 
Açık kitaP I 
kartpos~a 
ticaretı , 

İngiltere de şid~~ 
bir mücadele b8" 

Dünkü posta ilen geleJl ~ 
gazetesinde okunduğun~ go tld 
den hütiin diğer ıneşgul~ıe" 
altı İngiliz sivil polisi, ~-
niyetinin en nazik işiııeered' 
lunuyor· Bunlar, 1ngilt 
dağılmış alılaksız kitaplatlf ~ 
eseri" adı altında sürül:ı:,ıf 
de mecmualan, kartpOS . 
rin imal ve neşrettikJeriJll 
meşguldiir. . .. 

Aralarında birçok kotil bO 
havi mecmualar bu)uııaJI 
riyal• son iki sene içinde 
artmıştır. ,rı 

Bunları satan dükkilJ 
''eri1ip satıcıların adliyere. 
dilmesine rağmen yeni yetJl 
lar da açılmaktadır. Zab~ 
ticaretin muayyen bir kiP O 
idare edildiğine kanidir. 
kibat yapılmaktadır. 

'.Ahlaksızlık telkin edeO ,dl' 
mühim bir kısmmrn Fran5

1
.J. 

·ı 111~ 

rnerikadnn İngiltereye gı aır· 
mu~ olduğu anlaşılma~ta 
İngiliz zabıtası bu ne,•ıd~ 
larm İngilterecle dahi !:1 11

ut· 
hazırlanıldığını lıaher alrJ11jflt 

1897 de ilk defa olarak Y..arufdaya ve 
&ncrikaya gitti. 1902 de Cenubi Afrika 
ya, 1906 senesinde okyanus denizinden 
doğru Avusturalyaya, Yeni Zelanda se 
yahat etti. 

1910 da Hiddistana gitti. Avrupada 
sosyalist enternasyonali toplandığı za 
man İngiliz sosyalist partisini temsil et 
mck seWıiyeti ona vcrilmitti. 

VÇ SAFHA 
Ranısey Makdonalclın siyasi mesleğin 

de üç esaslı safha fÖze çarpar. "İtçi fır 
kasının kurulUJu,, , "Harbi umumi,, ve 
kuzuncu asnn sonlarına d?ğru İngiliz es 
''tıçi hükt:imetinin tcşekkiilü,, ... On 'do 
naf birlikleri siyasete k:ıntmıyor, sade 
ce liberal parti ile müphcr:ı bir ıekilkie 
ittihat etmiş g5rülmekle iktifa ediyordu. 

Sabık İngiliz başve
kili Makdonald nasıl 
yetişti, neler yapfl? 

Modellik ettirileceği ''8crı~ 
lelere iliin vererek' cJde e 

1 

rm, nlılfıksız neşriyat ya~:ıe~ 
Jar için re imlerini çekti . ol 
da mulıtelif şikayetler ,•akı ,p 

Bu gihi re imler }ıazırlrf1ııı/ 
yo" ya zahıtaca haskDl Y8~1 tif• 
fotoğrafçı ele geçiriJenıent1~ ti 

İngiltere dahiliye nezart ,t 
h'ozan kitapların ,.e ınecrJJl1• 

k. r· tinJ i.t gilterede artmac:ı ey ıye JJI'.. 

Makdonald, mensup olduğu "müsta 
kil işçi frrkasr,, vasrtasiyle geniş propa 
ganda yaparak esnaf birliklerini bir itçi 
fxrkası teşkil etmek lüzumuna inandır 

mağa koyuldu. Nihayet 1899 da •'tşçi 

temsil komitesi,, teşekkül etti ve sekre 
terliğine Ramsey Makdonald tayin olun 
ldu. 

Yine onun enerji ve stba.tr sayesin 
de her türlii muhalefetlere rağmen 1900 
senesinde "İşxi partisi,, ni kurmağa mu 
vaffak oldu. 

Bu fırka gittil:çe kuvvet peyda ediyor 
du. Fakat Ramsey Makdonaldm esas 
gayeleri ancak 1918 de tahakkuk ede 
bilmeğe başladı. 

Fırka ycn~den crganizc edilmiş ve 
bütün işçilere açılmak suretiyle 1925 ae 
nesinde azası 3 milyon kişiye kadar var 
dr. 

Makdonald, 1906 senceinde Lisester 
şehri namına parlamentoya aza seçilmiş 
1911 senesinde parlamentoda işçi fırka 
sı mümessiller:nin licieri olmuştu, 

1914 senesinde İngilterenin hariciye 
nazırı olan Sir Edvard Greyin, İngiltere 
nin harbe girmesini bir haytiyet mesele 
si, bir şeref mecburiyeti olarak göste 
ren noktai nazarına ~iddetlı- muhalefet 
etmişti. Makdonaldın bu vadide söyledi 
ği nutkunu muvafık görenler bulunduy 
sa da iş~i fırkasında mühim aynlık lda 
baş göstermişti. 

Makdonald bunun üzerine parti lider 
liğindcn çekildi. 

1918 de mebusluğunu da kaybetti. 
1921 deki intihapta yeniden tayin olu 

namadı. Kenıdi5İ bu suretle parlamento 
nun dışında kalmış bulunuyorsa <la, efka 
rı umumiye üzerindeki tesir ve nüfuzu 
gittikçe büyümekteydi. 

1922 tıencsinc!e, İşçi paı-tisi Mkdonal 
dm sulh muahedeleri hakkındaki noktai 
nazarını kabul etti. Bundan sonr::t parla 
mcnter !demokrasinin muhafaza ve takvi 
yesi yolunda iki c~cr neşrederek yeni 
den umumun teveccühünü ve partideki 
mevki.ini kazanw. 

tşçi partisi İngiltcrede bütün diğerleri 
ni geride bırakarak :kinci fırka haline 
ıelmişti. 

Makdonald işç.i partisi liderliği esna 
sında efkarı umumiycde şayanı dikkat 

hafazakarlar. programlamım esas nok 
talarına mWıaharet kazanmadıkları için 
mağH'ip olmuşlardı. Makdonald, fırsat 

verildiği takdirde idare mevkiine geçme 
ğe hazır bulunduğunu ilan etti. Kral. 
kendi.sini çağırarak bir hükiimet teıkil 

emesini istedi. 
Bu suretle kanunusaninin 24 klünde 

ingilterede ilk işçi hUkmeti teşekkül et 
ti. 

Ve ayni sene şubatının 12 inci günü, 
B~vekil Makdonald Avam kamarasm 
da yeni işçi hü~Qmetinin proğramıru o 
kudu. 
Programın ilk maddesi sulhtu. ve bu 

ulvi gayeyi Makdonald daima gözönün 
de tutarldı. Aynca hariciye nezaretini de 
ilaveten idareye başlamıştı. 

Rur'un işgali dolayisiyle şiddet peyda 
eden Avrupa ahvali, İngilteredeki karar 
sızlık ve işsizlik vaziyetini çıkaran başlı 
ca sebepti. İngiltcrcnin itiban azalmağa 
başlamıştı. İngiltere ile Fransanm mü 
nasebatı kötüleşmişti. Fransa ile Alman 
ya münasebatı da tehlikeliydi'. Diğer ta 
raftan tamirat meseleleri de vaziyetin 
ldüzeltilebilmesinc mani oluyordu. 

Makdonald, Puankareye karır neşret 
tiği iki mektupla sağlam bir dostluk te 
barüz ettirerek yeni bir itimat ve iş ha 
vasr yaratmağa muvaffak oldu .. Tamirat 
meseleleri ile meşgul olmak üzere kuru 
lan "mütehassıslar komitesi,, müttehit 
birer rapor neşrettikleri zaman Makdo 
nald bu raporu İngiltere hesabına der 
hal kabul ederek bir anlaşmaya yol aç 
mak istedi. 

Bu sıralarda Fransada Puankarenin 
yerine radikal partiden olan Heryo ikti 
dar mcvkiine geçti ve akabinde Londra 
ya gelerek Avrupa vaziyetini Makdo 
nald ile müzakere etti. İtalya ile zaten 
dostluk tesis edilmiş bulunuyordu. 

1926 senesi temmuzunda Londrada i 
tilaf !devletlerinin konferansı kuruldu. 
Buna Tiyasct eden Makdonaldın gayesi, 
"tamirat mütehassıs komitesi,, nin ra 
porunu tatbik mcvkiinc geçirmekti. 

On beş gün ıçinde bu mevzu üzerinde 
bir ittifaka vanldı. Ve Alman delegeleri 
de müz~kereye çağırıldı, Nihayet ağus 
tosun on altısında Harbi umumidenberi 
ilk anla~mayı te~kil eden "!,ondra anla~ 
masr., parafe edildi. 

Karşılıklı muvafakatlc mütehassısla 

rın planı tatbik sahasına konuldu. Ve 
bu suretle tamirat meselesi de siyasi 
meydandan çrkanlmı1 oldu. 

yetle dikkate almı~ hu~ 
Jstanbulda altı t 

okula daha ihliU8 

Şehrimizde bulunan ort•,.-
di ek .. .. B t n·ı Ankat• r toru ay ı~ ,. 

mü§tür. ~~i 
Bay Avni §elirimizde ıtJ 

Jiafta zarf mda yeni açılan ;ı 
lann vaziyetiyle yakındandetf 
mu,::, öğretmen, talebe ,.e ·~ 
mı i~ini esaslı olarak tetkı 0/, 
Öğretmen vaziyeti buı;ii» .~ııJ'l; 
şekle girmiştir. Açık hi" ;dl 
]er yardımcı öğretmenler ;

1
, 11 

]erektir. Ders ve·aiti en 11,,ı 
manda ikmal edilerek ok0 ~ 
modern bir şekilde çalıf~.ca ~i 

O .l • d' k ··rıı ıı. rla teıırısat ıre cto ~ııiİ 

da gelecek yıllarcla ,,e ~1, / 
vılda İstanbul un lise 'e 0 

~i) etini de t~bit etmi;tir·ııı ~ 
Gt•lccek yıl ilk okuHııt~ 

Jarında okuyan 6000 t~ld ~ ' 
ihtilafları hakem usulü ile halletmek le okula alınması için ye~~ e 
hine bir protokol plfuu teklif ettiler. okula ihtivaç r::;iiriihuüşt11r· 

Fakat diğer taraftan Avam kamarasın 'f' 
Amerikan sefiri Var!°~ 

da hükumete karşı akalliyct partisinin 
gidiyor? 

gösterdiği muhalefet artıyor ve ortaya 
Faris 10 (A. A.) - pa 

bir takım müşki!lat çıkarıyordu. 
Bütçe umum tarafından tasvip edil ka büyük elçiliğinin bir t ol> 

,___ Amerika elçisinin bu aytıı ...ıı111 
miş, iskan .IOdllunu 9karılabilmiş rcY. · · r- d k · dah te Varşovaya yapacağı ziy• .~ 
ışsız ıge yar ım ma anızması a 1 hiç bir siyasi mahiyeti Y".J:'r 
kemmül edebilmişti. 1 _,,, 

Lakin Makdonald, Rusya ih. muahe 
kan sefiri Varşovada e~ 
yarete gidecektir. 

deler yapmak suretiyle sulh yolun!daki 1----------
faaliyetini itmam ebnek isterken, liberal muştuk. ril" 
ler kendisinden ayrıldılar. Mütcalciiben Ehemmiyetsiz gibi gö~teı:i ~ 
matbuat da işçi partisini bolşeviklikle it discden sonra, bu defa iJciıl 
ham etti. Bu hal daha kızışarak teşrini neticesinde öldüğünü habt' 
evvelin 29 unda muhafazakar partisinin Sulh yolundaki mesaisi 
kahir bir ekseriyeti ile yeniden iktidar gilterede, billıacsa bir fı~ 
mcvkiine gelmesini intaç etti. o fırkayı politika alcnıiııde 

Ramsey Makdonald, bilahare 1931 se amil haline getirmesi balcı 
nesinde mali işlerde kendini gösteren takdir görmüş bir devlet dJ 
şiddetli buhran dolayisiyle "milli hüku N cşrettiği eserler arası" 
met,, namı altında teşekkül eden kabine şunlaıidır: 

ye riyaset etmiştir. Sosyalizm ve Sosyete {~ 
1933 senesir. e "dünya ekonomik kon lizm ve hükiımct (1909), . 

feransr,, nı idare etti. ( 1917), Parlamento ve i?ı 
1934 ide fazla yorgunluk neticesinde Parlamento ve demokrasi 0 

üç ay mezuniyetle Kanadaya bir seyahat portisi için bir siyaset (19ı 
yapmıştı. 1935 de başvekaletten sekile Aslen ingilizce olan bll 
rek yerini Baldvinc terkeylcdi. Kendisi lifi hakkında Le Roo"ıı"~ 
başvekil muavini olmuştu. Makdonald: hayatı, eserle 

Ramsey Makdonaldr bundan iki üç ay si) isimli fransızca kitab'• 
kadar evvel bir ziyafette kalp buhranı dair iyi bir merci tel 
nın yoklamış olduğunu gazetelerde oku dir. - (**) 



' .,, - KURUR ıı !xtNCtTEŞRtN 1937 ~-

Hayti Adasmda ln·tı , . 
Binlerce kişi sopa J er 10 ahbabı iki ~ 
ve balta ile nasıl • • ı• k 

öldürüldü? ıngı iZ iZi I ~ 
=====~~~========== 

l\e ~.ae V est 
H ayti adasında binlerce kitinin katle 

dildiğini telgr.ıflar haber verdi. Bu cara 
rengiz hadise hakkmda son alınan ma 
lumat şudur: 1 

Kendilerini Faşist ilan eden bu iki Lort kızının küçük 

kardeşleri bir vnkitler ispanyaya kaçak istemişti I 

Hayt cumhuriyeti ile San Doningo 

nd ısıne teklif edilen Saralı 
ernhardt rolünü kabul etmedi 

cumhuriyeti arasınıda aşağı yukarı iki 
hafta evvel bazı müh!m hadisekr ecre 
yan etmiştir. tici hükumet bu hadiseleri 
dünyaya duyunnamağa ve örtbas etme 
ğe çalıırr.ışlardı:. ~ 

İngiliz muhar
rirlerinden Vard 
Price f qist taraf
tarı olarak ~ın
mış, Hitler . ve 
Mussolini ile sık 
sık görü§müştür. 

