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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 

••• 
~ Telgraf adreıJ: Kurwı • fs[an l>ul 

Telef. 21U3 (Yazı), 24:·370 (idare) 

ra 

Yangına giden itfaiye 
· arabası · 

Frankt'Jt/tl U6 arltfiı 1ıar~t, 1~ll eden btr ı-r:Btm 

Tanca. 15 (A.A.) - İspanyol Fa- ı 
ı;mJa bir Arap isyanı çıktığı lıal..kın· 
daki §ayialar, jyi haber alan mubfel· 
]er tarafmdan tekzip edilmektedir. 

,,?s;;;;;====-=-==-======="""'4b. · Domuz sokağında bir· kunduracı dükkanının 
içeı isine girdi 

Hakikatte Sonteşrinde iki Fa- nas-
l' t ı:efinin taraftarları anısmda vona ııs .,. 1. . .. 1 1 1 . 

• k b' beclt> no ısın mu< a ıa c~ı-
çı an ır ar (Sonu Sa. ~ Sü. 4) 

-----~-------------
Hariciye Vekili-

miz bugün 
· şehrimizde 
A 

,_ ] .. (Telefonla) - Harici-
nıı.ara, ;, A h , 

'

r k·ı· . Doktor ras u alf.fam, 
ye e ı ıınıı • 1 . 1 
k b 

"I nan ]ıu!U ·ı ur vagon a, 
e sprese ag a . . D k 
t 1 1 

ekel etnıı~tır. o ·tor 
11tanhu a 1ar k~ d"" 

n:~in ~ir ede~iyat 
m~~ııotı rn~as 

~~ilmiyor1 
2 s muvon fazla 

1 gösteren bütçe
mizden hiç değil
se 2 s bin lira a·vı· 

ramaz n11vız? 
Yazan: 

Rüı::tü Aras Vekile.l er anı Ye ıger 
.ı. il g" 11rlanmıilır. 

zevat tarafın an u -------~=--------;----

B ütünlSta n b U llU la r ın gitrrieğe 
mecbur olduğu 

a Cl7ıiycsi kt1r suııda Tı·oııf craııs diııllycıılcr 
AIC1'1'! ar 11 • (l' rı:.rsı 10 ""''" snv/nda) 

<.,>, 

lrttzayı yapaıı motopomp 1.ımduracı dilkk<lnındcm giiçliiklc çı1;anlıyor 
(l'a.:ı8ı 8 incı sayafamızda) 

• 

Sey id Rıza ve arka~ 
daşları asıldı 

idam edilenler 7 kişidir 
OJğer !d

0
am mhahktl.mlarından 4 üniln ce

zası o sene apse çevrildi. 82 suçlu da 
muhtelif cezalara ~arpıldıl ar 

(Yazrıı 4 ncütle) 



J 

-------··-· -·--·-·--.. --·---··------···-····--.. ----
Niçin bir edebiyat 
mUkAfatı ihdas 

edilmiyor? 
25 milyon faz1a gö·steren bütçe
mizden hiç değilse 25 bin lira 

ayıramaz mıyız? 
Yazan: Nlzamettın Nazif 

Hlllba: 
Dlı1' h"'w lalıl" i\P ....,_. L 

........ « ................. 

..__ 9llls bz•+ F 11 l:alnena.. 

...... ;I IJl"''t Dla" ' a & 

.......... ...,. .... lııninr lc'g 'ı ımr. 

.... 1 .., lll'tıls o 1 .. ,..._ ..... .......,.,... .... ,_... 
il "\' .. lıılıl ...,.., .... ... 

h' •' slııl& lllltnl ......... -. 
.............. h 'nı• '"' 'JMrı _, ''I_.._ sM tcw-. 
Mlılfl ...... Ti ~ •+' ... 
J 1 ,. ...... WllrJ asMqlfl lslellr: 
..... .,.. .............. 'nm'l!rt ....... .-..................... : 

KuJabq Ali bu •a nuıı duydu: 
~bir ft1dt ilana keaclill ele bilmiyor. 
Yalms MlJlk b& l8kOtua içeıUinde 

bitledilea Wt pldç - ıilıi claJmuttu: 
KnJabn,, ....... clillllııli: ...sce inil-
ne IUtr. J'Mat h 'tirada ct.ba hapa 
bir WiM X1dlktm 1dnllDWre lrendl
ne &etfnaltti: ustlm bir meldaarin it
ledillal hf11edea ft bir bhlbet ,apıl1 
cblmı s8qıa mta JJiçln arJı:amp tnn 
hemen ormkta birdenbire biti~ ve 
m•ldneyi durdurmak tbere atılmqtı. 
Vay anam., Jtulıfbız ODU ılrlr ,ar, 
mu haJabncla hiç ye:n:dtli bir darbe
nin keaffifnl adijinJ dUJlllUf ve Ru 
ameleyi Wr~ V1l1'Uf1I Ü. ualrlat
tınvermiı: sonra yavat ,,.c temkinli bir 
bamle ne maldneıün kolunu aımıt. ar· 
l::ıdaa da c;eteyUI lıınr.ıitti. Yalnu ku· 
laklannda naffa lroıniseriııin seıini ip
tiyordu: 

- t çerde beni dk L 

Kulaksız nafta komin: rinin oduaaa 

t
&irmeden enel çadmnd1 he: '.J:ıini ba· 
mlacfr: para çıkınında d~rt aydır bir:k 
~I! r::ımut yirmi bcı~:,~ :: : birer. bl-

rer bir kere daha •7dı, her ttJdeıa n
vel Fadimeyi bellemek i;iıa Durmutla· 
nn yuuba ..... ld tarla71 •tııa alıp 
alamayacaid" fftln6yordu. 

Onu t8Jla bir eline d6flirecck olAy· 
cb: ubah akpm demez t..rlada ikizler 
pw çüpr, ne ,apip yapar Fadimedli· 
ni yine ,.Pdirinli. O'atelik anasm•n 
ıeçen ıtls kendhlne v~rdiği bir çift 
öküz de vardı . 

Ali hc:·beıini ı-- - ::_ · · · -"l ıonr:ı 

fabrik::.nın J·-- "i:in_, ver.dili licivert 
elbiseleri çık.::-: · : Dörtlıanlardan ~ura· 
ya pldlil ,un, •tiıtilnde parça parça 
dlldllen elbiaelerin 6teahd t.erllini dl· 
t.erek ,eniden artma ceçinli; çb:meleri 
ayatnıdan çıkarmadan ene! bir kere 
daha parlıtta; ,...... tarafmdua )en· 

diline ne verildL iee, aldıiı pbi, lyle· 
\:e tal:m etmek lati7ordu. Zaten na· 
ffa koaMerl de elbiMleri ftrirkea haf. 
tada bir mc,ene ~ ~ 
hele llti .,._ anca Jdm eültine ~ 
riDe keaıtlllnl• almak mıdnari1etiııi ti· 
le UhlJI flDlltmllmttr. 

Ali komi.ma llyliyeceif teYİ çok
tan biliyordu: 

- "Demek, bize yol göründij ha .. ., 
Heybesini yerleıt:rir, çizmeleri ayakla· 
nnclan çıkarır!::n hemen hemen a~ 
teyi nöyliyordu: eh, =aten ıunun tura-
amdt fabrikanın bUtiin bütün 
bitMeaine ı ne Ulaqtı ki... Bucün 
değilse ya:ın. ab:ircün, nafıa komiseri 
yine karpuna saiıracak. belki de bu 
ıUıı llyliyrceii aynı ~limelerle fabrl
kanm kapılarını Kulak11Z111 ~e Jra.; 
pay&':sktr. 

Sovyetlel'de iÇlii 
.Sıkı nizamlar 
altına allndı 

hulunUfOdar. 4rtık Pa • 

Fran•z muııerrlrl n her glln görmeğe al 
Fakat, pçea gibi IJir 

DilfeQ k.,..ımdu .,n ~ 
leri zaman lıerkeı hayrt:C 

Kulaklu komilerin brpsmda çı
karken bUtiln bunlan birer birer dUtü· 
nUy6r ve artık çmneleri bir tarafa çı

kardıktan ton.ra yere 9Plak basan ayak 
lannda ıarip bir acılık hisediyordu. 

Komiser, badınaaı ilci cGn evvel bit· 
mit. qyalan °henll% yerlCftirilmiı oda
smdalri klçttk bir kitap rafma iki aydır' 
bqajlanndan fırsat bulup da çıkara
madıjı Jdtaplannı yerleıtinneJde met
guldU. Açık bir pencereden uc.uJ: bu· 
cak11z ovanın yanıba,mda 6lmiy*tk 
bir nebat cibi dört beı ay içerisinde 
topraktan adeta bitiv: :en fabrikaıım 
b:t tarafı ıö:ü:Cüyor. d· a ilerde nayı 
çevreliyen dal bqlan üzerinde bodur 
r 1:ıç1ar aldat • ;ı bir yetillikle uzuyor· 

ıibi, nösil tekrar. Kulabın kapııda his
ıettiil ilk yerden aldı: 

- .Evet, fabrika bitiyor Kulaklu .. 
Ameleler için yapılan evler de hemen 
hemen bitmek üzere: ıeı edelim aen 
nerede yatacaksın? • 

Kulak11z tammadılı bir ses ipten 
bir eıek cibi tek kulağını ıöyle bir dik· 
ti: 

- Anltmıyom efendim. 
Komiser bapnı birdenbire çe.tnnit

ti: hemen kapının aizında, unki, Ku
lalwzm sellıli ılYmij b!r adam, Ur
ke1c bir tavırla orac!a duruyor; kapının 
dıpnda küçük bir heybe, daha yan ta
rafta puıl puıl ltir çinneyle ilattlne hl· 
rakı'"lll bir elbise rCSsiWlJorda. 

Komiser Alinin izzeti nef ıini birçok 
kereler tecrlbe etmitti; Nuh clecliii •· 
man, peypmber demedillni bDircti: 
bununla beral1cr kitabı u ilerdeJd ma· 

Şimdiye kadtt daim• -.....-.... , 
nber görülen Düıeıı ac .... 
çin ondan ayn olarlk 
ftY8 o batka 1ere ple11111.~• 
lokantaya ge)miı; bu Pard 
ı-ında -dedikodu menuu • 
cikmetrı.iftir .. , 

DUayemn • hmll -----------------
gl den lneanları •• 

.... ~-ı-• .-;J'I)_)!~··· 

diki 
lonnyor. Bu 11uretle yar 
Meçhul Şair timııali mili 
~lmi-ı, ~İf tiir 

"•ıM yidedecek ... 
Framanm belki b 

11·u1u ,·ar. Çilnk~ vaoı1 
JlıilWllfliiiF.I 1ere ~öre Franım ıairler' 
tılil~ti!ll-~JI on iki hin kadannq. .• 

HURTTNa ab 
naz ve abone 
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t:ı~niz m'!,_ktue.la!!:JJ'l • 1 ŞEH.R HABERLERİ 
~rzurum'un Çıfte ı . - . .. . . 

• • 
~""'"'""""""" Sefüc "'""'"""•""1 Unıversıte Tuccarlar bırlık 
( :Rakdui l talebeleri kurabilecekler 

mınaresı ( Aeasmda l Talimatnameye aykı- Müşterek çalışmayı ıe-

r/ . trltır . 
~ %aıı Uıtı lthrin· 

~tt' . (Cıırnh . 1 ortasından ikiye 
: ~~)ile :Yeni (~~.Yet caddesi) nin mih· 
e. t:t lltih..,eri . uın_une hastahane ca.d
di lı: 0Inıaıc u .. _ nın bırleştiği nokta mer-

~ .. ere ·· r,,, i'dan . YUz ınetre kutrunda 
·ıct ÇIZİlıni • 
' , llle;rd;ını) 1:l §~ır: adına (Cumhu-
~ ile o iJc· enıl~.:ek olan bu mey

dt!c . ı ana cadd .. . d ·~\.. rın e uzerın e ve bu 
-..:ca· muhiti d 
!lıar ın.i taın n e eski Erzurumun 
':r Planı t aınb. en ieğiştiren yeni bir 

. at ık d"l w ~· e ı mege başlanmış-

~ltlt kere C 
·.rr..c \'e ik· Uınhuriyet caddesi ortasc 
"'<it .. ı tarart . , bir Uıcre _an kaldırımları asfalt 
~~tltiı aı1 ' gen:şletiliyor ve yepyeni 
""llı Yor B' . lı\iıı ı gün· · ızım Erzuruma var-
t ~Unde~n~at (Çifte minare) cami

~ ~ ar geı • a§lanuş ve (Ulu cami) 
\ ' h:i:yuk mış hulunuvordu. 

't·f ~! i'ı'" caddenin ötesinde, beri-
ı tc . gınıarı ır·· .. 1.. "lh 

hıı.· .lllinar ) . ıı:>orn uyor; bı assa 
1 bi e nı ·· · )0ı.ı r ı.:a_,1 n onlindeki harabede 
'lltı· ..., anına f ı· . d" 

t ıt ~ • .ı. opr k aa ıyetı devam e ı-
tttj~rckıcr i ~· lar kazılıyor, kazmalar 
~ij. ıp götür! ıyor, moloz ve parke taşı 

h. en arabalar gidip geliyor-
(;~! b ),.,.. llr ı · .. ,, ., a ard . 

~tir . c ÇaJ1ık a geı:diren Erzurumun 
l , llthat .., an belediye reisi Şevket 

i.ı. ~~ ererek ded: k' • ~ llllJeın • 1 • 

~dt ~l'\lc tu ~ifte minarenin önün· ''* &ıııiıı •. &evıyeıi ile Cumhuriyet 
~~~ ıl:ı. :rlfJ\d'k• .~ ~at ~ ı ıe\·iyeai arasındaki 
~ llıi ~el C ed:yo~ musunuz? Birkaç 
)~i L~cni .. ~rnhurıy:t caddeıi ile Çif • 
b:.. Qıtt· ·• on·· d • 
"il ~ Qıti11• un ekı meydanın sevi· 

()~'L 111 • • 
ı. ~l!t~· h Ynı ıdi ve Çifte minare• 

g_"tQ 1 u 

~
-~'-ıc c dot11 • d' llleydan barakamsı bi· 

Cditd· 1 1
• Bütün o barakalar iı· 

ll 1 ve kal /~ ~dd . dınldr; sonra Cwn· 
~;ı-~"'":•• •çılmağa baılandı. 
)' ~ ~t Yen1a3n yapmr•en u.z
ı_~ L 'tılct1 • tc toprak kazıldı, bu top· 
'1.1 ~ Ve iki 
~ ltaJ metre aıağıda yep 

~ '1ta dı~ bulundu. Bu es• 
l' ' ~ Yuz sene evvelki Er· 
t ~, ~ ~ lcatdımnı imit~ Şimdi· 
~. ~İlt -.ı,~ hu kaldımmn seviye
~~~, .ilerliyor. Bundan son 
~ N' ~ n~n. Önündeki ve yanm
'-~ ~~!)t k •kı ınetre derinliğinde 

-ttılld..' l'li \ lar ablacak. Böylelik-
la.~lı i~ ~ Çı~a •anat eaeri de toprak
t~~ hillıiltı . tılnuı olacak .. ,, 
'~ itıra ddınledikten sonra tabii 

th, CL• Crh l tl\· 'll, rı" a §U sual geliyor: 
ld 1 ~ "811 ol \ ~Cııi tlllru rnu~ da altı yüz sene 
~~t? Car} it ın §chrine ait olan bir 

~lıı.ııı) l:ıde t iilldıtımı böyle iki metre 
ı . Opr ~ !\hı tıla,11 Q} ak tabakası altında 

da }' 'tcltıclJc ~uı da Çifte minare 
ta\ l:ıc i1t ·rınden itibaren duvar
~~L htttııa ... 1• ınetre yüksekliğinde 

~ "tt " ıçc · · , r. ' ~ .\tir t rısıne girmiş?,, 
t lt ~( ttıırı Uttu da şöyle izah etti: 
• "'>, , Ç:~ Un bi 1 idi, ~r!. <ete • na an hep toprak-
" ~ ~ ttıinarc) · . "'ı-:.c:ı~d toprak nın etrafı ıım· 
• ~ " a e-ı · evler ile çevrilmiı 

"~ıf ,...;1Yer k \.:.".l' 'ta '•İl\i e yıkılan evlerin 
S7*'~ ~. t.YaPrnak için sahipleri 

>e ed b,i,..._ ':tna_k zahmetine gir· 
lı..."'11tt-e1t akı bina ankazını 
),.~ )eJıiı,· 

t !1-a- 8 h •nayı bunlann üze· 
l~Pt'1c ·~~likle her eski evin 

• 1 
1~1• A.Jtı h 

11nı biraz daha 
~ ~ l:ıit ~';: senede iki metre 

ıı~1 .. alca vücuda gel-
tıı:ıı lı}'o,. k' 
d ttr 1 l'ahai Cıı k iilfını b.. n Uzer Çifte mi-

~k~ ,A llttara oyıe açtırıp mezbele 
'it l "\il\~ rnaınr )\ ftiı1il~~ 'l'Ur'k s § olsaymış bir 

~)htı tıı ile ır' anatı namına her 

( lıı" C&cr to osterileb!Iecek olan bu 
"! " ı.· Prak ~ "ft ~1dec::cı. . Yıgrnları arasında 
Ilı t lll• "'tnıı 
tıhc illa.re) . . 