Bu itibarla, son o
larak çıkardığı 

. ~c \7 
l.ııı ed· ~.•on ·· · 

. ıicn b' gunlerde k~disine 
sıa· ırrol" 

t, fihıt .uıiinuı u reddetmiştir. Çcv 
to ıçİlldc b~n ~u film r:ıevzu itibari 

\'erı,~dır • r tıyatro, tiyatro içinde 

~~~bir(~ 
b ttcd~ filllldc ~:1Y~lı kadın) ismini ta 
' ... nu r tıyatro !:ahnesi geç 
~ t.' auıc Carnsa?nedeı vaktiy!e "La 
• tqtıg: clıas y t ·ı . 

\>c b ~ artist' " ı emsı etmış o 
-: 'llııı.ı da ~1 Sarah Bernhardt var 
S~ ae Vast temsil edecek 

'~ ~d l?e!'>.ı. 
'h i!... ... -·~ardt ~ 
Qlı '"tttinde t ' arnelyalı kadını 
'~~ile Old :ınsı etmektcdfr. 
~ı~ at ı.ı Ça acıklı ve daha ziya 

~ ~ llıayac k d Yttind . a erecede facıa ile 
1.ai:ı edır. 

tt.·~ h... e tekl'f . 
~ 'f ~iz b' 

1 edılen bu rolün böyle 
ll)~tıt §i<1:1 ır Çey olınacma karşı. 
.ı ege ~ti ... etle itiraz etmiş ve bir 
"C . rı. "''I bö . 

&(),n "'<ı oı Yl~ hır rolde temsil et 
'°'ıııı c~ti:llııyacağını kati bir şekil 

11-tJ • ~I).. ' 
\. Crıı: "·r 
"la •de " ansız l 
, t v. l>ıır· 0 an ve Amerika sah 
~'1 ''t ISlj ) 
ı. •tııı· ' hıı h yı dız,, olarak tanınan 
"~~ ııı ı arck t · l'ıı to :rCtefin· c ıyle hem Fransız 

lttıı-. ~tdiği 1.k~~armış, hem de ona 
~l'tıa . .olu kendisi de reddet 
CıJa lırı hu 
~ı harcı· · 

~ Çliııı. Çolc .. •etı, Hollyvo;,J sine 
11. aJı l:ı 11U, ~c rnuşküı vaziyete sokmuş 
''ttJ· C•"'- r~k s h q 1 bi '·"lat:ft a ne icabı, gerek 
>tı· r a 1 tenı il ~ı 1nc b l'tiat b s edebilecek kıy 
~ htıı il tol" ulnıanın zor olm:ısı do 

Ş llııı. U herk M 
~ lıııd· ~tu es :ıe V este mu 
~'lııtırı, ıtac v' • 
·ur il! ı.... ese L ' "i.buı ın reddct!tiği bu rolü l 

cttniycceg-· d" ·· "l" ı ı uşunu u 

j • • 
Garbo ısmı 

K unturatla nınme 
mahktllD edildi 

elen ilk şey meş 
Garbo denince batıra g bil' 

. Garbodur. Fakat, ı 
bur artıst Greta S vardır? 

b. de Garbo ven 
yor musunuz, ır k k dcşidir ve 
Bu Grcta Garoonun erke ar 

' d' halinde, nanı ve 
şimdiye kadar ken ı bir mü 
şöhretten uzak olarak yaşamış 

1 . . ·sıni duyu mamış. 
hen:iistir. Onun ıçın, 1 

• G bo bulun 
Greta Garbodan başka bır ar 

duğunu kimse işitmemiştir. b un karde 
Fakat Son günlerde, Gar on b" 

• d. . yapılan ır 
i de Garbo da, ken ısıne 

ş hayatına atılma 
teklif karsısında, sanat od sahneye 
yı kabul ;tmiş ve bir tiyatr a _.ı • 

h atında da, karıucşı 
çıkmıştır. Sanat ay. Gustafsson 

'b· ·1 'le isimlerı olan 
gı ı, ası aı . . · aJmıo.tr 
. kcd k Garbo ısmını 'S • 
ısmini ter ere . rt' t Garbo 

Bu suretle, sinemada bir a ıs ' 
k .. Garbo bulunuyor 

sahnede de bir a tor . . . imlerinin 
du. O halde bu iki artıstın 15 

k 'bt. 
d çarpışma ı ı 

bir gün şöhret sahasın a 

mali vardır. H r t 
Bunun üzerine telfip dCşen do 

1V:U. 
sinemacıları !derhal yı!dızrn kar eşı~ı 
!$ağırıyorlar ve kendısine gayet .gcnı~ 

. k le tekhf edı şartlar taşıyan bır mu avc 
yorlar. 

Bu mukaveleye göre, Garbo Sven her 
sene muayyen tahsisat alacak, fakat ne 
bir daha sahneye çıkacak, ne film çevi 
recek, ne de Garbo ismini kullanacaktır. 

Bu suretle, ıkinci Garbo, bir kontu 
ratla, doğar doğma.z gömülmüş bulunu 
yor! 

Fakat, en nihayet Amerika Birlcıik 

devlclteri hükumeti bu hadiseyi haber 
vermiştir. 

Hadiseyi iyice anlamak için bu iki 
hükfunetin vaziyetini izah etmek Jazrm 
dır: 

Antil takım adalarına ijahil olan Hay 
ti adası, 1844 senesindcnberi iki memle 
kete ayrılmıştır: Hayti ve San Domingo 
cumhuriyetleri. Fakat, 1876 senesinde 
yapılan yeni bir muahede ile. hududlar 
açık bırakılmıştır. Bu suretle iki hüku 
met arasında muayyen bir hudud kalma 
mrştır. 

Hayti cumhuriyetinin 28. 700 metre 
murabbaı arazisi, iki milyon 300 bin ki 
şilik ide nüfusu vardır. 

Halk zencilerden ve ma)czlcrdcn mü 
rekkcptir. Resmi dil Fran::ızcad•ı. Mer 
kez ıehir de Port -au - Princedir. 

San Domingo cumhuriyetinin arazisi, 
hemen hemen Haytinin iki mislidir: 
48.580 metre murabbar buna mukabil 
nüfusu son derece azd.ır. Dört yüz bin 
kadar. Buradaki halk zenci ve orada doğ 
muş büyümüş Avrupalılardan müteşek 
kildir. DiJleri l.c İspanyolcadır. Merkez 
§ehir San Domingodur. 

İki memleket arasında on beş sene 
evvel bir dostluk mucıhcdesi yapılmıştrr. 
Hayti hükumeti Amerika tara!ındön "hi 
maye, ,eldilmcktcdir. 

Son olan hadiselere gelince: bu, iki 
memleket halkı arasrndaki bir çarpışma 

dan ibarettir: 

.,,Ben bu diktatörle 
ri tanıyorum,, i
simli kitabına bü
yük ehemmiyet ve 
rilmektedir. 

Londradan biJ
dirildiğine göre, 
muharrir bu ki
tapda, Hitler'in 
hususi hayatın -
dan bahsederken HitJerin ahbaplan solda Diyana, sal lıla Urüty VaBeyn. 

onun, zannedildiği gibi, "karanlık fi- servete varis olan Valkyrie, daha bil· 
kirli bir bekar,, olmadığını, fakat, ka.- yük bir salahiyetle, kendisini Alın~ 
dınlarm huzurundan haz duyan bü- yanın dostu llln ediyor ve Almanya,. 

yük bır "hassasiyet sahibi adam,, oJ- daki Yahudi aleyhtarlığı birliği ref.si
duğunu söylemektedir. ne bir mektup yazarak, "bir İngiliz 

Vard Price'nin anlattığına göre, fa§isti olmak sıfatiyle,, onu ve hUktl
Hitler bilhassa zeki ve münevver ka.- meti tebrik ediyor, hayranlıkJa.rmı 
dın1arı sevmektedir. Bunların bqmda. bildiriyor. 

. bugün, Hitlerin ahbabı olarak, iki fn- Biraz sonra, kendisinden dört yq 
giliz kızı gelmektedir. büyUk olan ablası Dianayı da Berline 

Bunlar, Lord Redestale,nin kızlan· çağıran Unity Valkyrie, onunla. bera,. 
dır ve Hitler bunlardan birine üç se- ber, daima Hitlerin yanında bulun • 
ne evvel MUnihte rastgelmi§'lir: makta ve Fiihrede uzun uzun mU811-

Führer bir gün, basit bir lokantada bebelere girişmektedir. Hltler onlarla 
yemek yirken, biraz uzaktaki bir ma- gayet samimi ahbap oluyor ve Lor
sada oturmtLs olan sarışın, mavi göz- dun kızlarına "Svastlka,, (çe.ngellf 
lil ve tam Alman tipinde bir genç kız haç) nişanı veriyor. 

görUyor. Masasına ç~~or. ? ~ Fatl•t kard&flerln Soaya. 
man öğreniyor ki, bu bır 1ngi1fzdır ll• t kar d&fl&rl 
ve ismi Unity Valkyrie'dir. 20 yaşın
dadır. Alman hayatını ve sanatını tet
kik etmek üzere gelmiştir. Nüfusu çok, arazisi az ve fakir olan 

Hayti ahalisinden bir çoktan, açlık yü 
zünden. San Domingiya gidiyorlar, ora 
daki tarlalarda çalıtmak istiyorlar ve 
her işi gayet aşağı ücretle kabul ediyor 

Mis Unity kendisinin Alman dostu 
olduğunu Yahudilerden nefret ettiği
ni söyleyince Bitlerle araJarında sa.

Loni Redesdale'in bir kw daha 
vardır. Tessica ismindeki bu kız hep
sinin küçüğüdür ve henüz 19 yaşmda:
dır. 

mimi bir yakınlık başlayor. 

Jar. 1935 de Almanyadaki bir bayram
da Mis Unity Hitler'in misafiri ola

Fa.kat, Jessica, ablalart gibi "fa,. 
§ist,, değildir, bilikis, gönüllü İspan
yada, hUkfunetçllerin yanın.dadır! 

Bununla beraber, Jessica'yı İspan
yaya bağlayan siyasi bir temayUJ de
ğildir. Belki, ablalan da Alınanyaya 
ve Hitler'e hakikaten siyasf bir tema.
yillle bağlanmayorlardır. KUçUk Jes
sica'nın gönlü, İBpanyada, Franco 
kuvvetlerine klll'§ı çarpı§an sevgili
sindedir. Bu genç de, 18 yaşında ol
duğu halde, İspanyaya gönWIU ola.
:'1k kaçan ve Vinston Churchill'in ye
geni olan F..srnond Ramillv'den b&§ka 
biri değıldir!. 

f 

Svcn Carbo -----

Bunun üzerine kenldi ekmeklerine ma 
ni olan ve memlekette i~i ücretinin in 
dirilmesine sebebiyet veren HaytiJiJere 
karşr San Domingolular barkete geçiyor 

lar ve kavgaya tutuşuyorlar. 
Bu kavga hakiki bir muharebe halini 

alıyor: 

Adedce fazla olan San Domingolular 
Haytilileri sopal:ırla b:ıltal:ı.rla memle 

ketlerinden kovuyorlar. 
Fakat muharebe esnasında Haytili 

!erin çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 

rak izaz ve ikram olunuyor. 
Aynı sene kızın babası ölilyor ve 

b!nlcrcesi öldürülmüş, köpek balrklanna 
yem olarak denize atılmıştır. 

Esir eldilcn üç yüz Haytili de bir onna 
na götürülmüştür. 

Çarpışma üç gün devam etmiştir. Hay 
tinin hamisi olan Amerika ıişe müdahale 
de bulunmus ve San Domingo hükCıme 
tinden kcndi~inc hesap vermesini iste 
mİ§tir. (Sonu 10 ancrıJa), 

Devletlere/ aizle paı a veren kadın 
~-----------....:--- - Jan Blondel ye- öldükten sonra kızı verini aldı ve 

dünvanın en zengin kadını oldu ni yıldızların he
men hemen en gü
zellerinden olmak 
la beraber çevir
diği filmlerde en 
çok liyakat göste
renlerden de biri
sidir. Haber veril
diğine göre ''Aı;ı
km ı.aferi., isimli 
yeni bir filme b&§ 
ıanıış olan yıldız 
bu yeni filminde 
bütün hususiyet -
ıerini göstermek

te imiş. 
Bu itibarla Jan 

Blondel için reji
sörler tarafından 
yeni mukaveleler 
ve kontrotlar tek
lifi muhtemeldir .. 
Rcsimd" çe,·irdi
ğl filmd~? .~ir sah 
nede goruyorsu-

nuz.. 

D .. en zengin kadını olarak, 
unyanın • . . . 

Amerikada Hetti Green ısmındekı hır 
kadından evvelce bahsetmiş olduğumu 
zu okuyucula~ımız belki hatırlar. 

Bu kadın yalnız, dünyanın en zengin 
kadınr olmakla değil. en faki.· kadın gibi 

· ı de me"ı-ıurdur. 
Ya=ması ı e ır·. 

Fakat onun şöhretı, bılhassa, hüku 
metlere faizle para vermiş olmasındadır. 
Amerikanın borsa cal:ldcsi olan Vali 

Streı:t de bir bankadan <laba meshur o 
tarak tanınan bu kadına "Vail Street 

sihirba.r.ı,, ismi verilmişti. 
Hetti Green bugün ölmüştiir. Fakat, 

onun servetine varis olan kızr, ayni za 
manda, bütün huylarına C:a varis olmuş 

tur : 
Şimdiye kadJr annesinde olan dünya 

nın en zengin ka~ını unvanı ile beraber, 
yine onun gibi, dünyanın c hasis kadını 
unvanını da almak istemektedir. 

Mathov Vilks ismindeki b:ı kadın yal 
nız annesinin milyonlarına konmakla kal 
mamış, son zamanda kardeşınin de öl 
mesiyle. kendis:ne bizim paranuzla 25 

milyon lira kel tar bir servete dah3 sahip 

o!mııştur. 

Hakikaten, bu aile bütı:n efradı ile 
zenrrin ve hasis olarak tanınmıştır. 

b 

Bu servet üç nesil evvelden başlamak 
tadır: 

Hcttinin babası Edvard Robinson bir 
l.ıalina avcısıydı. Son derece tamakar ve 
daima daha çok para kazanmak ihtirası 
ile yaşaya!1 bir adamdı. 