~~ le ı. . nın <:rkası b'·t·· t . . 
tı rl.. 11a1ınd . u un uu-

;ı~ "<lh edır · b d ~~ U a :tiy • ura a topra~ 
lı~'tUne k adc Yükselmiş, b:na-
~~ ~1 il ltolay~~ar çı~'?.ı§tır. Onun 
1 aı. 'll'ltna la yuruncrek bina 

,.il r-· Çıkrlab'l' ~.'rlfte . 1 ıyor. Kapısı 
~llıi ılj ak tllinırenin listünc çı· 
'\ ~.'9.tııara~rnı .. görülebiliyor ki 
hı tor, r-·r gostermiyor Anla-

t t ._...ı te . ' 
t ttj l'rıcdreg ınınare cami olarak 
tit •. <>lar"k c, c~ki bir T"' k ... 

•ı 
0 

" y ur unı-
CJı k apıh":lıştır. f ı-erideki 

esme t I 
aştandır ve çok 

YAZAN; ASıM US i } rı hareket ederlerse min için buna lüzuın 
··k 1 n ve ~ Oitcbüslere ~ inzibat meclisine ve- göru··1"'u·· 

mükemmeldir. Yanyaı1a yu se e 
1 

- - ıu 
. . 'enilcn kısımarı { koroOmayan ~ rllecekler iktisat vekaleti, diğer hir •;''~' dev 

!etlerde olduğu gibi memleketimizde 
de tüccarların müşterek çalışmalan· 
nı temin için aralarında birer birlik 
kurmalarına müsaade etmiştir. 

tsıl Çıfte mınare ' d fark -• . .•.. :ninareler en 'E ,.BM : 
da alelade bıl.dıgımız • b" ekilde = 'W : 
lıdır Fevkatade sanatkarane .r § i reıu otobüs talimatnamesi, I 

· · eler hemen yı- : · · = 
yapılmış olan bu mına~ . . !cindeki ~ tobiis camkıhndatı hepsın•n i 
kılmak üzere iken yetışılmı:. k sure· i "kırılmaz cam,. dan yapılmasını : 
boşluklar beton ile dolduru ma g şart koşuyor. i 
tile kurtanlmıJ. . t cadde· ~ Otoliü.!Zc gc:;cıı halkın cmni- ~ 

Çifte minarenin cumhurıye "ki i yetini korumak bakımvıdan çok ~ 
. .de ve kapının ı - = 

sine bakan cephes n _ imler ve ~ chenınıiyetli bir tedbir olan bu· ~ 
· tarafında dikkate deger res ~ nu, yalııız otobii.flere değil, her i 
yazılar var. 

1 
(gamalı ~ tiirfü camlı nakil oosıtaıanna da )1 

Burada şimdiki Atma~ arınapraklar ff mocburi kılmalıdır. 
U erıne Y ' -haçı) ile çifte yılan ı 'fte kartal ~ Biz birini tanıyoruz ki, d.iinya· 5 

·· inde de çı - i bu yapraklar uzer - tarafın- =-g nm eıı0b0üyük o!om..obil ]r.aZ4la1'1~-
. .. 'T r l{apınrn sag - bil rdesk~ı goru ~yol · ve is3retlere muka· ~ daıı birıne ugrarrnş, otom.o 5 

a ı bu resun ere . ~nı daha yapıl- f altü.st olmuş, hendeğe yut)Grlon: 1 
bil sol tarafında bır a} b da ikmal ~ mi§, herkes kentlisinden iimidı i 
mak istenilmiş. Fakat 

1
urar ki taşlar g kesmi§ti .. Fakat kazazede, oto- J 

1 ö le anlatı ıyo = = o unamamış. y . sonradan ~-= mobilden oorar görmeınp, ofomo. \ 
d 1 k konuyor, r 

uvara ham 0 ara . 1 ilave edi· -=-= bilin kırıüın camlarından feet I • 1 e rt>sım re 
ışlenerek y:ızı ar v E surette yarakındı. \ 
liyo~muş. .. Çifte minareyi yapan ~ Sık sık şununla bununla çıar· * 

Rıvayete gore d 'biri öhn:.iş. :_= pışan, ani frenler yan11n, bcJZGn i-
"k' . . Bunlar an ,,-
1 ı usta ımıt· . . . J{apırun tolun- ~ maalesef yoldan çı1Mn, devrilen ı-
Biri intihar e.trnış ~?xiarın ikmal edil- ~ tramvayüıra bile "kınlrMZ cam· 
daki resimlerın ~e . Binanın üzerinde =- lar,, dmı taktırmak zazamaır. 
memesi bundan ımış . 
tarih yoktur. 1 Çifte mina· ~ T' ram va v ,-

Selçuk e~erler~ndengö~:nyeai yüz: se- \M\ÜJŞt8trDDerln8\ 
re vasiyetnamesıne - 1 ? 
nelik bir eser imiş. .... ~ ne o uyor / 

Ali Nuri Dl
•ım eç ~ Tramvay şirketi, otobils sefer· i 

~ Zerinin kendi mü§terisinc zarar 1 
~ vermediğini, dünkü gazeteler· 

Eski Roterdam bat gehbende~t~~ 
li Nuri Dilmeçin vefatını _y~zm me _ 
Ali Nuri Dilmeç eski harıcıye 
ml..rlarımızdandı. 1 b .. f' 

Muhtelif vazifelerle henıe:ı u un 
mühim Avrupa merkezledncle bu • 
lnnmıuıtu. Ru münasebetle buz çot 
Avrupa lisanlarını okuyup ye ma 
suretiyle oilirlerdi. 

Bilhassa fransızca, ingiliz: '!, al -
. l'sanlarına "":.ı.ıftı. manca, ısveçce 1 .. • 

A 
. nda bu diller u7e1 ınde 

ynı zama 
. rrııştı 

neşSorıyat yaplarch mütekaitlikle iş • 
n zaman l'f .. k 

• • v. man muhte ı tur çe 
ten çekıldigı za .. 1 .ı_ .-·kan fran 

1 Beyog unı;;ö ... 
gazete ere ve t lere :l"akale-

1 nca gaze e 
· sızca ve a ma · hatJ"·:ıtı var • 
l d Çok zengın · . 
er yazar ı. l ·f d ile ~aıardr. 

d H anı ı a e . 
ı. atıratını c d 'nd"' bir fahri-
M·ııA .. dele evrı -

ı ı muca b <lan milli or -
k "d d" r ve ur~ a ı are e ıyo t' f rın-::Y~ c.alşı-
d 

.. h" at ye ış ı -
uya mu ımrrı . ı 0~dulı:mnm 

yord_u .. Bu ~üzd:~;s:alru\.,tı . 
tazyıkme bıle rrı trrıi• ••edi yaşı-

Al
. N . o·trrıe'" ye y / 
ı . urı 1 •• ~ bıılunuyordu. 

'd k k uzere nı ı ra etme h talı~ı vard .. 
Kendisinde daırıar astte ir.davı fdil-

F k d mh sure 
a at eva 1 l n V"' faal geç-
• .. r:ı0 gu -

mesıne ragmen . i ,)ı an vorgun-
. b' h t n netıces ~ mış ır aya ı h t lıg-m S•"'ynni 

ı .. . . mı as" 
ugun ınz~~ • bulunamamıştır. 

durdurmaga ımkanbir kri.~ ;j ~ hayatı 
Son defa gelen 1 

~ den birine ~ yukan §U ifa· 
~ de ile anlatm~: \ 
~ ''Evvelki nı)Üfterilerimizi l«Jy- İ 
§ betm.edik. Günlük ooridatım1zda \ 
~ bir fark yoktur. Otobüs mtl4t~- f 
E rilerinin çoğalmı~ görilnmesı, : 
\ .,._.,.,.le• llf'1Trt'l4•n111nlf'rlff !1lid11~ 1 
j fazla. T«Jlabalığın mutedil bir J 
\ ~ indirilmesinden ileri ge- , 

f lıyor.,, ~ 
i Tuhaf şey.. Aoaba tramvay 1 
~ §irkcti, evvelce tramvaylarda J 
~ görülen fazla ka'la.bal~kta~ rxıra , 
ğ almıyor mu idi Jci, şımd• onlar 

~ "mutedil bir hadil6 i~i~,: va- \ 
j ridatta bir 1ıoksan görulmıyor' 

}Aferin eeıedl· 
~ yeye ı = ·· ··nden i BcuziniJı ucuzlıa"'48t yuzu . 
~ t f tt·m. ...m'O il.e, Be"led•!ıe, - asarru e •:t· ,,-· ı..:z· 
~ h. . . ı...;r '/ı(.13ta otomoıµ t 
: şe ır ıçın (µ • Gö 
~ daha almag~ a k;arar <V6fmıf. r= : .. u Bunda = d .. :ı.,. m•·· faııdal• .,..... , = Ullu~ U ;, t . bi : ~ . · ere aarfe m'* r § harçlıgrnı ıyı !J = k ı.o .. · • 1ıayır dua&Utı almıf, 
: :aç "''ılının . 
~ uslu, istikbali parlak b~r C1JBe~ 
- . Aferın K· 
~ cuğunun hal• var. 
~ • 

1 
daha fazla Jı,a,s. 

E dıycyc." ~a~ · cUıha fazla = ta otomobiııcrtnuı, . . 
~ hasta1ı.aneZcrbı, tedavi cvl.et rınıkn = dO ılflda raha yo · • 
~ başına! Bil 1ı,,-. .. bile bu 
= tur kı· insaıılık bır gıın . 
- ' "t v ka 
[ gibi ihtiyavlcırdan mus agm • 

sona ermiştir.. Nasrrtlin Hoca - ~ labfüiıı. l f • • 
Ali Nuri Dılırıec: d Hır.avı Ti.irk ~ Ancak bunları ~ol bo. cm~n f 

· ft ) rınd<'n ı. H · - .1,. _,.. bır ."lcutn "" nın me una . ı· sayardı. an • E edebilmek için uuı,,... Y ::1· ! 
. . . b"r urrısa 1 h = beklemekle bcra- = 

esprısının 1 . ile gi•tiği mu te· ı' ~ ucıızlamasını ! 
ciye memurlnklaıı d :.it ... ittiği frk ~ bcr her ııc.7.-it umızlayaıı §C!fler· \ 

lif memleketlerdhe ~naya dHir·. cılman· ı' i. deı; ta:uırnl/ cdilecc!; -~al~aya l 
1 •oplarrıış ~ ca . 1. 't ı . ~1mıza iimıt r.;u:r. ım. ~ 

Üniversite·talimatnameıinin talebeye 
mahsus maddelerine göre, bütün genç 
;.iniverıiteliler bazı kayıtlara tabi tu· 
tul maktadırlar. 

Son zamanlarda .dııarıda ve üniversi· 
te dahilinde bazı talebtnin bu madde
lere aykın hareket ettikleri yapılan tef 
tişler neticesinde tesbit edilmi§ bulun· 
maktadır. 

Dün üniversite rektörlüğü bJtün fa· 
kültelere astığı bir tamimle talimatna· 
menin 14 üncü maddesine göre, dışa· 
n.da üniversite talebesinin §erefine ya
kışmaya'.:ak hallerde bulunan, aynı za
manda derslerde gürültü eden, üniver
site memurlarına yakı§ık almayacak 
hareketler gösteren talebelere muhte
lif cezalar verileceğini imirdir. 

Bu cezalar arasında ihtar, tekdir, bir 
ay dene almamak, bir yıl derse alma
mak, ve büsbütiln üniversiteden çıkarıl 
mak gibi cezalar vardır. 

Bazı fakültelerde ders esnasında 
gür'jltü eden talebelere tesadüf .e~il
diği için bu talebeler inzibat mechsıne 
verileceklerdir. · 

Hilllür direktörü· b::-
gün geliyor 

Kültür bakanlığı il.:: fstanbulun ted
risat işlerini görüımek üzere Ankaraya 
giden Kültür direktörü Tevfik Kut bu 
gün şehrimize dönecektir. 

ilk tedrisat ıspekterlerlnln 
toplantısı 

Bu yıl ilk okul öğretmenleri için ya· 
pıl~.:ak kurs ve konferanslar e:rafında 
görüşmek ·:izere ya~ın il~ ~~~~ıaat e~
pekterleri Kültür dıreY.torluğunde lbır 
topJantı yapacaJrlardırı 

-
Kadın hocalar 

Talebeler gibi onlar 
da asli erlik dersi 

J(Örecek 
Liselerde okuyan kız talebenin 

bu ders yıh batından itibaren asker
lik derslerine başladıklarını yazmış -
tık. 

Kız talebeler askerlik dersine ha ·· 
zırlanırken mevcut bayan öğretmen 
!erin de askerlik bilgilerini çoğalt -
mak ve askerliğe hazırlanmış bir hal 
de bulunmalarının terrıini düşünül -
mektedir. 

Bu vaziyetin ne şekilde olacağı 
bakanlığın vereceği karara tabidir. 

Diğer taraftan söylenildiğine göre 
talebe ile birlikte öğretmenlerin de iş 
tirakleri muvafık olmayacağından 
öğretmenler için ayrı kurslar açıl -
maaı ihtimal dahilindedir. 

Liman işletme direk
töı il Ankaıadan geldi 

Bunun iç.in alakadarlara laz.ımgc
len tetkikler de yaptırılmış olduğun -
dan birliklerin pek yakında kurulma 
8I muhtemeldir. 

Tüccarların birlikleri, aldığımız 
malumata göre gu şekilde teşekkül c 
decektir. 

Fındık ihracatı ile meşgul olan 
tüccarlar ,"fındık ihracatı tüccarları 
birliği,. yumurta ihracatı ile meşgul 
olan tüccarlar "yumurta ihracatı ti.ic 
carları birliği,, üzüm ve incir ihraca
tı yapan tüccarlar "üzüm incir ihra
catı tüccarlan birliği,. gibi. Her ihra
cat maddesi ile mC§gul olan tüccar -
lar ayrı ayrı ihraç ettikleri maddele
rin adlarını taşımak üzere birer bir -
Jik kuracaklardır. 

ihracat tüccarlarının birlikler işi, 
memleketin ihracatında cok mühim 
ve müsmir neticeler ;ereceğinden 
§Üphe olmadığından bütün iktisadi 
m!lhafilde ehemmiyetle karşılan -
maktadır. 

Bütün ihracatçıların mutlak su -
rette bu birliğe intisapları mecburi 
tutulacak, birliğe mensup olmayan 
hiç bir tüccarın iş yapmasına müsaa
de cdilmiyecektir. Bu suretle öte • 
denberi ihracatçılar arasında mevcut 
olan kötü rekabet telakkisi de kalk -
mış bulunacaktır. 

ipekli 117-lJ!lSUCaf 
Eski tip malların ilam 
galanması devam 

edJyor 
İpekli mensucatın standardize edil

mesi iırin lktısat V ek~leti tarafından 
neşredilen nizamnamenin tatbikatına 

ehemmiyetle devam edilmektedir. 
Dün de Ti.:aret odası sanayi şubesi 

ipekli mensıı.:at tüccarlanndan müraca
at edenlerin eski tipteki ipekli mallan 
damgalanmıştır. 