B:r gün, kızı ile beral.ıcr rıhtımda, ge 
milerinde dururlarken, sahilde denize 
b·r adam düşüyor. Robinsonun tayfala 

n derhal adamı kurtarmak için !denize at 
!ayacak oluyorlar. Robinson hemen ma 
ni oluyor: 

- Ben size başkalarına iı göresiniz 
diye mi para yeriyorum? diye bağın 
yor. 

Babasının bu sert hareketine şahit o 
lan küçük kız, hfidisc ile para hıraıru 
öğreniyor ve ondan sonra babasının ser 
vetine varis olacak bir evlad olarak yeti 
şiyor .. 

Büyüdükten sonra da, eline geçen para 
yı, yemeyip, içmeyip birıktiren Hetti, 
~abası öldüğü uman ondan elli milyon 
lıra kaklar bir ~ervetc konuyor. 

Kendi biriktirdiği paralan da üstüne 
koyarak milyarder olan kadın, bu para 
ları, bilyük mali müesseselere, hatta ban 
devletlere faizle borç vererek. i§lctiyor 
v serveti gittikçe artıyor, mılyarlan bu 
luyor. 

Milyarder olmasına rağmen evinde 
hizmetçi ve aşçı kullanmayan bu kadnı 
gayet fakir bir §ekildc giyinirmi§. Elbi 
seleri hep yamalı gezermiş. 

50 kuruştuk bir entari alacağı ıaman 
uzun uzun pazarlık ~ermis. satıcılarla 
kavgaya tutuşurmuş .. 



Fransadaki polis haf iqesi teşkilatı: 

"Sürete,, nin Maceraları 
Yazan: Yoltgang Haynrlh .-....-ıı ... --..- Tefrika Numaraaı ; 4 

Kesip biçen kim?!! 
Terzi Ptrer Vuarboya göre, meçhul katil, bir ruh 

hastasıdır ve .... Kaçmıştır?! 
Tarih 18151 Napolyon Bona

part, enı Elen ada.usa nefr°"' 
lundukıan ıonra, Pariı eakiliıı
den kat kat lumfık vuiyete gi· 
riyor. P"lu, "4nfıklığın önünü 
alamıyor. Otraıııo Du/«ısı, Frmı-
14 =abtiye na.ııra Ja.ef Fuıe, bu 
lıale (;are arıyor. Vidalı adını ta
ııyan :ve eıkiderı Bffllya sinda
nında )'ataıı ıabıluJı bir mahhu· 
mu. ''Sürete" lefldlAtmı kur
mağa memur ediyor, o •ırada 
poU. memurlara araında t1tuife 
ıüren bıı adamı ''Emniyeı'' mÜ• 
diirii ,·apıyat! orıradan mtuiıi 
sebebiyle aıılan lm adamın kur· 
duğıı ''Siircte" nin JCJıg detck
tif lerinden lU<Ue, Jimdi Pari1Jin 
muhwli/ yerlerine muhtelif u
zudarı bırakılan bir ce1Jet kıh
kikatilr meJguldür. Katilin hem 
bir erkek~ hem de bir kadın öl
diirmiiş olnuuı ihtimali de heaa
ba katılmah l~ımdı! Bu da ka
bildi! 1/attô bir erkekle bir ka
dın dc>ğil de, l>irkcıç veyahut ta. •• 

Bir s11bah polis l1afi)'eliğine· nam· 
zet1erı1en en faali olan terzi Piyer 
Vuarbo, ken'1iıtini ziyarete geldi. Fev
kalade me~guliyeti araımda yalnıı hu 
iıin peşiqe alclırdıklarınr kabul eden 
genç polis hafiye.c;i 1\fase, terziyi her 
karşılaşmısmda §iiy1e hir süzer ,.e 
gayri ihtiyar? irkilirdi. Ona kartı en 
ufak'. bir S!!mpati hile duymaıi şöyle 
dursun. hiliikis antipati duyardı. 

eden?! 
, Terzi Piyer Vg_,:knun ıurıtı, 

kendisfoin kötü bir ma,z.isi olduğu in• 
tihımn uyandmr liatlar1a ıayet ~aba 
if acleliydi· Gözleri, ııanki bıktwğı ki~ 
~~yi delip geçiyordu. ~pı dı, ıert bir 
liatla kısılıyordu. uuıaea, ıörüntlfti, 
hu aclaınm aleyhiııdeydi ! 

İçeriye giren teni, ~ıpmııı yanm• 
d4' süklüm, püklüm dur<tu. KüçtllmUı 
silik hir lıalcle (lunnaktı olan bu ada-
ını, hu ı:ef er de bir niibet ıllzen d&! 
tektif f a~e ona bakmcı gene bir ir• 
kili~le kımılılanclı. Bir nevi i11tikrali 
'duygusuyla, içi karııır gibi oldu. Bu
nunla heraher, bu adamm o günlerde 
evlempİ§ olduiunu, bir aile yuvı11 
k·urduğnnn ve sonra. staj .ınöddetİ y~ 

öğrenemediniz, ihtisas ve intibaları
nısdan ne (aydı hasıl olacak?. 

- Belki hiç! Bununla beraber, ... 
- Mutlaka bana dinletecek~iniz ! 

Peki, likırilmızı t,:abuk hitirinizı zi-
ra ...• 

- Anlıyorum, anlıyorum! Evet, 
bana öyle geliyor, ki bu suç vakası· 
nm içytlıU hiç bir vakit anla~ılamı· 
yaacktırr 

Mııe, kıılarını kaldırıp, tludak 
hüktll: 

- Buna nereden lıükmediyorsu· 
nuz? Keramet ııahibi misin iz!? Yoksa 
fal,. ·mı baktınız?r 

- Ne o, ne de öteki! Ancak. uzun 
boylu düşündüm ele, hu cinayetin lıer 
halde ruhan lıasta bir adamın eseri o· 
lacagr neticesine '\'ardım. Hatta, ben· 
ce hunun böyle olduğu apaçık! 

- Btmda neye istinat ediyorıu • 
nuz? 

- Hiç bir ıeye ve her şeye! 
- Gülünç r :Manasız! 
- thtimal ! Sonra ... : .. 
- Sonrası da Tar, demek? 
- Evet! Sonra. hana öyle geliyor 

ki. ..... 
Genç detektir, istihrafla ~ldU: 
- Size öy]e geli§in de ardı, arka· 

ır keıilmiyor, bir türlü! 
Vuarho, ıınknnetle de\'am etti: 
- Bana öyle geliyor. ki hn cina

yetin faili iıte böyle bir adamdır, bir 
ruJi liastasıdrr; malnmdur, ki Paris· 
te bffyle ruh h'astası caniler pek çol[ 
görnlmU~ftr. Bu sefer, hir farkla, ki 
bu hasta, görftlemiyecek ! 

- Ne biliyorsunuz?! 
- ÇünkU· .... Kuvvet1e muhtemel 

olan ıey, katilin çoktan ela~, tepe a~
mış, meçlıul semtlere yollanmı~ ol· 
maındır. Evet. kaçmııtn ! Böyle bir 

cinayet i;:ledikten sonra, bütün nam· 
zetler seferber edildikten sonra, kim 
Pariete kalmağa cesaret edebilir?! Bir 
an c,·vel ka~acak yerde, burada kal· 
manın lıiç te akılh"a bir it olmadığı ... 

.Mase, detektifliğe namzet terzinin 
euratma dik rlik haktı: 

- Fakat, daha şimdi bir ruh has· 
tasından bahseden siz de~il miydiniz? 
m;yle bir adamdan akıllıea hareket 
mi heklivonmmız voksa? ! nir deli, . . 
ki. .... · 

- Yok, tleli demedim, ruh ha la· 
!!t cledi~ime giire ... 

Genç poli hafiye:;i, eline aldığı 
bir ka~ıt parçasını kati ryarak, teni
nin se!!ini kesti: 

- Yarm1 akıllıdır! Ru kadanm 
diiıünehil ir. dernek i tiyorsunnz ! 

- Hatta daha f ar.:lasını dn ! Bijyle
leri.• .... 

Maı:e, ahırsızJandı: 
- İlmi münakaıaları hırakalnn 

şimdi! Ren de sizin tabirinizle öyli· 
yeyim; hana öy)e geliyor ki. hir ka
til. hiç bir yerde Pariı1ten daha iyi 
saklanamaz. Bir suçlu için, Paris, en 
emin yerdir. Ve sonra tecrübe göste• 
rir, ki katil, rinayeti işledikten sonra, 
sanki ınıknah!\İ hir kuvvetle çekilir
ınİ§ gihi. diiner. dolaşır. lıep r.ina~eti 
işltcliği yere ayak haı.ar! Hiilnsa, he· 
nim kanaatim. sizin kanaatinizin ta
mamiyle akı;inedir. Vuasho ! 

l\foııe. ziyaretin daha fazla u:ıama
ma~ım. ayağa kalkı~la l1ilclirirken, ~u 
taniyede bulundu: 

- Vnarho, ee~edin parçaları hulu
nan mulıtelif yerleri. denmlı fiuret
te tarassut etnıefüiniz. 'Katil. o tüy
ler iirpertici kanlı uzuvları hrraktığr 
yerlere gf'lmekte Aer.ikıniyecektir! 

(A rk'm ıınr) 

Osmanlı Bankasından: 
% 3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kredi Fonsiye tahvilatmın 1-12-937 tari

lıinde yapılacak itfa keştd'lsinde başa ba§ tediyesi tehlike.eine karşı, Osmanlı 
Eatıkası Galata merkezile "(enicami ve Beyoğlu Şubeleri tarafından pek iyi vart 
lılrla sigorta edileceği, mezktır tahvilA.t hamillerinin maltlmu olmak üzere ilan 
olunur. 

ter görülerek. artııi "Sürete" ye doğ
rudan doğruya menıup olma8ı umdu- , ~ 
gunu dii~ünerek, hu namzede karşı 
jçinde yer t1\tan duyguyu gi<lcnneğe 
ga} re\ etti. Ve ara~trrın l>aluşlarla, 
7.İyarct ı:ehP-hirıi siiyleme~ini bekledi. 

Vaytenek şato~iıda, yemekten 
sonra, okkalı kahvelerin haZ'lr 
trurdtt!Ju blttşik klltllphancye gc
çıldi. Erkekler, cigaralarını yak
tılar. Hmı.s Georgun baba.81: 

EdebT Roman: 35 ----

S::: V G i; 
Uyanınca .. 

Fakat. ziynretçi de. anlaşılan daha 
en el keDfli ine bu sebebin sorulma. 
sınr hekliyerek, hiç ağız açmadı. Bu
mm Üllerine. genç detektif. tordu: 

- Ey. ne var. ne yok, bakalım? 
Vu:uhouun hu ımnle ,·erdiği revap 

ta. bir "nal "eklindeydi: 
- Par!;alanan ceset me~eleı;inde 

yeni hir ~e,· yok mu. müfetti~? 
Maııe, ahır nlrkla şöyle ıöylf'di: 
- TT ayır! Ya siz? Siz yeni hir ~ey 

i~itmecliniz mi. Vuarho. 
Vuarho, yerinılen kımıldamadan, 

yu a, ''ava~ Jiikmlıya haşladı: 
- Bana kalırsa .. · Yani hana i>,·le 

~liyor ki... · 
- :\futalea 'e miiliihaza<lan ev\'el, 

yeni bir Şt • i~itip işitme<li~iniai süy· 
]eşen iz. daha ivi etler iniz! 

'~ . h' ? H - ı enı ır ~y •• aa ... evet, ye-
ni hir ~ey! Ren rle zaten lakırtlnnı o
~a getirecekti .. ,! 

- Bilt' or4t11\UZ ki rok m~.ı~liim. 
r~al· :l ıı .. ,. kısaea ff~"le&•r.niıi t~rcilı 
ed""ttr'- Ya e' .-•. va da·. havır-? 
~ Yeni }lir oev ~İhJ18 d~iliıJ;) ! ... 
- E. o lın 1,Jc ?. Ne cliy~ g.-!ılina 

hura):a? 
- MU :ıcıle Lu\ urt\llUZ ! Rana iiv-

• •• Lf • • 
ı~ ~ ı ısor . ...... . 

Mnr~ttiıı. elini ID8~v• \ Ul'arak. <r . . 
muz kaldırdı: •

1 
- Gene nnl uakaratı tekrarlama· 

~a İ teklisiniz ! :Mademki vew bir Se'\' 
' 

.. 

- tJç h4/ta sonra Noeli dedi, 
u...-un hC1yli ıı~ım zamaıı sonra ge
ne sevgili bir ev loodun, mukad
iles gecenilı hakilı:i navasrnı te
min edecek. l'a .~onra ne yapmağı 
taaar1ayorsuııu~1 Şimdiye 1«.ıdaT 
tehir ettiğiniz balayı scifahatini
ze çwkıa"'ık mıaınıı 1. 

Hans Georı. cevap vermekte (Üç
lük ~-ekti. Gitta da, hiç 11es çıkarma

dan, yere 'bakıyordu. bıtiyar pto sa
hibi, hayretle eordu: 

- Ey? Neden böyle ikiniz de şa
şalad:mn? 

Han11 Georı. ıu yolda iıah etti: 
Baba, kaynananı, Gittanm Mera.na 

gelmeei aralllllDC1a da~ 
- Yaa!. Sıhhi vuiyeti iyi gitmiyor 

mu? 
- Yok, .. böyle bir vaziyet yok! An

cak, .. Gittı. vileudüne ihtiyaç huıl o
lan kardeşini buraya göndtr~k. 

- Xomik! 
Her Be.rtram. bapnı 1aUadı: 
- Ya sen W1!lla ram oldun mu, Git-

ta? 
- Şüphesiz, ... şüphesiz, baôa! Bu

nun böyle olmasını Han! Georgla be
raber kararlaştırdık! 

ihtiyar, bu \'az.iyetten hoşlanmadığı 
bariz bir ta\'Utla, şu mütaleada bu
ıu·ndu : 

- Ben, sizin işlerinize ltarıŞmak is
temem. Nasıl iş1ni;ı;e geleceğini, sız 

keiidini?. P.lbetfp '\ıih::ı iv! bilirsiniz .. 

Yazan : Maks El 
Ancak, sana aunu söyliyebilirim, ki 
Hans ~. benimle o senin melek 
annenin akiımıza. düğü:ıden sonra 
böyle sıcağı sıcağına, .. belki de haf. 
talarca biribirimiı.den ayrılmak, hiç 
de gelmemi§tl. GörünUşe bakılırsa, bu 
günün gıençliği, bu gibi şeylerde de 
bizden bqka türlü dllşUn.Uyor ve du
)" uyo :-! 

Bu komedi, Gittanm dehşetli suret
te canını sıkıyordu. Vaziyet, kendisi
nin dürüst haline uymuyordu. O işin iç 
yüztinü kaynatasına. anlatmağı tercih 
ediyordu. Bu takdirde, ka!bi ferahlar 
dı. Lakin, eimdi ona itirafta bulun -
mama smun değildi. Şimdiki halde se