Yann ve ondan sonraki günlerde 
damga ameliyesine devam edilerek bu 
işın en kısa zamanda bitirilmesine ca-
lışılacaktır. ~ 

Diğer taraftan, dün, ellerinde ipekli 
mensucat bulunan tüct.:arlarm Odaya 
beyaname vermeğe mecbur oldukları 

son gün olduğu cihetle bir hayli tüc
car gelip sanayi şubeı;ine beyanname 
vermişlerdir. Buna rağmen 1sfanbulda 
birçok ipekli mensuc."lt tü'.:carlarının 

eski tipteki mallarını damgalatmak 
için Odaya müracaat edip beyanname 
vermedikleri de zannedilmektedir. Ni
zamname mucibince bu gibiler hakkın
da kanuni takibat yapılacaksa da be
yanname vermiyenler r.1ühim bir ekse
riyet te§kil ettiğinden ayn bir formül 

Bir müddettenbcri Ankarada bu • bulunması da dü§ünülmektcdir. Ma-

l h 
· · ı· · l t d' k a~afih bu hususta henüz kati bir ka-unan §e rımız ıman ış e me ıre • . . . . .. .. R f' M 1 ta b I d'" rar ıttıhaz edılmemıştir. 

toru au ı anyas s n u a on -
müştür. Cerrahpa,a hastahanesln-

hctisat vekaleti, direktör~in götür- de yeni pavyon ra arı • · . et: bli e• "' ap 1 : bakmayacaQ ,, ııım•ın• ..... "'"''''""'""· 
Ca Ve fr.,.nsızc"' "e 15''e · · - ın •'" """ .... ~ .. v ,111ıııı111111ıııııı1111ı•"' ""' _____ __:_:=:=-_:.-.-:::::::::=ı düğü yolcu salonu projesi ile, liman Ccrrahpaşa h:ıstahanesi yanında 

işletmesi 938 bütçe ve kadrosunu yeniden göz kliniği ile ı.1ir paviyon y a 
tasdik etmi§tir. pılacaktır. 

Liman işletme direktörii, dün öğ- Buradaki evleri istimlak etmek ii-
leden !'onra İkinci müdiir Hamil Sa - zere şehir meclisinde bir komisyon te 
racoğlu, antrepolar şefi Zihni .• Hu- şekkiil etmiştir. 
kuk mütaviri ve diğer liman fUbe mii K?.misyon Bay Ahmet T cvfık . B. 
di.irlerinin ittirakiyle bir toplantı yap Abdulkadir Ziya, B. Bican ve Bay 
mıf, liman itletme direktörliiğiinün Mustafa Aşkiden mi.irekkeptir 

Yd~cağı ~ütün.tesisa~ etr~mda. iza: 1ram·vaya Vf'ld/g" • • 
hat vermıf, ve ıdarenın dıger ışlen J l .. lllllZ 
hakkında görütmüştür. az a ucret 

Köprünün Karaköye yakın olan 
durak yerinde tramvaya binenlerden 
~i.r kıta fazla Ucret alınmasına belediye 
ıtıraz ederek ıirkete ihtarda bulun
muıtu. Şirket mukavelenamesini ileri 
sürerek fazla ücret almakta devam ct
mekte.dir. 

. ............................................................ : 
Balkan erklnıharbtye toplanttsmda bulun. i 
mak uz:er• nıemleketlmlzl ziyaret eden er.! 
Jc~ıharplerden bir Jcwıu Anadoluda kısa i 
bir tet dl< nya?ı&U de yapmwıardı. Resimde i 
dost Y~an erklnıhl\l'blye relal Kayserlyıi E 

ynp:,:st bu seyahatinde g1Sr111mektcdir. i ············-·············· .............................. . Bele~iye reislik makamı bu vaziyeti 
esaslı bır surette tetkike baılamıştır. 
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Almanya ile müzakere mes.,ıesl l'ilzUnden 

Eden istifa etmeğe kalkmış! 
Lord dün Londradan Berline hareket etti 

Berlinde neıer konuşulacak? 
Lonclra 15 (A. A.) - Resnıi in- hafili, bu meseleyi orta Avwı;.a me· 

giliz mahafilleri, Lord Halifaxın Ber ıelclerine bağlanııık ıırıusundl:i de -
lin seyahati münasebetiyle Edenin ğildir. 
istifa etmeğe kalktığı hakkınd.! tene· Lord gidiyor 
bi memleketlerde çıkan haberleri Londra 15 (A. A.) - Lor.1 Hali. 
.. pek gülünç., olarak tavsif etm~kte · fax, yarm saat on dörtte Almanyaya 

lnsiltereyi de ı:ağırdı\J.ı· mı? 
Londra 15 (A." A.) - Avam ka

morasında, lnrıiliz hijk\ımctiniu an· 
tikomintem paktına iştirake davet e· 
dilip edilmediği hakkında ıocıi:i'l~ı bir 
suale cevaben Lord Granborne •·ha-
yır., demi§tir. · 

~ecli~ha! kiti~bu s~ah~r in-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Atatürk'ün 
hitabı 

(VMycmı llfr~) 
halkı hüyük hir ~e\'k ,·e hey.ean 
içinde istasyona akın halinde gel
mi§ler \'e trenin nnıvft aHitında A
tatürkü biiyük ,.e e4ndu tuıhQ
ratla selamlamı~lardır. 

Atatürk trenden inerek halkın 

bu candıuı tcnlı\irleri.M iltiCı~:ı 
mukabele etmişlerdir. 

Şehir ha~tanha§a elektriklel'le 
tenvir edilmi~tir. Halit caddelerde 
ge\'İn~ tezahürü yapmaktadır. 

Diyarbakır emsali görülmemi~ 
l>ir gece yaQıyor. 

Aıntiirk'ün l>iyarbal."tr1lılara 
/litnbı 

dirlcr. ı hareket edecektir. 

giliz gazetesinin Lord Halifaxır. Ber-
1 A ı b • h b • • · 

lin seya.~~tinden. vazşeçildiği h~kkm 1 m a n ya 1 r m u a 1 r 1 
da verdıgı habcrı katıyetle tekzıp et· 

Diyarhakır. 16 ( ..\.A.) - Bu '1t· 
pın aat 13 de Oiyarhakır'ı ~erer
lenıliren Ataıiir~ akpm yf01eğin
den sonra maiyetlerinde Baı'·~kil 

Celal Rayar ile PahiliYC '~ Nafia 
\\:kill~ri, ordu rnii(eui;i ve birinci 
nnuııni miHetti• veııair zent olclu
~u halde, ilk önce Halke,·ini, onu 
mi.iteütp Orduevini ve ,·iJiyete 
malısuı ikamet;~ln te§rif burur• 
ınııtl:ırdır. 

rni§tir. Nelerlconutulouk? hudut harici etti 
Londra 15 (A. A.) - Röyter bil • • • 

Ciiriyor: Pransı? aıan.Yının muhabırı . 
Halifax - Hitler gÖrÜ§meleri etna- Al d h • • 1 1 d 

sında antikomintun paktı da dah_il manya a umma sa gını o u~ 
:::1~::::1:.çok meselelere te. ğuna dair mübalağah 

J\1man rnahafili, B. Hitlerin Al - haberler verm· 
!11anya v~ Italya~ın lspanyadak.i mü· 1 Ş 
Clahalclerı ve aynı zan:ıa~da Al.manya Bertin 15 (A. A.) - D. N. B. a- dar olduğunu söylcmeğe rlthi diret 
nm Orta .Avruı:'adakı sıyaseti ,kar;şı: ıasıclaki tebliii neşretmekteclir: eylemiştir. Faıla olarak Ravoux, Al 
smda fngılterenın hattı ha:eKetı~ı Alman hükumeti Havas .ajansının man gazetelerinin naza.rı clikk:ıti bu 
an!an:ı.sk .:ırzus~nda bu1undugunu ı- Almanyadaki mümessili B .. Ravox- hummanın fena neticelerinden baı
lera surmuşlerdir. un üç gün zarfında A1manyeyı ter· ka tarafa celp için nqriyatta bulun-