ven, kocasiyle tamamiyle anlaşan 
kan rolüoU oynamağa devamdan ba.~ 
ka yapacak §eY yoktu! 

Her Btrti'am, içtiği ciJarasıru bir 
tablaya; bıraktı: 

- Zannederim. artık gidip dinlen
mek zamanı geldi! 

Dedı ve ayağa kalktı: 
- Sen tabii sevgili karını dairesine 

götüriirsün. Hans Georg? 
- Elbette, oaba ! 
- O halde.... geceler hayır olsun, 

çocuklar! 
Gittayı öptü. oğlunu kucakladı. 
Hans Geor'gla Gitfa, kendi odıiları

na ~ekildiler. Hans Georg, genç karı
sından, yatak ödasının kapısı önünde 

Garsonlar cevaP 
.. 

verıyor 
Patronların yüzde on hisse111iıe 

el uzatmağa hakları yoKtll~ 
lsıanbuldaki gazino 1:e lokantalar- zım<lır. Halkın içtiği rnet de "'tJJI'. 

da çalı!an gnf'.sorıların bu İ§in c1ıli ol- ye<liği yeeınkten verdiği Y~~ıt 
mndtlı:larırıa dnir Çağlayan gazino.m men gar on hakkı olarak ~1' f 
sahibi taraf ırıdaİı söylenen JÖ:for gar· dır. YUzde on adeta lokaPl• 

0 
~~ 

sonlar arıısmda biiyiih bir dcdilwdu ziıın alıihi tarafından '~;-:° e ~~ 
mcı·::uu o/ mm;tu. Evı·cl ki giirı lCJf>la· olarak içlli ''C ye;nf'k lere 1

1 
' ell'!' 

nnn garsonlar ccmiyrti idare heyeti· bir vergi gibidir. llu böY 8 
11
-•lr 

nin /uı;;ırlmlığı rc!'nbt arnnı n<•~rcdi- halde patronların huna el wu ~ 1 
yoru:: rının ne kadar yanlı~ oldtı~ 

Gar .. onlarm, ötedenberi ılerdi anlaşılmaktadır. çl~~ 
olan viizıle onlnra lıalleclilmi§ na- Hüktlmete olan \•ergi borda dV 
zari le. hakılahilir.· Çiinkü lok&utacı-· hiç bir zaman yilstle onun ~o k,.U~ 
Iarırı ve gıızinocnlarm miintelıap aza- dü tutmaz. Krnk dökük W" ,,ııer· 
ları tarnf mdıın im hakkın tamamen ~i ieldia ediliyorH onı dı. dtll ~f 
gar:-onlnra uit olclıı~u kahnl t>tlilmi~, ce,•ahnmz var: Bizim el_i11111~ ~ 
mii1ga f ... tanhnl ıirarct ıniiıliirlii~ii ta- pek nadir çıkar. Onun ıçbt JP,ıır 
rafrıulnn 'nktilc tn,,clik ec1ilıni~ti. Tli:r. kiik lıususnnda ke!ilen pa~'d~ 
huna ait clilekc;enıizi i•tanhııl i~ clai- kıran tarafından kesilmt.•• rE ,)'i 
resi iiı;ünl'ii hiil~c aınirli~i kanali~ le Ve patronlara hn fekli t~k 1 bir 
ta~dik rılilmck fü:ere lktı,,at VPkaleti- ruz. Garsonluk 11ermayeıı•. 1 
ne ~cinıler<lik. Dilf'k~cıniz Vekalet ıleniliyor. ne tuhaF bir jddJI• ~j 
tarafından ta-ılilt eflilir edilmez yiiz· Memlekf'limizde gar1011daJI edili 
ele onu nrınircn patronlar lıakk1ncla eden hir miiıteriye teıad~E ·rt. ~ 
kanuni tnkihat yapılacaktır. nıi~tir. Hntti hiraz daha ıltr• ,~D 

Gnzeteni:r.in R tarihli niisha ınnn rek birçok defalar lokınt• ,·t.
11
1,rd' 

ReYo-;hı gazinocularmcl:ın hir ıatm lara gelen yabancıların ga~;di• ,I 
·'Bizılc gar~on elenilen şey yoktur. a- ~itnişle halııettiklP.rini de 1 

nalic::ınlarını hile l·onn~ınakt:m ariz- hili~ir.. . ıarb ti 
ılirler, ne cliye yiizcle on i tiyuı lar.. Oo~m düriist hir ceın ,e ~ 
siizii hizi hnnNlt>r iı;f'rİ inrle lıırak- paınaclı~r icldia e<liJen garsof1 o~ 
mr~trr. kctiıniıdf'! yoktur· Eğer '\'lrf~' ~ 

Menılck"timizde ht>rkc·in takdir gar. on değil. yardımcı, lok~ e F. 
Ye ı;c,gi ini knnznını~. re tııranlan1a, gazinonun temi:diğini dert!

1
: ~ 

harlarcla ve yiikhck ~ervis olan yerler· İŞ!:ileridir. Gar!onlar pek a 
11 
., .• 

de çalışan gar,..on arkaelaşlarmırzın a· hilirler. Ve ~k defa patroPt1 ' 
ılNli oldnkf'.a fa:daelır. nmılor rrarson hklarmı da ortava koyarlar. !•İ I ,... • ·1 ·k.}tfJP" ~ 
deği"1ir de n~lir? Cnnılmriyetin Biz, garsonla~ yeıu .. 1 ;,111'. 
kıırulıııasmdan t>wel f lanhulıla hir· tırnıak için (jtedtnberi ~g~•~:tr~ 
çok yaahım ınilletlerılen gar::on hu· İtiraf edelim ki hunun ıçıP l•',; 
lunmaktaydr. Rııgün lıuıılarm hir le-kette oldu~ı ~ihi bir g•rsoıı 'V':J 
çokları mcrnleketimiz<len &) rılm1ş tehi açmağa <la ihtiyaç n~''" ~ 
olıln~u eilıetle çınlarm yerlerini pek lardanh~ri hu it üıe.rin~e?11de ~ 
k1;.a hir zamanda )eti;"!' yeni Tiirk hu ihtiyacı kartılamak 1çın k ~ 
gar onları tulınttftıır. Öyle ki hunla· yiikü iizerlerinıize hırakJt'.1•,.. il" 
rın iı,:inde krndi nnali;;anlımnr c;ok İ· değil<lir. Ortada bir dert,., .. ı 
yi hilıli~i gihi hirkaç yanhnrı füanı payla~mnk liznnclır. il JJ"j
ıla analicıanı ı:ihi konu•an ııı~~Jekıla~- l\Jektep açmak İ!;in Kült, r Jı':, 
larıınıT. vardır. Şunu ıla her halcle lığından müsaade aldık. \tiSdtj 
kımlctınek i~ niz lti ıııenı1eketimizt1e mış ohluğumuz nizamnaıneJJlbİ~ 
çah~an gar"'onlnrın yiizcle sekseni orta <lik edilmiştir. Şimcli ınektt _ti'., 
mf'kttp mezunıulnr. ti e mezunu o· için nıiin:uip bir bina araııı ,,er:~ 
lan arkntla1larıl't17. ,la nz de~il<lir· Yalnız hir nokta var: Bi~ b~~Jıl! 

Yüzde on ınesele~ine gelince; C\'· hi aaçrkcn yaptığımız f edak• rtO~,J 
nJ:i yiizde onıı patron mu ,·okı.a halk ~ısmda acaba memlPkette M' p•tfJ 
IJU Yeriyor? Titıntı 1f'lkik f'lntPk Ja. ltının:ıcJığını it)Jia eden JlB:Z~fttır'J 

lar kendi miiesı;eselerinde ç~ fllgl' 
ları iyi garson yetİ§mesi içd~r? ~ 
yarclmlClu hulunaraklar Jl\1 ..:hİ f'J ctikclscl bir el öpüşle ayrıldı. 

Gitta, işte gene yalnızdı! 

Ana, oğul Randolfler, Gittanm dU
ğUnünden birkaç gün sonra iyi yü
rekli hemşide $cimanın refakıttinde 

Mcrana hareket etmişlerdi. Kış mev
simi için Bozcncle bir angajman alan 

seyy h • ı;cdirici Lizbct Raymerin 
de kafileye iltihakı, kendilerini pek 
sevindirmişti. Genç kızın ne§'eıti ve 
canlı s~hbeti, son zamanda Kurtla an
nesinin ruhlar~na çöken kasveti gider
miş, iclerinden üzüntü gölgelerini u
?.nkla..<11tmn~b ... 
Muhteşem manzaralı yerlerden ge

çi~ten, Kurt, böyle Lizbetin yanın • 
dayken iki, hatta üç kat fUZla haz du 
yuyordu. Tirol dağları, harikulade bir 
kış manz.'lrası aızediyordu. Işık sa -
çan güneş vurdukça, kar, üzerine yı
ğın yığın clm9:s serpilmişçetııine pa -
rılBayordu. Yüksek dağın çentikleri, 
parıltılı bir ihtişamla mavi göğe dof
ru yükseliyor ve dağın eteklerindeJd 
köy evlerinin ocaklarından dumanlar, 
dalga dalga havaya karışıyordu. 

lnsbruktan itibaren treu Brenner 
tepesine dogru tınmı.nd?, sonra da 
hulyaya dalmış köyler ve resim ıibi 
güzel şehirler yanından geçerek, li· 
malden İtalyanın cenup kısmma mün
tchi olan gayet eski devirlerdenberi 
mevcut yol boyunca ilerledi. Kurt, her 
yol dönemecinde yeni yeni güzellikler 
keşfediyordu. Lizbet, haruetli bir a
laka, aynı duygu ve anlayışla; deli • 
kanlının sevincini, hayranlığını pay
la.~ıyordu. 

'( Arkrm t'ltr) 

Cemh·etiıniı, EiiylendiJi r;:;0i !I'.; ' ' ltP t 
~on !arın yalnız he]rcliye 1~. dt. ol'-
lt>ılcn hir te§ekkül malıi)etı;~it~ 
keneli balarına 'e onlarrfl ~ el 
lcrine ılairna yarclıma koe1111otıl,t1 
hir yardım kurnnmelur. Gar&~, 'I 
miyetinin yaptığı i~lcri b~r eP' .JI 
mak imkinı!lıdır. Bu ceıtt1~~ t 
kukunu. buna mP.nııup bö ft fi*I' 
nın birisinden dinlemek. 1' 1.. 
dinmek için kiridir. 

11 
f!',jJ 

Hahıişlere ~lince; eV''e ~? 
liyelim ki tskiifen nldairi ~~ 
verenler çok azalm19tır. B.,,ı~~ 
hah i in büyük bir ,.~kan• ıı '1:i 
ğu iddia ı nrit de~ildir. ~f "1'1, 
icap etti~i zaman i imlerııt• J / 
cf"-ğimiz bazı müe seselerill 1"'-"-"' 
tamamen kHalarma lıa@ıll~ f.; 
makta n~ on sekiz saat çıl.fı-i iı'f !' 
na ancak vinni. nihayet Y~ 
rayı tecavüz ~tmtym bir / 
m~ktedir. ~ ~I 

Biz hu ce' ahı haırJarlı ti' 
rak miihim bir noktıy• dl I 
mek istivomz. Aı 

Fi h ık i bau t~leme 1t' 1'if ~ 
kadııılarımı:ulııı bir k~ 2 ~ 
at c;ahpnaktı i~t dt bu ~ 7 j 
f 8tanbu1dı anrak birk~ .- J 
inhisar f't~ktedir. r,, .il 

Gar oil]ar ek~riya ~ 1~ 
16 ili J 8 aat çalısmıkt~~ .,. 

Türlı:: j;ı~isinin hiik~l"" 
fmdan i~kamınunun tabik1~ _ ~~ 

ta hnlnnduju bir ır-" ~I 
hnndan i tif* e~ h---~ 
mu? \ llk-1ar1arm l>n it,,..-
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ÇORUH 
Çok feyzli Çalışnıalara 

sahne oluyor 
Yali bütün miilhakala gaplığı lef/işlen 

ınemnun olaıak döndü 
Çoruh (Hususi muhabirimizden) -, 

Çoruh vilayeti dahilinde teftiş ve tetkik 
terde buunan Ço:uh valisi Refik Koral 
tan Hopanrn Kem:ılpaşa nahiyesinden 

ve alkışları arasında köyden ayrılarak 

nahiyenin bütün münevverleri ve bir 
kısım halkla beraber Pishale köyü istı 

tikametinde ve yaya olarak yola devaın 
edilmiştir. ı}~ğ~" biA~;d~i~d~

1

,·
1

··;~Ühim 
bir transit merkezimiz 

~lizeı Oiyarbekir 

döndükten eonra Viçe nahiyesine gitmiş 
tir. Nahiye dairesinde, nahiyenin köyle 
rinden toplanan muhtarlark. görüıerek 
köylerin umumi vziyeti, silihi, iktisadi 
içtimai durmu, mahsulat ve halk işleri 

hakkında izahat almı§trr. 
Muht;trlar, köylerinin umumi vaziye 

tinin iyi, ve buralar halkının en başlı ge 
çim vasıtalarmtlan olan fındık mahsulü 
nün bu sene çol: fazla ve cumhuriyet 
hükumetinin aahil halkma büyük bir ni 
met halinde olarak ziraat bankası vası 
tasiyle dağıttığı mısırdan köylünün is 
tifade etmi§ olduğunu yalnız fındık fi 
yatının biraz düşük olmasından endişe 
e~diğini aöylemişierdir. 

Burada köyün münevver bayanlaı ından 
Mübeccel Kutlukan Tarihte Türk kadı 
nı ve Türk kadının saltanat idaresiyle 
cumhuriyet devrindeki içtimai vaziyeti 
hakkında bir söylev söylemi§ ve köyiln 
gençlerinden Mustafa Peker toplu hal 
kın duygulann.a terdiman olarak ilk de 
fa olarak köylerine valinin gelişinden 

duydukları haz ve sevinci, halkın Cum 
huriyet hükGmetine minnet ve şükran 
duygularını ve memleketin kalkınma 

ilerlemesi için devam dden faaliyetler 
den hasıl olan memnuniyetlerini izhar 
etmişlerdir. 'trene kavuşduktan son~~ he~ sahada Çoruh viHlyctinin hertarafmda de 

b· büyük faaliyetler gostenyor 
~f"theltir (fi . e okuyup çılmı§ olup diki§• ıapk:acaıldi ve fitil 
~!. · 11.~11 Uıı ?. • ususi) - DCJğu A· yüzde 60 .-ı devam etını§ v k' · isleri tedris olunmaktadır. Tedrisa.t 

Vali, köylüniln ve mii&tııhsilin kazan 
cını, menfaatini daima gözönlinde tu 

tan cumhuriyet hükQmctinin fındık ibra 
catı iJiyle de meşgul olduğunu ve ilk pi 
yasaya göre daha şimdBden farkeden fın 
drk fiyatının gittikçe yükseleceğini hal 
ka miljdelemi§ ve halk ço!! sevinmışler 
dir. 

vam eden hummalı yol faaliy~ti buralar 
da köylerin içlerine kadar girmiştir. 

936 senesinde Hopa Rize sahil yolu 
açıldıktan sonra bu yoldan itibaren muh 
telif aemtlende içlere köylere doğru yol 
lar açılın.ağa başlamı§tır. Sahilden yirmi 
otuz kilometre içerilerde köylerde tüc 

~"'41J. vı ttıulıını b · · :o • • Talı il Zt." 1 'e -
llta ~arLekir ır transıt merkezı yaz~~ i)~~e~.?.ı_ışdtır. k .. üirüne kadar geceleri yapılmakta '\i e enstitü talımı-
1~ er saJ ' lrerıe kavu~tuktan 1oevg1H buyugun en U!; D ,;tır Fil· ııio fe,•kinde rağbete mazhar olmak-
~~ llldıı da h'~?~. olduğu gibi iktu;at kadın, erkek herkeste uyannku~d .beri tadır. Ayrıca nıüdiriyete bag .. b iki 
1,,- il ·tt.. Uyuk h' 0· h k. k es ı en 
~~ ••1~lıa ır terakki ve in- hakika ıyar e ır ço . r Bütün hiçki \·e diki§ yurdu da ,·ardır. 
'~da ~et~ olınu§tur. Kendi mm- bir irfan ve ilim nıerkezı< ır. .. 1lferkezde he• ve her kaza merke • 
t' ~t:ı._ J l§en J ]' • l e ·it muessese· Jı :ı 
d~ 'ttı:: ""18a)i h e§ya ve maddelerin şark dıa,·a ısı o.n~n·r'~ çg~rınüı.lerdir. zinde birer ilkokul mevcuttur. On 

carlar tarafınctan köyllllerden satın ah 
Bund:ın sonra muhtarlarla : köy kanu nan ktzılağaçlan ve köylünün mahsulü 

nunun tatbikatı, faydaları, saltanat dev nü taşıyan otomobillerin in§irah verici 
'lll ,"'ti• tlhi t ern de ihraç nisbetle· lerin en azamı ıstı a e > bir kiiv okulundan sekizi b~er smıf-
'ıtvı~ l.:.Jii .. !,.dran it vaziyetinin 1\Jar- Fakat, bugünkü nziyeti mukaye.se · d k k 

rinin ihmal edilmi§ ve adeta l:öy n maska sesleri duyulmaktadır. 
rast demek olan muhtarlığı ile bugünkü Köylere telefon hattı çekilmeğc başlan ~•ı --.. e k kabul etmez ııekilde inkişaf eylemış- hdır. Hğretmen sayısı merkez e ır 

~~ lı~ı hu b~ . endisine geçi§i de ~ bir, kazalarda otuz iki, köylerde on cumhuriyet hUk\imetinin köyde hükume nuştır. 
1 "ıla..'tlis, ı. Utün geli§tirmiştir.. tir. · 1 ak .. 86 d B mekteple-

) ~Y uıu§ V 932 de ,,.eniden açılan ıı.· en. in me,- iıç o m uzere ır· u 
~etler h ' an, Karakööse gi- J d M ı re de,·am eden talebe adedi !ekiz yil· 

tin mümessili ve cumhuriyet köy kanu Hopa kazasında bir bir buçuk sene 
nunun verdiği sl'!lahiyet ve sıfatı haiz içinde on kadar ta§ mektep binaları ya 
ıerefli muhtarlığın manaları, vazifeleri pılmıı ve daha yapılmaktadır. Bunlar 
iJe ve köy, köylüye ait iJierin zamanın dan bir krsmr vi18yetçe ve bir kısmı da 
da takip ve yapılması hakkında uzun bir şimdilik köy bütçelerinl.:len verile:ı tah 

)'tl-...._" ta..:ı_. er türlü eevkiyatı Di- cuclu sekiz yiizü mütecavız !r. • u ~- -'-ek J 
~:-~ •ııı;ıyJ te)ı't ve orta kısmı da mulıte\'J olan lr zil kız ve iki bin btıt yflzil er• o • 
~,) da h e Yaptıkları gibi ilıti· b . · mak üzere 3300 dür. Bin altı yüze 

konufltlada bulunmuştur. sisatla hususi mektep olarak açılmıştır. 

cıJ• ~-:" ll Yold · 8enin yüz kadar yatılı tale esı, pansı: 
1. lltt w.""ltitj an temin ederler. k . .. 1 yakini kaza ve köylerdedir. Diyarbe-
':'rıı~cı~ hi n senelik huğday i~tih- yooları ve zengin bir iıtup lam~sı kir vHayet merkt>..zinde kırk mevcutlu 

Bir iki gün nahiye merkezinde tctki . 
ka rak · k.. 11 il k .• 1 Köylülerin mahsulatmda mühım bir t yapa yenı oy yo an e ·oy ere 
köylüleri yakından görüp konuşmak ü fazlalık ve tekSmill başlamıştır. İdııri teş 

h k t tm. t' U ~ d ğ H kilatın mütemadi takip, tenvir ve irşatla 

~' betih ~d gtı ltd~na baliğ olmuştur. vardır· J 0 bir de ana mektebi mevcuttur. 
q,.ı_ ., e ık On beş !'enelik b~r miiess~e o a • J 
tıı· 1( bi e 'ttrn ten sonra yüzde 80 

1 
ktebi 935 de lıu usı muha- ~ehirde Cevat Paşanm escrı o an 

Üttcı,. ı:ı toll l§hr· Bugün henüz salnatJ ar mle arak 'ek31ete ,·eri imi~ • gayet zengin bir de maarif kitapsa· 
'tta,_~.}ll ~at.. }'apıJabilmektedir. Bu 8e >e< en a ın · v rdrr 
"ııt "<tl)ı d ··•anı h' . arangoz. tes\•ıye 'e so· rayı a . 

zere are e e ı ır. gr:? ı ı ara 

t ~fl ll~ il ~li a ırkaç misli daha tır. Torna, m .. lıa,·idir. Yetmiş Halkeııi 
l.l~illcı,. '>"llrh,t?e yoktur. Diğer ta • ğuk demir .şı~bele~~~~ız onu nilıııri di· Türkiyede eşi nadir bulunacak 

lı "'feıA~~d .. hdır mühim pirinç mın· heş talebesın en~ "hl r1 kendi mo· mulıte11em bir binaya da kavuşmuş o· 

köyünde kalabalık bir halk kütlesinin rı tedbriler neticesi olarak bu sene he 
çolı::samimi • çok coşkun ve hararetli teza men her hane vasati olarak üç yüz, beş 
hürleri ile karşılanmıştır. yüz fındık fidanı dikmiş, köy namına 

QI' ""ı .... ır N .. J • l r lir Tezga a ~ · J tü in t k d~ ileıtt ~'.feki .. · e .yazık ki, tren ger erı ey ıc. • 1 akta ,.e tenvi- lan Diyarhekir halkevı ıer r a • 

d"IJ d ?ıurııı_.!ttkseklik dol~ı iv]e tör dinanıosıyle ça. ışmtı ektedir. Ge- dir ve tehrike Jivık bir şekilde çalışı-
Halk arasından çıkan bir kaç genç muhtelif fidanlıklar yapılmış ,geçen se 

köylü çocukları manzum ve söylevleri ne vilayetçe getirtilerek köylere dağıtı 
~· e ı . ıı:urı J ı 1 k d .. ternın e n • fi . d h'· .. k 
1 ıld· tıh 1 o aınry•or Bu ""Üz • ratı < a en ıcıı . 1· arfh·le te 'i- . S 1 kalkınma zerm e uyu td Llt'h ili • / ·k'bın ıra J yor. osya • mı•olanhallt 
h~ e td:ı q_alen artacak bir vazi}ette çen ene on ~ 

1
1 

• e ınah;;us yeni hir rol avnamı~ ve tesır yap :ıo • • 

~~ totı' ltıekte Yedi hin ton kadar ye "' torna 1§ erın evi ~~rşaf ve pe!;e mücadeles!nı de il-
ıt l\. U ihra \re hunun ancak beş panon yapılmıştır. ·r Vekaletinden zerine alarak bunda tamam~!le mu-

'li ttııtral!aJa~lu?~bil.mektedir. Bil 1\İuallirnleri ~Jaarınat en titüı-ü a - (Sonu JQ· 10. ıu. 3) 

~~ ~~.gPınn~~~@adaö· -g~i~~~cl~e~r~i~Je~n~b~ir~~n~s:a~~~=~~=======~;;;~;~==-
ı. tıı h~lldarı hl§gal eder. Fabrika oJ -
"''"f '" ih ı·arlat J 1 ı ef . l'a,, 1 •mıyor. Çok rnii • 
d e,., · " flıadd · 

·~ı rtıı • 1tıdiı-j). esı olan pirincin 
~ g tda h·· ~.rse Diyarh~kir ikti • 

h h;~' e~ekti~) ulc dt>gişiklikler hu -
ıtı L r •b • 

lı L <ı~ı~ .. ~aç ttıe,. ..Jd ' 
~;ı."det.. ""'' d· . a,, ı eenede altmış 

... , .. ı .... rı v" ... l titı , lllaı1 • ' • un, yag. acı, tat-
~~ ,'e 1'iir•-~e kenevirdir.· Suriye 
~ ı ' ~, · "'"eye ı l)İt Çı \·e ·... Yapı makta olan 
... an }'ekGn l!hıgır ihracatı da mü -
j"'tıJ, ıt>"i lı a aliğ olur. 
~ 'llttJ llteket1 . 
l 'el· Hır. n .. erı son senelerde 
~ f ltet..• Ugun ik' . k b' .. 
~ cıh • "''l jl-. ı ıpe • ır tug-

"ı' - ' ~I Un h' k . Ilı . lltı t" ~a ı t , ır ra ı ve hır 
l ~ı~ .. ~J;alııa nevcuttur. Poşu do -
ı~ ~ · l\n~a ."1 altmışa kadar düş • 
·ır; llııJ • 1 ı tar at . 

" 'e <ıtıh 1 ı yapılır. Fabrı· 
~'ııı.:ı "at .. ı an 1 

ı.ıe .. iJ. aklıkl 0 ~n krepler. ~öm-
'' ,,. ar ('t•· ·ı. 1 tL\o"' • •ar vı aH'l t•re 

'"ll .;~'k 
tı ~lt, ı kaaı ın 1 

I~ dol 'e kö 1 ... ' a pamuk yeti tİ· 
ıJ tıtıı,kllrııa ı y ,u •lıtiyacını temin i-
lt lad eıgıdı ı 1 . r,., tr. h arı da nıe\' ('tJt hır 
~ " Ilı uehaır t . . • 

~ etr r "'a ıptıdaı tarz•la-
ll a ha 1 . 

ı-ıı~ı·k rn < erı se' kedi • 
l ~ ı· ı l' 
~O 'tıı •rarj 
~ rJu~I btıluıı ~~Uarııele İ bf'ş mil· 

kani 1 
1'arhekirde 1200 -

biv eı•1ekte.ılr. 
1 ~~!!it lltbett· 1\iiltiir 

ı ~i ltı)(' k 
r 'tı~t 'a". H 11''etli hir kültiir 

~ ~ erııerj ıırıa delil olarak rnil-
1 ol\ ·ı ne ~ii t ·1 
' ~1 ... ~11.i Yı) . . eı-ı en ra;;h,.t ka-
~ 1ilı Yilıu~~ın~e hlitçenin mil-

~ektep] en a~ılanıamış o· 
ere e"'·elce halkın 

1 

Konyada Kon ya müze8i.. 

ile halkın Cumhuriyet hükumeti ve onun lan teşrinievvelde ekilerek haziran ayı 

büyük kurucusu Atatürke minnet ve içinde yetişme ksuretiyle ayni tarla 
şükran duyguların ve köylülerin kalkın dan iki mahsul almak imldinını ve 
ma ve yükselmesi için yapılmakta de ren bindane buğdayının müsbet tecru 
vam eden yol, mektep ve saire gibi işler 

heleri yapılarak çoğaltılmağa badamış 
den dogvan memnuniyet ve sevinçlerini 

tır. Bu suretle ekmeklik ıçin yal111z mı 
ifade ederek köylerinde yaptıkları mck sır yctiştinnekte olan Hopa rr1ntakası 
tep için bir muallim verilmesi dileğinde 

halkı bundan sonra buğday mahsulünit 
bulunmuşlardır. de kendi tarlasından istihsal ~tıniş ola 

Gönlü yurd sevdasıyle ve köylü sevgi caktır. 
siyle dolu vali Refik Koraltan köylüle Vali Refik Koraltan burada verdiği 
rin ortasında Gürsu deresinfo gür sesi 
gibi içten akıın gür sesiyle konuşmağa 
başlayarak Büyük Atatürk devrinin, 

Cumhuriyet halk hükumetinin memleke 
tin ihya, imar ve ink'şafı, halkının köy 
lünün huzur ve refah içinde çalıştığını 
ve on, on beş senelik kısa bir zaman için 
de devam eden göz kamaştırıcı faaliyet 
ve yapılan işleri anlatmıştır. 

Türk içtimai inkılabını bihakkın kav 
ramış ve rüştü medenisini ispat etmiş 
olan bu yerler halkı içinde ne yazık ki 
mazinin mühmel ve kötü bir ananC1iİ ne 
ticesi olarak kadrnlann arkalarında se 
petlerle yük taşımaları adeti - git gide 
azalmakfa beraber - henilz devnm et 
mektedir. 

Köylüler, tarlasından, bahçesinden ev 
terine veya evlerinden çarşıya goture 
cekleri mahsullerini, çarşıdan aldıktan 
eşyaları kadınlar büyühçe sepetlere dol 
durarak arkalarına alır ve başlarına da 
birer peıtamal sararak çarşıya veya çar 
tıdan eve götürürler. Vali, bu çirkin a 
detin me1:1eni ve içtimai bakımdan asil 
Türk kadını için yakışıksız olduğu ka 
dar sıhhi bakımdan da zararlarını, söy 
lemi§ ve bu adetin terkedilmcsini iste 

mittir. 
Bu konu§JtlAlardan sonra hllan sevin~ 

çok degerli bir nutuktan ı.onra ayrıca 

lnın gütme davalanna iıaret etmiştir. 
Hopa vilayetinde yine bilindiği üzere 

yine mazinin kötü bir ananesi ne icesi o 
larak devam eden kan gütme varciır. 

Cumhuriyet idaresinden sonrl\ gitgide 
azalmakta olan bu lcötü adet hc'llcn bir 
köyde (Hara, Pishale) ve bir kaç aile 
arasında kalmıştır. 

fşte bu ailelerin reisleri ve gençleri 
de bu toplantıya gelOlişlerdi. Vali . bu 
kötü işin, bu küstahcasına kan dökme 
nin ortadan kaldrnlma ı için bu mczuda 
nin ortadan kaldırılması için bu mevzu 
lunmuş bu çirkin ve çok iptn:Jai insanla 
ra mahsus işlerin yaradılışındanbcri çok 