Alman mahafili, Avusturyacla nas ketmesi hakkında bir kanır iilmaya mak ve bu hastalığın yabancı memle 
yonal sosyalist rejiminin vilcut bul- mecbur kalmıştır. ketlerden gt;ldiğini bildirmek üzere 
maaı arzusunu .saldamamaktac!ır ma Havas ajansının Berlin mümessili talimat almış olduklarını dahi yaz· 
amafih Avllsturyanın mülki tama - Ravoux, daima nasy:onal s.osyal;st Al mak c.üretinde bulunmu~tur. 
miyetinin idamesinin lngilter~).: ala- manya hakkında garazkarane yazıla- Halbuki şuraşı teabit olunmuştur 
kadar eden bir mesele te.,l\il ey;f'.diği- rr ile temayüz etmiı ve AJn anya ki, bu humma, Afrikadan F ransaya 
nin resmen hildirilrnif olduğu da ha- ile Fransa arasında matbuat miina - ve bilahare Alseıeldebadene iCÇIJ'lİ§· 
tırlatılmaktadır. Almanya, ayni za- sebetlerini verdiği haberlerle daima tir: Hi\stalığm Alman yada hassaten 
manda, Çekoelovakyaclaki /\lrnı:n e- ihlal etmiştir. geni~ mahiyet aldığı hnkkmcla Ravo 
kalliyetinin Yaziyetinden de mcm - Şimdi de Almanyanın gar~.>inde uxnun iddiası tamamile yalnadır. 
nun değildir. Ve .bu ekalliyet idn d~- arpte dudak f.ivilcesi hummasının hü Hakikat ı:udur ki, bu hummR, 
ha geniş bir muhtariyet i."J'.emektedir. küm sürdfiğlf nal.kında ir haber FransaCla oldu~unun aksıne clarak 

Halifox • Hitler görüşmelerinde yaYmıştır. 1 
' Almanyada liiç te şiddetli değildir. 

müstemleke talepleri de mevzuu ha- Ravoux bu haberinde hatta bu .Hayvan telefatı da büyük ehem • 
his olacaktır. Maamafih, Alm"n ma- hummanın dört senelik plinlaıılaka- miyeti haiz bulunmamaktadır. 

Segid Rıza ve ar-ltalyada ve Almanya-
kadaşları asıldı d k • • • f ı · k 

Eibiz iS (Hususi) -Tunceli ha· a omun.ıs 1 
aiıesi suslulannı muhakeme eden Ela- it 1 d k• f k k k 
ziz ağır c~z.a ~ahkeme2i bu işe ait du- a ya a es 1 ır ayı urma 
rUfmayı bitırm:ı ve 58 suçlu hakkında· • t• 1 h k · ıd· • 
ki karannıtcfhim etmi§tir. ıs ıyen er ma emeye verı 1 

Mahkeme suçlulardan 11 ri hakkın
da ida.m karan vermiJ, bunlardan dör
dü hakkındaki ceza, yatları çok ge5kin 
olc!uğu isin 30 zar sene ağır hapse çev
rilmi}tir. Diğer 7 ida:n mahkfimu şun
lardır: 

Seyid Rıza, oğlu Hüseyin, Seyhş.nlı 
a§ireti reiıi Haso, Yusufhanlı aşireti 
reisi Kamer oğlu Fındık, Demenanlı 

aşireti resi Cibrail oflu Hasan, Kurey
ıanlı qiretinden Hasa;ı, Mirza Alidir. 

14 maznw. berac~ ctmi§tir. Geri ka
lan 33 maznun ea muhtelif ağır hapis 
cezalarına mahkum olmuşlardır. 

Eski Alman komünist şefini tnglllıler 
aradılaı, bulamadılar 

Roma 15 (A. A.) - Romaya :20 
kilometre me.aafedeki Genzanılı 4 5 
çiftçi komünist fırkasını y~niden ~ 
siı etmeğe teşebbüı etmi§ olmak töh 
metiyle mahkeme huzuruna çıka -
caklardır. 

BMlıca müttehirn olan Orlando 
Bernardinin komünist d~tlerden 
birinin merkezi ile münasebetle.r ~h
das etmiş olduğu söylenme'ktedir. 
Maznunlardan bir gurup, bu tal>ah 
mahkeme huzurna ~ıkrru.§tır. 

Londra 1 5 ( A. A. ) - Amele par 
tisi mebuslarından Sorenson ile John 
Valker Alma.n komünist pıırtisinin 
eski ;Şefi T elman ile görüşmeğe bey
hude uğra§tıktan sonra dün Berlin -
den a\·det etmislerdir. 

Alman mem~ırlan komünizm mü
cahidinin nerede mahpus bulundu -
ğunu söylemek istememişler ve In -
giliz mebuslarının suallerine cevap 
''ermekten nezaketle imtina etmiJlcr 
dir. 

Brfirisel Konferansında karar verlldt 

Gerek gü.ıergihta, gereke bioi• 
Jırın itind~ buhıgan hiııler<:.e ,·a
tarıdaı candan ı~len teııhiirl~rle 
Atatürke tazim ,.e tahadsürlerini 
arıetnıi lerdir. 

Atatürk Halk•,·indea dvirue' 
konfcrını ıalQnuaıı nimet buy"' 
rarak burada müJ.ı~k kvcliimltri• 
ne intizar f!den ıabitan, memurin 
ye belediye erkanı ,.e iki bini 111ütt• 
cu iz kadın ttrkek vaıandı~m f 111· 

IAs1z ve ıUr~kli a)kıılıri ırı11ndı 
kendilerine tahsis edilen locayı let" 
rif etmi§ler~ \'e sahnede Halke,•i 
mu iki Jıeyetj tar•f tf1dı11 büyük l>ir 
maharetle ~alınan parçaları takdir 
ile tlinlemislerdir. 

Bunclan tnnr• Atatürk lıılkı 
lC\'Cİh CU rek §U IÖı)erİ !Öf)emiı9 
!erdir: 

"Yirmi ırne snnr<ı tekror Diyor• 
bwar'dn bulurıuyQrum. Dünyanın 
<'il gii:cel tıe en mt>dern bi[ bintı1ı 
ıt.cmıe, rnoaern neııı mr musım 
dinle)'crek bc§eriyl!lin ~deni bir 
luılla huzurunda bu halkın evin· 
di>. 

';Bundan duyduğ1J.1n zevk ve 
sarıdetin ne f;adar yüklr.k olduğunu 
elbet~ takdir ederşini.., Bunu kay· 
tktmckle balıliyanm.'' 

Araplar Franko
ya isyan ettiler 

(Üstyonı biri.nciJ,.) 
ni icap cttirmİj, fakat bu sebepte a· 
fayi~e hi~llir \'eshi1e lıalel gelmemi§· 
lir. 

1spanyol f aimda ıültunet büküm 
iÜmıe.ktedir. 

HABERi '!'lrKZ/f' EDiYORLAR 
Londra 15 (A.A.) - "Da.Uy He

rald,, gnzetesinin Cebeltittank .maba
birinden gar.desine verilen malümata 
göre, Tetuan'da P"ranko llleyhine vu
kubula:ı bir isyanda eo arap ve 20 ls
panyol ölmüştür. 

Geçen cuma günü fe"Vtallde ko
mi.!erlik önünde tezahtiratta buıunan 
yiizlerce anıp, kıt~at tarafından a~
tı1mı§tır. 

Tuı1.:eli umumi müfetti.§liği mınta

kası hakkındaki hususi kanun mucibin
ce idam ceza!armın Büyük 'Millet mec
Ii::ince tas:iik edilmesine lüzum yoktur. 
Bu sebeple idam cezalan bu sabah der
hal infaz editm:ı, !SCTgerdc Seyid Rıza 
ve oğlu Hüseyin ile diğer bf§ adtadaı
lan Elhizde asılmıJlardrr. 

Bilhassa daJ a.şiretlerh;ı.e ıııenaup 
olduğu bildirJlen ve hüldlmetiıı miim~ 
J)aatına rağJ11en 'Tetııan'a Jirmeif mu-

Ja PO n Ya hak Siz f vaffak olan tezahürat_çılar "kn.hrotsı:ıı 
o Fr~nko ve pıemurları,, ibaresini muh

tevj aayr..ıaar tqı%ludı. 

FJlsthıde Yahudiler 
Jsyao ~ıkarıyor 

Kudüs, 15 (A.A.) -Diin'kü hfıdi
seler dolayısiyle, Filistin istatü iiniin 
yenictr.n gözc1en ge_çirilmcs.iru istr)eıı 
Yahudi fırkaH iza ınllan oınz kiP-i, 
düa gece cenup nu•takasıoda tf!\kif 
erlilerek Akki luunpına giin.dcrilıııiş
tir. Dunlnr :mı ımlo maruf lider .Aha· 
M 'Meyr ;ıP. lm fırknnın rei.oi Yl:ıd.i
y :ıbotin.:'ki' nin r;ıı~ 'Erj Y.o:botinski 
rle bıt~unmnl. t:ıılrr. 
"'A~IM~J Y.alu.h~i k<'loııis.irıin şimc.u 

clır rr il~ru.:-ı•.nun..h ~·::ı!l~m çrk..'U'ıJm::-
t r. Bu i11t:wron. E~dr:ıeion onı lntla· : 
cl.rr. 0\'t•laJı.i ır!f'foa :,.Hn• lnihnjc- ] 
t ır. 

Bu karara ltalya iştirak etmedi 
Pa.ris l5 (Hususi) - Brükseldekl Japon hüldımeti, ÇlDdıe miNUlıll Ylkeek Sıhhat firMI 

Uzak Şark konferansı, bugün toplan- ~ kuvvete miiraeut daıekle Çfıı Jıtlkt. toplandı 
mış Ye beyanname metnini tasvip c~ m~ aipt'fÜQcle bir dıltilWik ,..p. Aabra u (T.W..S.) _ YtiJmlls 
tikten sonra dağılmıştır. maya llC'Vketmek anam Ue baıek.t ..,_ ,.._ lN,ıüa <•> .....,_ 98 

İsveç, Norveç \'e Danimarka şark- eylıe:tipi beyan etmektedir. Balbf*i ı~ il••_. YAil B. Hllllll AJe.. 
ta mühim menfaatleri olmadığından, Rrilb:We toplanan~ fllll"J jb.. t..-ı ri,....c:i .,.._ Wr eıo,._. yap. 
herhp.ngi bir vaziyet .almailll§lardır. tar etmeyi keDdUniDe 1lir ftl.ife lıi· ....,.. • 

İtalya, bu metnin vaziyeti .ancak liderli b.kbir hak, pNlllibi ~ Mhat ....._ '* .,.. alrlııc. 
daha ziyade karıştırac~ını ileri süre- bir &mıeU d.ijel' blr ,_.lelretiıs da- li :mcı•lw .....- .a -sJ1ra ait 
rek. reyini \'ermemiştir. hilt itlerine :ıııU.lWl bnetJe ~ tdlJd •Htldw ..- b-"Mlr b1Jt. 

Konfernns, önümüzdeki istimnını, halede bulunmaya mawü,.t ,...,... blda ~k iAllat -•cottv. 
pazartesi günü öğleden :;onra yapacak <lifi gibi~ bir teıiıJ 1111u1111l,.ı 1-------------
ve bu toplantıda bu akşam tasvip itib&rile kabulil, &!Une pçilealG 181-
olunan beyannamenin son fıkrasının teJIS&(li ibtillf!ua )d açacaktır. 
t:ı.tbiki üzeıirufo müzakerelerde bulu- Beyannamede, Ookm:ıu :DnııJteıW 
nacaktırr . nl muhil obı:r;ı harelrd.ip Çin tuatm,.. 

Beynnatta deniyor 1d: dan aadir olduğu ba1dnrad:ıkl Japoa. 

liftlı 11 ........ ÇbllD mı 1 lı 
•"6'911' ... etmit olu c1nlltllde 
~~~w»Jle 
bir ........,._ ırecmum ı...,.. 

o141du ~ ecliUJW. 

-~--_/ 
Tarihi,, 

tekerrotO 
(U~~i~ 

manya, ltaly~ ve Lchist~ ~ 
4cvletlerin hakimiyetıerı 

p{l.rtf.lgıımtı bı.l}unuyo:du: ııd• 
!4tttmich1t>. ~resı 3•~1 > 

Avusturya lmparatoriuğ\1 dİ ı 
başma birçok milletleri . . Jte~etetC' 
sinde tutuyordu. Onun ıç~ 
Viyana kongresinde imM. 
bedeler- ile Avrupada ~ 
kınl1ık ve mutlakıyet id - f 
}1afua. etm~e çal1'ı.YOl°• b 
bil l\alk hakimiyetine da~ 
rutiyıet ve demokraai us~ 
rl!.Mnın nizam ve uay.iti itil' 
buluYQrdu. Bundan cıoı.Y' 
aistemlnJ k&bul eden (Je.vıetıe' 
aıa Avusturya, Rusya ve 
rupada me§rutiyet us~uınU·~ 
ği, milliyetçiliği tesiSC 
çalJ!tan i'htilAl ha.reketl~,11 
lçln eu veya bu devleti• ~ 
müdahale etmeği kendile~ 
bir siy2'1!et ~pmıııardı. ~,.. 
o zaman Alman taJebele~.
yişlerinden, 1820 senesi•~ 
da, Portekizde, NapoJide, 
da ~uku bulan askeri i1' 
letlfade ederek A vw;turY' 
rında bi~ok kollfl'@ler 
bu kongerelerin kararı~ ~ 
lit memleketleMn dahiU il&"• 
dı!Jıale ebıli!le•dl. j 

tşte böyle 'oir aaır eweİ 
51

,..
}ıükiim süren "müd:ıhal~ • 
J<arıı !~illere devleti v - > 
tı: ''1815 lttüaln N•P'l~~ 
pş.Q.a tahakkümüne maJU 0 4' 
kurul<lu. Yokta Av~ r#./ 
Uzerinde u.bıt~ vtzif esi g 
defi!., demi,ıi. rtnl 

Tarihin bu oekj cilvel.e l.ı 
ha.tırlatm&ğa l~m r~~ 
l>ebi bu def& upanya hid~ 
rıuebetile Almanya ve ttal~ 
)>ik ettiği müdahale ıiy&S" .,,, 
en batta ltiı-u eden devıetJ:t _~ 
giltere oluıudur. Bu makı:,1 rulan ademi müdahale ~J 

;:4;;~~;t IOJl rÜ~~ 
ııeleri l'Ö8teriyor ki adeıJU_ll( 'j 
komitealnlıı verdiği kararı,..~ 
etmek mrlufuıı.Q&n dol•yJ ..M 

hWmıeti nıüdaha.lecl devletir 
den yavq yavq çeJdlı!l~ 
tır. O halde Romad& ~ 
ma.n .. f taıyan • Japon an~ 
pıuıya iflcrinde gizli bir • 
edilen müdahale ıiyuetini ıı 
Jel bir vesikaya derceoot 
f.Çığa vuruyor d~ektJr. __ ..ıt 

Almanya. ltalya ve Ja~ 
nimı aleytıinde mücadele . .-1' 
tikloriıti l&klaınıyorıar. Bil -; 
anl~ınm eASını ~ .. ıJ 
nt lbıerinde toplanmak ~ tf 
teri~. {;ek091ovaky&; iİ.. 
ile beraber Sovyet R\U!IY .,., 
mijtteflğidir. Tabii .AJ.nıaJlr. 
\Vt J&pc:NlyaJllll bir güıı Çt . 
ya. bir Wtimatom vere~·, 'J 
RUffa ne olan ittif wnı·~ .ıt':ı ı 
ııiım aleyhUıdeki .AinıJJJI ~ 
I apçııı ittifak.mı imzala,, ~ 
lbt;maldir. Bu tarzda. bit 
d~ ~ııya. So~ .JJ 
k~ lüıi bir tecavüz ~ . 
la.bilir. 
~ lnıilurcnla. ~,..

ıbflbena Romada ~~ 
nimm aleyhindeki Oçler 
tonr& lspg~ ımıaeıesııul• 
ayn bit' atyuet tu~-M ~ 
loar& bir taraftan Befl~ıl 
taraftan Romada. tcşe~~ 
naraJc ba iki devlet Ue ~~! 
lanua kuvvot wnMei t>it ~ 
bl vııkumıda kendieini~Oİf ~ 
mek i~in nüdir? 1 ~ ___.,. ___ .......,._. _____ :& .,, 

Kahlrede bir r 
ma ~ldd t"4 

Kabire, 15 (A..A.) -:~.'J 
9İtede bir arbede ~ıknıt~.I 
ncsUı.deki karga§ahklar 
lenleriıı namma dikilen 
c-el~nk koyma'kta olan ~ 
J:telııj :ile Navi Gömlekl ~ 
danı fena muameleye 11' 
!udJr. ~ 

Tılel>elr.rden baıılarJ 
yaral•nm•ftır,. Polil 0.11 

teTkif etmif tir. 
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:~,:;:-f-J~rt:;=·-~ :Mangal yakmak yasak 
\şehir Meclisi dünkü toplantısında "T ••cUrn• v• iktibas nakk• mehfusdur •• 

a· . iki Ali Paşalar 
ırı mağlup olunca üsküdarlı 
kumandayı ele aldı ve .. 

• :sıerııo \.:?$ - PeMta 

•Dolat • ı:n • Yark l!U i>J 

• Frank ~ • ZJotJ ~l.-

• Uret ll!ıl • PelllQ ll~ -

• Uelçıka P'r. b~ • L.eY - 14 -

• ural:ımJ :W • uınar !J:l -

• ııv11;rt Fr. Üj(J, Y•D 
• uva :ıB • l(rOD 1.rr9e s~ -
• ~ıortıı 70 • Altal IOli -
• i{l'QD \;ek. ::;:ı • 9-ı11tnoı :.ı6ô -

Ş\llJ:ı AYU• 2JYJ 
ç - "' '- E " 

• ...... ullT8 1.23 - • Vl)"&DA .. 2131 

• Nevyorıı t·.~ • 11adl1d l:t63 

• ParU :lS 67.ı • Berlla l.986i 

• •uıuc ı::ı :?S30 t Varta .. • 4,!ıl23J 

• Brtık,.ı 4.ilY.l • lfudapetU , ,01:?; 

• AUı:ı.a :i 7:! • 811.kf .. ıOS667j 

•Çene"'" 3.47:10 • ~ırrMı 3-f j'.) 

• Sofya ~4 2 50 • roııonıuna '.! l;)f,j 

• lı m!'ttrdarr. 1 H :; 8 i10tılıtıU 
~:ı ;;7 

• PT11« :!ı!.7.ı~j • ~to)lb.>1111 ll, t 13i 

E 8 H A M 

An11d•llU ı!;)(~ • (,"1mtMO ıo 9:; 
lş Hatıl<uı ~· bol ~ır. Hayr11 -

tu'1 ı 60 aıerktt R..sık :.l:ı O 

- stlkrazlar - t e?'l vltl• r 
• 19~ T.HN ı 

• • • 
1 1 HSJ 

"'' ırırtll 
l"l'Utnl 

t • • • u tHi.) 
• • • w 13\'J 

I • ErgeıJ llU.k 9ö 7~ l O. &....,u<0 l m 

ıtıııunı 

• Audola 1 
uaı:ıoıu D 

"'""'""" tD Yttınt1lll A 

:(0 ı;; 
•0 )j 

4lSJ 
40. 

.
1 

Hrr ıııraf ılii~nıan· 

.tbq. -iilhanı ·,:, V _ . . . . ,.. ·ya ret cdiııor .. 
l> 1~ skHdardak"t lngıltz ordusu karargahım ... ı · 

~ teııs A ,,;:t<li tahtndr?nikof kumanJa~ıncla· ( 
dı' 11 hin hır J>ıyade, dokuz bölük SÜ· 

t eş ,,... h 
İlerı 0P ile A{ uı a,.ıhozuk Ye on ye-
n cllleğe 

1 
•aLilıc ( ı) den geçerek 

ıli, \lalar l'~~-la<lılar. 
ltıı.~~the ik~rk. hududunu geçmi~ler• 
dı't.1tııı a ı. hın nizamive, on bin 

ı aı;er· ·ı , 
111_ tııi§ l';: ._1 ı e üç topla km Yctlen· 
~l\d -.r~ l ... , • •nd Otf u u Ali pa~anın ku· 
' '.11~ lı. a göriildü 
tr, •rıh · 

-.\ .. 11 Alı at . 1~arpı~ma1 ara sebebiyet 
~~~tiııj 81 ~· • Ardahan harhi Türk S .11