asil, temiz ve civanmert olarak yaşamış 
olan Türk milletine, Türk köylilsüne ya 
kışmayacağını, Türk köylüsünün birbiri 
ne kurşun atmayacağını, söylemistir. 

Köylünün huzur ve rahatı için Cum 
huriyet hükl'ımeti valisinin kendi içleri 
ne bütün bu köyler halkı için bir azap 
ve rahati;ızlık teşkil eden kan gütmenin 
~aldınlması için adeta bir mücadele şek 
lınde yaptığı bu uzun konuşma, telkin 
ve İr§attan çok mütehassis olan halk ya 
şasın Cumhuri.;·et, yaşasın bilyük Ata 
türk scaleriyle Cumhuriyet hükilmetinin 

(Lütfen 30)Jf ay_ı çeviriniz)• 
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Bir cürmümeşhut 
Kitabın içindeki para
dan lskAn memurunun 

haberi yok mu? 
& 

İzmir (Hususi) - Urla iskan ıdaire 
sinde bir rı..,vet alma hadisesi olmu~ 
tahkikata devam edilmek üzere iskan 
memuru Cemile işten el çektirilmiştir. 
Hadisenin mahiyeti şudur: 

Urlada bir göçmenin elinde hakkın 
dan fazla arazl bulunduğu anlaşılmış, 

tahkikata başlanmı§tır. Ancak bu sıra 

da muhracir müddeiumıu.1iliğe müraca 
at ederek, bir iskan memurunun işi ka 
patmak için kendisinden rüşvet istediği 
ni, bu parayı verdiği t3.l:ı:1ircle iı1inin ola 
cağını, halbu ki verilen arazinin kendi 
sarih hakkı olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine tertib1t alınmış, verile 
cek paranın numaraları tesbit cdilmi~ 
bir cürmü meşhut hazırlanmıştır. 

Bu hazırlıklardan sonra muhacir ya 
nınd.a bir akrabası oldu~ halde iskan 
dairesine gitmiş, memur Cemalin yanın 
lda 'bir müddet kaldıktan sonra dı~n 

çıkmı§tır. Cürmü meşhut için zabıta me 
murlan derhal Cemalin odlsına ginni§ 
lcr; üze:ini aramışlar, fakat parayı bu 
lamamı_şlardır. Cemal, memurların ne 
ara-dıklarını sormuş. bu sırada masanın 

üzerin8e duran bir defterin içinden pa 

Vindsör Dükü 
f6 ncı sayı/adan devam) 

pacaklan bir Moskova seyahati, belki 
Amerikalrları bira.z teskin edecektir. 

Esasen, dukanın da bunu dü~ündüğü 
söyleniyor. Çünkil, eski kral, bilhassa ka 
rısın:n gönlünü yapmak !çin, ~rika 
ya gitmeyi sok istiyor. 

Karısı da eski memleketine kavuş.nak 
ve orada yerle§mek arzusundadır. 

Bu itibarla, sabık kralla eski bayan 
Simpsonun Amerikaya gitmek arzulan 
pek büyüktür. 

Düteıin eski kocası 

Diğer taraftan haber verildiğinl" göre 
düşesin eski kocası Mister Sirr.pson, 
yakında evlenecektir. Alacağı kadın dil 
~esin en sa.mimi genç kızlık arkadaşla 
rından biridir. 

Dü§es kocası ile beraberken, bıı genç 
kaldın daima onlann cemiyetine iıtirak 
eder ve hep beraber yaıarlardı. Bu Jtltid 
det zarfında Mister Simp.on ile, karısı 
n:n arkadaşı se;ri§mişler ve bugün de ev 
leniyorlar. 

Fakat, bu izdivacm dütcai biraz mUte 
essir etmiş olduğunu s8yJiyenler d~ var 
Bu itibarla, dii§esin Ameri.kaya gitmek 
ten vazgeçmesine bu bir sebep teşkil ede 
cek mi alaba? 

ralar çıkmıştır. ---------------

Fakat iskan memurları b•J defterini Hitlerin ahbabı 
çinde para bulunduğundan haberi bile 
olmadığım, hakkında takibat yapılan 

muhacirin iftira ettiğini söylemiştir. 

Hadisenin mürettep olduğu, Cemalin 
bu i§tC suçu bulunmadığı sanılmasına 

rağmen tahkikatın daha esaslı yapılabil 
mesi için kendisine muvakkaten i~ten el 
çektirilmiıtir. 

ıstanbul 
Tramvay şirketi 

21 İkincikB.nun 1911 tarihli 
§arlnamenin 14 üncü maddesine göre 

l LAN 
1931 Yılının 15 ikin. Te,.mnden 

vo yeni iUina kadar pa::arclan ba§kl:ı 
günlerde gidi§ • geli§ kı§ programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 
N o. Yollar ilk Son 

kxllk~ hJ.lJ.."fl 
10 Şişli - Tilnel 5.15 23.40 

Tünel. Şişli 6.33 24.00 
11 Şişli • Beyazıt 7.15 23.00 

Beyazıt - Şişli 7.55 23.45 
12 Harbiye • Fatih 6.15 23.30 

Fatih- Harbiye 7.00 24.15 
12 A Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

Harbiye • Aksaray 7.20 23.55 
14 Maçka. Tünel 19.50 24.00 

Tilnel - Ma~ka 20.11 23.40 
16 ~ka - Beyazlt 6.25 23.20 

Beyazıt - Maçka 7.10 24.05 
16A Şi§li (depo)-E. önU. 6.15 7.00 

EminönU • Maçka 6.45 20.00 
Macka • EminönU 7.20 19.30 

17 Şişli • Sirkeci 7.00 19.30 
Sirkeci - Şişli 7.30 20.05 

17 A Mec. köy.-EminönU 6.45 1 18.30 
Eminönil-Mcc. köy. 7.20 19.00 

18A Taksim - Beyazıt 7.20 20.20 
Beyazıt - Takaim 7.52 20.52 

19 Kurtul114 • Beyazit 6.15 23.10 
Beyazit - Kurtuluş 7.00 23.55 

19A Şi§li (depo)-E. önU 6.05 7.05 
EmmönU-Kuttuluş 6.35 19.35 
Kurtuluş-Eminönü 7.05 20.05 
BEŞIKT AŞ {EBEKESI 

.21? Bebek • Eminönü 6.30 23.20 
Eminönü - Bebek G.40 24.00 
Bebek - Beşiktaş 24.40 

23 Ortaköy Aksaray 6.30 20.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 

34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20.20 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21.05 
IST AN BUL ŞEBFJKESI 

32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23.20 
Sirkeei - Topkapı 6.50 23.50 

33 Yedikule • Sirkeci 6.1~ 2315 
Sirkeci - Ycdikule 6 45 2:l.~5 

37 Edirnekanı-Sirl<eci 6.10 23.10 
Sirkeci-E:lirnekapı G.40 23.40 

1 

- O.t tarafın? nciJe -

Aynı zamanda kardeş ~ocuklan o
lan bu iki genç, bundan bir milddet 
evvel İspanyaya beraber kaçmak: is • 
tcmişlcr, fa.kat genç kız yolda İngiliz 
kuvvetferi tarafından tutularak mem
leketine getirilmişti. 

İkisi sağ tarafta, biri sol taraita o
lan bu Uç kardeşin ademi mtldahale 
komitesinin, içinden çıkamadığı işi 
ba.Jledebileceklerini söyliyenler de 
var! 

Mahktlm oldu 
İstinye Dok ~irketi arka!IDda Pren· 

ses Kac1riyeye ait araziden, maden ve 
taş ocaklan nizamnamesine aykırı o
larak l 600 araba kırmızı toprak ta~ı
yan .Ahmet Nusretten, yinni beş 
lira . rüşvet almak idcliıısiyle 
mahkemeye şevkedilen Yeniköy 
Nahiye l\Iüdürü Alicddin'in as. 
liye birinci cezada duruşmasına dün 
haşlanmı~, n hararetli hir ~eheden 
sonra, karar bildirilmiı:tir. .. 
. _verilen karar.a göre, 2 sene hapse, 
ıkı sene memurıyf'tten mnhmmiyeti
nc, 28 lira ağır para cezasına '"e rii<:
Yet aldığı 2ı lirayı da Ahmet Nmre;e 
verme~e malıkiım edilnıiıı;tir. • 

Sağıır< 
Servisimiz 

awn.ıa doktorwxıuz ı>a.zarte.ı gQnlert 
eaat on beJ butuktaıı ytrmJye ka 1 u g .. 
setemıa ldarehaneatııde, Cumarteal g\lnlert 
de saat H ten 19 a k&dar l.AleU Tayy:ırı 
apaıtrmanlan lktncı daire Oç numarada 
dalma okuyucuıanmızı yedi kupon muk .. 
bilinde kabuJ eder. 

Ayni oektlde dJş doktorlanmız da Oln> 
yucuJarrmızm emtrlerlne bazır buJunmak. 
tadır. Dış doktorumuz Fahrettl.iı Otfme11 
Parmakkapı IsttklAl caddeatnde 127 ouma. 
rada pazartesi gllnlert aaat H Uı 20 ara. 
ısmda bulunduğu gibi doktor NecaU Pak· 
ti de Karaköy Mahmudiye caddeat l-2 
numarada salı ve cuma gUnleı1 ayni 11&at
ıerde okuyucularunızm dfıleı'lııe bakacaJ.. 
lar ve utak tedavllertnı yapacaklardir. 

Ayni zamanda Beşikt&§ tramvay C&O 
deıı Erip apartmıaıımda 9Uri.iietçt Emle 
Fidan mubtaç okuyucuıanmızm çoeulr 
ıanru aUnnet edecektir. 

Aynca Aksaray Pertev Eczanes:ı ya. 
ıunda 352 numarada aUntıetçi \ e aıblıat 
memuru Nuı1 Eşsiz KURUN doktorunun 
vereceği enjekalyc.nlan bebertnı yedi ku
pon mukabilinde ve abonelerlmlze en ebo 
veı. şera!Ue cocuklannm lilnnet nmelfo 
yelerı::ıt yapacaktır. 

rsımıerlııl yl!.Zdığımıı doktor dJsı:t ft sQn 

lletı:llere müracaat ederken KlTKUN'un 
hizmet kuponıından yeı11 tane gbtUrme~ 

adalet ve iiarcsine bir kere daha minnet ,.. ___ K U R U N ----. 
ve şükran duygularını bildirnıişlerd·r. I 

Cumhuriyet hükumetinin valisini ara Hlzmel kuponu 
l:ırında içlerinde ve kendileriyle bir baba 
:re bir ai~ yuvası gibi hasbihalde gör 
mekten sevinen halk dileklerini ve duy 
plamu ffad~ çalı§tıklan hitabelerden 
başlayarak yarı ge::eye kadar ~algrlar, I 
milli oyunlar ve türkülerle çok coşkun 

1 
---~-:!ve e e'· bir vakit e irmi tir. 

Hu kuponu gazete idaresine cetırenJer . 

l - KUc.;fik llAnlaruu parasız tıaatınrlar 

2 - Kurunun hekimlerine parasıı baktm 
ırrıar. 

ıJ - Hukuk ve mali m~avfrlertne ber 
tllrlll kıınıın vollarmı parll.l!'lz ııonıp .nZ,-enır. 

Güzel Diyarbekir 
(9 ncu 8a'!flfail4n ~m). 

vaffak olmuş, yüzlerce konferans, nu 
tuk \'enni§, dil üzerinde çalışını§, eser 
ler tahettinniş, orkestrasiyle konser -
ler vermiş, halk muallirnlerini topla· 
mı~, üç mu<:İki, muhtelif lisan, mu· 
hasebe "e cjlçü kursları, resim atöl· 
ye8i, ipek, koza, hububat. gül ve çi· 
çek serzileri açrnıf, köyde ve şehirde 
hastalara hakmıı, göz muayene evi 
kurmuş, fukaraya mahrukat, elbise, 
para dağıtmı§, yedi çocuklu bir "aile
nin mai§etini taalıhilt etmif, köylü -
nün bilgisini artbnnak ve lehçelerini 
düzeltmek maksadiyle müsabakalar 
açmııtır. 

Yol /§leri 
Diyarbekiri diğer viliye~ kan ,.e 

nahiye merkezleriyle köylere bağla· 
yan yollardan birçoğu yapılmı§ttr. Şe
hir içindeki yol Ye knldırnnlar tamir 
olunduğu gibi sur dı§ındaki caddeler 
de tnmnmiyle '1ö§enmiştir. Nafianm 
idare ve silindirleri için binalar in· 
fa edilmi~. tel~fon ışel>ekesi tesis e<lil
mif, Diyarhekir Çermikte nümune 
~iftlikleri tesis olunmu~, Yirmi dört 
aygır alacak genişlikte hiiylik bir de
po yapıhnı§, köyHilerin hakariye cin· 
sini ıslah için damızlık miihana edi· 
~nek köylüye uzun taksitlerJe ilağr
tılmı!' sur haricinde bir vali konağı 
yapılmıştır. 

Belediye, elıemmiyeti büyük olan 
iki da,·ayı, su ve P.lektrik mf"sc!eleri· 
ni başarını tır. Yarım milyon lira 
sarfiyle 'vücude getirilen her iki tesi· 
sat eınsnline kat kat faik olan mükem 
me1iyettedir. 13 kilometredeki Kara· 
cndağ satlumailinden ,.e Gi:iıeH adı 
verilen rne\•kiden getirilen suyun ki· 
reç derecesi ;geJcizİ geçmemektedfr. F,,.. 
1ektrik lıidro tesisatı §ehri J§ıga boğ
muştur. Aynca Atatürk'ün heykelle
ri getirilmi:, UJu Önderin yüJcsek ha· 
trralarmı taşıyan Samankö§kü tamir 
edilmiş. biitün tesisatı cami bir asri 
mezarlık, bir semt hah~esi, sebze ve 
meyva pazaryeri, kirmesizleri hima· 
ye eden bir müessese ve senede kırk 
hin lira temin eden bir meihalıa in
§& olunmu~tur. Ali Pa§a malıaUeıinin 
kanalizasyonu yapılmıı, bağlara su 
getirilmiş, iki umumi haU in§a edil· 
mi§, hir arazöz celholunmuş, hususi 
te§ebbiisle ekmek fahrikası.hitirilıni§'9 
tir. Şehir :pHim Nafia Vekaletince 
şehircilik hüro şefi mühendis Bay 
Hilmiye yaptırılarak be1ecliyeye Jıe
diye olunmu§tur. Dnhili §elırin ha· 
ritası teselliim edi1miftir. 

Bütçe ini iki yüz elli bin liraya 
yaklactıran Diyarbekir he1ediye&i fa
aliyetini daha :ıiynde sur <lqma top
Jamıştır. Faydalı çalı§llla]arı Diyarbc
kirin bu kısmını yakın bir zamanda 
medeni ve modern şekle sokacaktır. 

125 yataklı niimune hastahanesi 
hu yıl büyük bir yangm r elôketine 
uğradı. Fakat, Cumhuriyetin yapıcı e
Jindc daha şimdiden e11kjı;inden mü
kemmel hir nziyete getirildi. İnşaat 
ve noksanlar tamamlanmca burası do· 
ğunım en mütekamil ve ileri hir ~ıh· 
hat müessesesi haline gelecektir· Esa· 
ı;en dünkii '\'aziyetinde de hiitiin mu
hitin can kurtaranı mahiyetimle idi. 
En ağır hastalar ,.e ameliyata mnlıtaç 
olanlar haşka hir tarafa gitmek liizu· 
munu asla hissetmemişlerdi. Yarınki 
tekamiiliinclen sonra ise hu yurda en 
uzak köşe1erclen hasta geleceğinde 
~iiphe yoktur. 

Umumi sıhhat \'aziyeti de memnu· 
niyete şavanclır . 

Paıa Boı.flasında 
Para borsasında muameleler dün 

yeniden hararetlenmiş. birinci tertip 
Türk borcu tıılıvill eri 15.4 ten mua· 
mele görmüştür. 

Bundan ba~ka, Aslan Çimento tah· 
vil1eri 11.05 ten muamele görmü~, 
hir İngiliz Jirasma .Merkez Bankası 
tarafından 623 kunış te11bit edilmiş
tir. 

Dün Londra ho"' asmcla bir İngiliz 
liran 147.10 frankta açılını~. 147·05 
de kapanmıştır. 

Bu fiyat frangın nishi hir istikra
ra doğru gittiğini göstenncktedir. 

Altın, dün horsa haricinde l 081 de 
açılmış. 1082 de kaoanmı§tJr. 

ltalyan tayyareleri cenubi Amerilaısmda 
Buenos Aires 10 (A. A.) - Cenup A 

merikasında bir dolaşma yapmakta olan 
on tayyareden rr.ürekkep İtalyan hava 
filosu Şiliden Mendozaya gclmi§tiı·. 

izmir mahkemelerinde hegecarJı 
bir dava 

Vurulduktan soııtB 
cesedi yakılan adtı 

tzmir (Huaust) - Şehrimiz afırceza ı 
mahkemesinde, yalanda esrareneia bir 
mahiyet tqıyan, canavarca itlenmi1 bir 
cinayet mahkemesine baflanacaktır. Za 
brtanın bUtün faaliyetine rağmen esrar 
perdesi yırtılacak olan v3ka ıudur: 

Eakidenberi Urtada oturan Beyıehirli 
Mehmet oğlu Kara Mehmet adında bir 
f3bıs ortadan kayboluyor. Zabıta derhal 
faaliyete geçiyor. Tegayyüp hidiaeıin 

den iki gün sonra Andiz deresi mevkiin 
de bir ceset bulunuyor. Yapıla.., tahkikat 

bu cesedin Kara Mehmcı1ıe ait oldı:ğunu 
meydana koyuyor. Müddeiumum!Jik, ci 
nayetin ne suretle iılendiğini teabit cıdi 

yor. 
Buna göre Kara Mehmet vücudunun 

muhtelif yerlerine saplanan ilç bıçak dar 
besi ile can vcnniı; meçhul katil cil)aye 
ti müteakip cesedi bir çuvalın içine ko 
yarak yakmağa ve bütün izleri ortadan 
kaF:lırmağa çalışnuş; ancak cesedin bir 

kmnıru )llkmağa muvaffak 41 
Bundan ıonra vahşi h~~· 
din bazı yerlerini par~~ 

Zabıta; Kara Mehme~ '*"1 
bit ettikten sonra etnayetill ab~ 
aW yırtmağa uğraııyor. 1' kJ1ı 
ceeinde Mchmedin o giln. .,,.fd' n 
ve Yenice mahallesinde bir ..t ~ulb 

·ne •".A a~· m:ır oynadığım, sonra ~ cif"Y'-
1 

;ır 
para kazandığını, aktartı da r~ 
lendiğini; Mehmedin ıcunıat ~ jı: 
nr meydana çrkarıyor. Bunla ot· 
İsmail adında lirisini yak~ndedlt 

Şimdi İsmail suçlu nıe~ldl edJI 
tün tahikkat neticesi bu cini~ ~rl 
il tarafından itlcndiğl ka~ b\l jCll 
tedir. Ancak maznun biltil 

n red ile: ~ 
- Kumarfdan sonra ben , 

gittim. Biraz da parkta dol~edl 
ra evime döndüm; Kara ?t{eııtedi! 
madım; katil değilim; derııe 

İzmir valisi şehrimizde 1 
bak1'1' B. Fazlı GUleç muhteJlf meseleler 

izahat verdi 

izmirin iktisadi vaz~1/e 
' 

her qıldan daha ~1/~ 
(Üstyanı Birinotde) makt&.dır. Yıllardanberl, lı d' 1 

hassatan Bayındır Ye Bergama gibi nera.l Kazım Dirik ~ ~ 
lzmirin zeytince ileri mmtakalarm- gayretlerl.e yapılan muhtelif 
da çok iyidir. Bu miı.hsuliln bu yıl iclıı mir iktısadi bölgesinin ib i~ 
çıftçiye bUyUk bir menfa at temin e- henUz kapatmamıştır •. ~UJl~ 
deeeği kuvvetle tahmin edilmektedir. umumt meclis mesaisilll 
lzmirin ihracatı senede 80 milyon li- ken yollan ön planda tu eD 1J 
raya. yakındır. Bu miktar umuınl munu hissetmiştir. Men~ blj 
harpten evvelki normal sayılan yıllar- 1 nisayı, Dikili ile Ayvalıgt. 
la mukayese edilirse vaziyet bugilıı.kU I yollar inşa.atı haylı ilerle 
vaziyetin lehinedir. Her halde lzmi- bıırun ve Ödemi3 yolları ~ç!Sl 
rin i.ktrsadi f a.aJiyeti eski yıllardan ı ıi taahhüd §eklinde ihale :ı. 
çok üstündür. Birkaç sene evvelki buh lanmaktadır. Xu~~asmı %X1 b1' 
ran yıllarmda tezahür eden aksaklık- !ayacak yolun da bır kJSIX11 
Jar hemen tamamen yenilmla bulun - de yapılacaktır. Yeni nı _..M 
maktadır. yine be§ yıllık progranı~ı 

Üzilmüınilz bu sene az olduğu Jçlıı olanlardan Ödemi§ ınekt~ 
bu mahsul Uzcrlnde satış için hiç bir Urla.dakinin temeli atıı~--... 
endi~ varid de!!ildir. Netekim ilk gUn köydeki bitmek ii7Aredit· 
lerde arızı bazı durgunluklardan endi- mektebl inşaatı başla.nıaıc_ 
şeye düşenler..olmupa da cır hafta.dan Diğer mekteplCrin de ıconO 
beri işler mukadder istikametini ta- lar içinde bitirilmeleri ı:JJ.~ 
kibc başladığı tesbit edilmiştir. Fiyat- lzmir husust idaresi sı<l" 
lar Ut.erinde durmayı doğru görmem. son hedefe vasıl olmaJJl ~ 
Fiyatlar muhtelif bniller tahtında l- oldukça ilerlemi3 bulunı:JJ. ~I 
ner ve çıkabilir. Elverir ki mahsulle- tiyacm yüzde 80 nine yal<10~ 
rimize sabg bulW18un. min edilmiştir. Bununla b~ J,j 

Bununla beta.her hUkfunetin koope- lan kısmı vilayetin en b8'~ 
ratifleme tedbiri tam zamanında imda gözl5nünd~ durmaktadll'·_,.ınf 
da yetfıµniş ve fiyatıarm anormal su çocuğwıu okutmak ih~YB""~ fi 
kutu karşılanarak çiftçiye :nalmm de- duymaktadır. Bu da vıliye 
ğeri temln edilmiştir. Ben halkla ko- te3kil etmektedir . ., 
nuşurken birçok yerlerd~ kooperatif . ~ 
teşekkülüne girmiş çiftçiyi endişesiz Hıtlerden Ludofid 

ve memnun gördüm. Çiftçiler 27 ku • Berlin ıo (A. A.) - ~ 
~şa k~ar ~e .hatt.A çok yıllardan beri ni MUnih nasyonal a09~ 
görmedıklerı fıyatlarla UzUmlerini ko- yıl dönümü münaaebctiyle 
operatife teslim etmişlerdir ki bu de- ral LUdendorfa bir telgraf 0 
ğer henüz yüzde 8 itibariyle aldıktan nasyonal sosyalist harekedtl' 
avanstır. Kat'i hesaplar sonunda belki iıtirakini hUrmet ve nıinD 
daha çok memnun olacaklardır. mıştır. I 

Beleıflye l•!erl Oniveraitede giizellilı &# 
Gelelim belediye işlerine: İzmir . JJiil'f~ 

belediyesi borçlu olmasına rağ • Berlın ıo (A. A.). - t/$ fe~ 1 
men bugilnkü belediye reisinin ve CIA.. fa olarak Koethen yilkS. ,ı.a 

• .,.,.... d b. .. • üz lliğ" kiıf11\I"' 
hir meclisinin himmetleri ıle varidat e ır ış g e ı,, .) 
i~leri yoluna glrmlı ve bUtçe yUkııel- muştur. _ _..:kJ lfr .J 
miş bulunmaktadır. Belediye temin et- Franıadaki ~~ .ıl l'J_ 
tiği varidatla. tamamen imar işlerini Paris ıo (A. A.) - Ş~ « 
b:ışarmaktadtr. Ba.'ta çok isabetli bir terinin t:ınzimi isin topl~I ~ 
adnn olan Kültilrpark ve fuu iti gel- sın dün Bğleden sonraki c:...--"" 
mek Uure belediyenin her ııahada fay kip B. Delbos general ,,~I 
da.lı ~~etlerin~ hergfuı g?rmek nus umumi valisi Guyon lJe j 
milmkUndUr. Bu sozlerimin tzmırin ih mülakat yapmıştır. ~J 
tiyaçlanmn tamamen tatmin edilmiş • ·'f" "J 
olduğunu iddia etmek istemiyorum.. Macanatan devlet edl'~&; 1'l, 
Faka: eldeki vesaite göre işin dE'ğeri Budapeşte 10 (A. A.) /./ı 
c~lçüP.ince himmet sahiplerine karşı dirildiğine göte, devlet l'J. 
mütc.;ekkir kalmamak ber.ce haksız- mini hakkında parlaınento ~ 
lık olur. de müzakere ~dilen kallıs~ 

Hususi idare b'ütçesi bu eene bilhns; lamento heyeti umumiye 
sa yeni yol ıf leri ile mahmul bulun- mitfir. 
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uıxı.ıunı 0RA:TUVARI 
~kantahn ~rııliı dan (W 1 atı. Frl•ngi uoktai 
•ı t .leri) l{ assennan \'e Kahn 
tdr;ifo \'e sıtrnan küreyvatı sayılrua.-
8<J ,"t·hbaıgam a hastalıkları teşhisi, 
da •t lllatı .. '1 cera~at, kaZU!'at ve 
~ Ure, §ek u.tQrnııkroskopi, kan. 
•ktnrıarın er, Klorür kollesterin 

No ın tayinı. .DiYanyolu 
. 113 Tel.: 20981 

~ ... ::::······ =----------1 
ık• •••••• :······· •rte .•....• :::::::::ı:n:n·······-

o'''rttrıı~cuant muayen;····-rır: 
~lak il nlert 

~u oy l'aşba aaaı 2 deo il • kadar • 
(r~~llrada 0 sarnak Patanaada 25 ! 
ı:::~lorı Pa oktor MUmtaı GUrsov .i 

"'·:ı::::::: .. ~~sıt mu:.yene eder . (i .•.•• :::::::··:··... . .... 1 ...... ı::ı ••• ::::::::ı .. .. 
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(t "eli, Uçunc.. ı 

~ ı. u cra Memurluiun· 
. "'l!\ ~ tuz tar olup 

el 
' 

t~. "erile paraya çevrilmeıine 
"-<lrt • n ev ~ Cgı gij .. e§yuı 13-11-937 

&u nu sa ~ar. rctııc ş· 
1
. at 11 de; açık arttır-

''lh~- ışı B laı·p -'<Ulı 3 A• omontitle Valdes 
oıa •'lo· d ~al nıal"ln ' a satılacağından 

~J··ı lindc ha tn~zkur gün ve saatte 
'"'l Zır b ] • atları il" u unacak memuruna 

an olunur. 
(23634) 
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SIR~ 
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Neden 
Aspirin ?

1 
1 

Ç
.. k" ASPİRiN seneler· 
un u ., k 1 .. .. 1·· sogu a • 

denberi her tur u k . ~ ılara arşı 
gın1ıklarına ve agr ld ~unu 

b. ·J"ç o ug 
)esiri şaşmaz ır 1 a 

lsbat etmiştir. 

As ~ · i R i N 
~ - t1dı 

emin. ol":!ak'_için lütfen d'./ 
in tesirinden 

nıark~ 

sına dikkat ediniz. 

güven~{ 

(/Hj') 

~-uN~ rr tKlNClTEŞRtN °19~1 ' 

f 
/anları Eım linıirliği 

, _______ ............ . 
Piyade atış okulu için 50 rulet altlı 

iistJü karyola 15 • 1l • 937 pazartesi 
günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği Sntınalma Komisyo. 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedcll 1150 liradır. İlk teminatı 86 
lira 25 kuruştur. Şartname ve nilmu.. 
nesi Komisyonda görUlcbilir. lstekllle. 
rin belli saatte Komisyona gelmelerL 

~ . 

MektepllBere, çceQJll}( v<eDDDeırftc:a 
ıne, Okul onıreD<t6ırDelfDınıe 
Mektep kitaplarını%t almadan. · · . bir kere c:;ki tanıdığınız. ltıııı.... 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız.. ilk Orta, lise, Yükıek ve Meslek ... Her okulun, her · 
ıınılı için, he; dilden, h~r t~r~ü .'".aaril neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edınebılırıını%. 

R stgele yerden almanın ıonuntla yanılma, yorulma, tıo· 
kit ka;b~tme ôlabilir, üzülebilirıiniz. .• 

lht
. sa her yerde kıymet vermelı: (VAKiT KiTABEVi) 
ııa h • k d kt kitapçılığında i tııaa azanmı§tır. 

e m~.1 ep üz.erine gelecek her ıorguya harıılık verilir. 
Aİ>°ıfES: btanbul · Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt. lıtanbul. Posta kutusu: 46. ____ ... ________ __ 

BANKAYA 
YATIRlLAN DARA i;Yi 

~KiLMi~ ~01-lUM GiQi vrniMLiDiR. 

~OlANJS[ OANr ONi:: 
KARAKôY PALAS ALAL~MCi HAN 

(253) (7578) 

• • • 
Yedek Subay Okulu binasının 

kalörifcr tamiri 17 - 11 - 1937 
çarJMlbil gı:inü saat 14.30 ~a Top
hanede İstanbul Levazım Amir -
liği satınalma Komisyonunda paıarlık
la yaptmlacaktır. Ke~if bedeli 14763 li
ra lık teminatı 1ıO1 lira 23 kuruı
tur. Şartname ve keşfi Komisyonda 
görülebilir. lstcklilcrin bu gibi işler 
yaptığına dair kanuni vesikatarilc bil" 
Jilete belli saatte komis~na gelmeleri. 

(253) (7637) 

-i~ ••• 
Kwcli askeri Lisesinin Kaloriler t • 

miri 26-11-937 cuına günU saat 
14:so da Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satmalma komisyonunda açık 
eksiltme ile eksiltmeSi yapılacaktır. 
Keşif bedeli 2132 lira ilk tenılnati 159 
lira 90 'kuruştur. Şartname ve ke~fı kt>
misyonda gö.rlilebilir. İsteklilerin kanu· 
ni belgelerilc bellt 1taatte Kohliayona 
gelmeleri. 1 

(254) (16~8) ( 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Kaprllbqı 
Tel. 42362. Sirkeci Mllhllrdar Zade 

.... - Han telefon: 22740 ıill-•I 

Mersin cuma postası 
Şimdiye kadar tstanbuldan per

§Cmbc günleri saat 10 dn. kalkan 
• 

.Mersin ikinci postala.rt 12 ikinci 

te§rindcn itibaren lstıınbuldan cu 
ma. günleri saat 10 dıı kalkarak 

gidie ve dönüşte aynı prograım 

bir gUn fıırkla yapacaklardır. 
'\ - (7614) 

tLAN ~ 
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha• 

kimliğinden: 

N. Şor ve A. Gesar şirketi vekili avu· 
kat S. Lazaroğlu tarafından Nişanta • 
§tnda :Valikonağr cad.desinde Nişanta 
Kooperatif bakkaliye mağazası sahibi 
Salih ve Taksimde sucu Memduh a· 
leyhlcrine açılan 207 lira i1 kuruş ala· 
cak davasmdnn dolayı gönderilen dave· 
tiyede dava edilenlerde.., Salibin mez· 
kör mahalli terkle bir semti me;lıule 
gittiği bildirilmiş ve davacı vekili öe 
ilanen tebliğat i'.;rasım istemiş olduğun· 
dan Salih hakkındaki davetiyenin 20 
gün fasıln ile illinen tebligat icrasına ka 
rar verilerek mUhakemesi 10-12-937 
saat 9 a talik edilmiş oldu~undan dava 
edilen Salih o gün ve saatte mahkeme
ye gelmediği ve bir vekil göndermediği 
takdirde gıyabında muhakemeye bakı· 
1acağt davetiye tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(23633)° 

l LAN 

Uıküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Emine Seher vekili Avukat Hasan 

Hilmi tarafından Beyazıt tramvay 
tevekkuf mahallinde piyango bayii 
Besim ticarethanesi Ustündcki odaaa 
mukim kocası Cemal aleyhine açılan 
boşanma davasının ncd.:ei muhakcmc
s:ndc tarafeynin boşanmalarına 2-11-37 
tarihide karar verilerek sadır lan ilim 
sureti müddea'aleoyhin ikametgahı 
meçhul olduğunaan tebliğ edilemedi -
ğinden illinen tebliğine karar verilrniı 
ve tebliğ makamına 'kaim olmak üzere 
illin sureti mılhkeme divanhanesine ta
lik edil mi§ olduğundan keyfiyet gazete 
;ı,,. n,. ilSn nlıınıır. 

(23649), 
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3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güzel 
görUnmcği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dersiniz, bu baait gUzellik tedbirini tec
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
retıgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre_ 
mln terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste
jskalin cazib keşfi olan ve büyük bir itina ile inti. 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BİO

CE L'' tabir edileu müceyreleri canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 ya.5larındaki kadınlara yapı
lan tecrübelerde 6 haf ta nihayetinde buruşuklukla
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nU!uz ile derinliklerde gizlenmiş ve hlç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet-

. li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir ~ldi beyazlatıp yumuşatır. 45 - 50 yaşlarındaki kadınlara. 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
men bu günden bir tüb veya bir vazo T KALON kremi alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 

Vevlet Demırgolları ve Limonları işltttme 
Umum idaresi illin/arı 

Muhammen bedelleri (35000) lira olan 29030 kg. mu' '~lıt cins çelik ile 
26501cg. muhtelif eb'atta çelik tel ve 1000 adet bandaj çene torna kalemi 23. 12. 937 
pe11cmbe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
aım..:aktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin (2625) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yın ettiği veıikalan ve Nafia müteahhitlik vesika ve tekliflerini aynı go:in aaat 14.30 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 17 5 kurup Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde &atılmaktadır. 
(7534). 

Muhammen bedeli 750 lira olan 43 00 kilo muhtelif eb'atta demir tel 12. 
XI. 37 cuma günU saat 14 de Haydarpa şada gar binası dahilindeki komisyon 
taraf mdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyo. 
Jla müracaatları lazımdır. 

Bu ioe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7562) 

Arada büyük fark var - .. 
Pertev Çocuk Pudram: 'imdiye kadar hiçbir benzeri tarafmaın tak

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild

leri için hazırlan.mı~ olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
lunmamasıdu-. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudiln iltL 

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 
pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU DfCER ADİ (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük 

24. cü yeni 
Piyangosu 
tertip başlamıştır 

1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedır. 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık ikj adet mükafat var dır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zcngi:ı<.den bu piy<:ngoya iştirak ediniz ... 

·JU RALIK 

APARlU1A" 
• 

Mü$terf.-Kirallk apartlman 4<aç odah? 

Kapıcı. ·Beş oda ve banyo 
I 

Müşteri.·Banyoda havagazı aleti varmı? 

Kaptcı. -Evvel efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle 

ri koydurdu .. 

h•v• aazı 
1oı1te1tl 

101 İstiklal Caddesi-izahat-veresiye satif 

Ttirkfye Cumhurl~1el ~en~ Banlutsı 

61itı1937 vaziyeti 
ı'\KTIF Lira 

a...ı 

~tm aft adlopam 19 620 Zlö 

Salakaot. • • • 
Ufaklı.it, • • 

Olllll'deld llllllaMrler • 

l'Urk 11rua; 
llartctekJ ............. : 

A..ltm Aft kilOSJ"&' G 482 ~OoJ 
A.Jtma tab.W kabll eerbMt 

Dfter dOvUler Ye bOZ'Çlu 

L.27.597.491.02 
.. 11.125.332. -
.. 750.466.14 39.473.289. 16 

~L 764.81 ı .sa 

9.J 18.729.56 

13.680.1 ı 

7lj4.8 ı ı .63 
t 

k11rin« tıaklyeıen , • • • 24.43.1. 755. 7 4 33.566.165.41 
llame lıü.w.i: 

PASiF 

4erma1e, • 1 ı ı 1 

lhtıyaı a.kçeal: 

Adi ve fevkalade. • • • • 
Husust • • • • 

l'ecıavUJdekı B&ııknotlar: 

Derllhte edilen erralu rı&kUye 
Kanwıwı 6 .,,. 6 tııcJ m&dd• 

lerine lerlikan baz.1.ne taratın. 

t 2.105.172.40 
4.516.0fı7. 70 

Ll58.748.5ti3-

dan vald teôiyaL L. 13.577.480-
Deru.bte eaıen evrakı ııaktl:>ır 

baktyesı, L 145.17 ı.083-
Deruhte ed.IJen nrakJ nakUY't 1 
UrfdılL l 158.7 48.56.3-
KUIWlWl 1 'N • tDcl mad. 
de&ertae &eYflkaa BulJM tu. 

Karşılığı tamamen &ltm ol&ra.ll 

lllveten tedavüle vazedilen L. 
ReeakODt mukabili ll&•eten tecı-0 

19.000.000- ;. ' 

ıfl·~ 
13.000.000- 1~~·' cmdu n.1c1 tedt)'a~ n 13.Sn.480- 145.171.()83-

Rasi.ne aıoaoıan. • • • 
Mcarf ._etler • , • • • 

A ........ : 

~L 3.700.000.-
~ it 38.755.691.50 42.455.691.50 

L 102.726.14 
8.821. 795.24 8.924.521. 38 

4.500.000.-
16.98..~.628.48 

Tekaa 333.117. 7g 1 .68 

•aze<1 I! . . 
TU.rlı: Unun MeYdııatJ 
Oört:r. l'aalıhlldab : 

Altına tahvili kabll dövtzler 
Diğer dlh1zler ve &lıM:aklJ 

kl lrtn~ baklyelert • • 

Muht.eW 1 1 1 1 1 

L 667.250.33 

L.32.004.326.32 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto -haddiYUZde 5 L2 - .'-ltm llzerlns avans y(lzde " 1..2 

~~ 
·-.. --.......... -

00
--·-----· Istaobul inhisarlar BaşmildUrlU;td~ 

l .................. Öİ·ş···Ö·Ökto~"i;"·-· .. -·1.i Hükmü ikinci teşrin sonunda bitecek olan müskirat satıcI~j 
!\' eca ti Pa kşı :: tcskereıerinin yenileme muamelesine 15-ıı-937 günUnde baŞlaJl ·' 

__ B_e_J_e_d_i_y_e_S_u_l_n_r_l_d_a_r_e_s_1·_n_d_e_n_ •• --------Dak~m19u~~r~ra~y T~cl~ ~h~t t~ff~ri~~~ltclm~i~cyffi~b~~ın~~ 
.. Hastalanm hergün sabah 10 dan ji cuma akşamına kadar devam edecektir. . ~!~ 

!! ·· lcrde e:ski tezkereleriyle Kabata.~taki İnhisarlar İstanbul BaşIJlil 
.tdaremiiin Kadıköy _ Üshiidai' şu besi 15 • 11 • 937 tarıhli pazartesi gü_ ı meydam Tersane caddesi başında No.~;1 racaa~ etmeleri ve 10-12-937 tarihinden sonrn tezkerelerini 

112 de kabul eder. 5i• 
nllnden itibaren Kıtdıköy MUhürdar caddesinde Maliye Tahsil Şubesi yanındaki ı: ··ı içki satanlar hakkında kanııni takibat yapılacağı ilan olunur. 
78 numaralı eski İtalyan mektebi bina ı:ımda faaliyete geçecektir. Bu tarihten H Salı ve cuma günleri saat 14 den is }I 

H 18 ze kaoar parasızdrr. :: .Ref~ 
sonra Anadolu yakasına aid bilumum müracaatların yeni binadaki eubemize Um =:s=n::mun m:i Sahihi: ASil\l US N~riyaı dircl.ıörü: 
yapılmumı sayın abonelerimizden rica ederiz. (7563) 