' 11 ll1 a~ n Tiirk topçuları· 
~~· aıı 1 ·- ı_. . • ı.:1.-:..,: ,,._ 

1tı"ıit,. ıarJl etmelerine rağmen. 
'''• t neticelendi. • 
"J '(f OJloJ d • "ı ~~ I e~tanıncla Rıza harpte 
ted· o aman 1 · . . ıt: a b 1anın me~u ıyetını 

ulnınkta ,.e şöyle <lemek-
•f/; -
o ıırqQ 

o,.d of11 ;lıı1 113'lı 
0
/" S<'rrıslu•r nndn 

~4)·ı~lce llr ı·ert'n !.-umanda 
1 ·liiJ, ,.. etmek niirrı•adır 

1 "''n b · ıll~ 1 r nyni lıntachr. 

~''rtıı. llıırla 1'" k 
'41n tı hir .11r · a kcrleri clii~mant 

haıkn r \lıi l~ırl.ıf'tle ileri alılllılar. I 
letıd. tare 

1
'a kale,..ine ,.,;-;ınmaktan 

d ı ~ ıııla 1 l ı:-~ltı~k .endil . nıaı ( ar. nu. onların 
~ tı. erıne lıap·<' girmeleri 

da ale ·r .. 
Ilı~ llJ ıırl.; L 
1 
~lıt lılıa,ar a•ıhozuklarr taraf m-

~i>ıı.1 tı 'd'ıl :ı erli imi ti. Dii-manın 
'< •ıt ll'ıe • • • " b1ıır8 1 

llıaı, ı~ 1 ır;ın kale kııpı.;.mı 
tıhl 1İr lı·· M:ıındı. Hu 'apıldıktan 

ilrtrı ııı·uınJ . · 
ı\J· ah,·eıı·ı a •<.:eri girilecf k \'C 

,' tl;ıqa ı crı•kti. 
~ ll·"''nın" 
b '~"' ır İJ( llraraat cı1ilıli: 
" ·ıı h lton · · ıt.1 11 f)rnb ı~mıiz" kufi g<':lir. 

t trı arıln . J\t· ahvoJ nan ettıkten c;onra 
1 l>a,a ll'l\lş demektir. 

bıı. ~U t'C\" ·ı • h,.ı a11Yermııı:: 
~· ">Q~ :ı. 
S·"'tı l.l( tınu 
~~ill ~1 anız z makul df':ğilı:iz 
fi~. ~0t<liiğ·· ~ııkbul tlf'ği] iz 
;:t'ilt''le]"a dunıız i:ı.i istemem hf'n 
v · il a Yer • 1,i •ı>'• g,riye . senı7. yemem hen 

cOı-.... \arm k • . ·•ııef; il 17.11\ \'Ok 

l ~)j e gayri kişi çok. 
-r, l>a · 
dıı )·e e anın hıı 
r; ""· ~T ~lii Ürıl" l'<'\'ahı ha~ıhozuk-
t~a "tı i altllıhivf'~~· 1 Hep i ı;cri ı;cki1-

t1tı]at ı ıahf':r ulan ılii .. m:ın 
lı ıa7.1rln ~ · 1 I!"" . • ınn~a ha~l:unıc-

"t· ··•tıJ > .... 

tı. 'tıih lntavan l . .. ., ı·· lJr 1 rJ~ ~"ı '~ 11r.ııın anı n Rns knn·f't· 
1 .. lltı l'b\1(' • k l~~G hl:ınıla. l ı uınatlflan Ali 

t. h Şlii. ') r >ırakncak \'azi\"f"le 
( ,. tı . 

l ·~ İ· "·n 1 ~~~il "ı~İnı]l' a,ı' ·~dır. ki f skiiclnrlı \Ji 
ıtı '"er 1 • ~ dııy Yor. T lir kumanılan or-

1 ""- 1 '' OJ~l'U J ~.'"'dile e aldı~ .. ıa~a,mın kn· 
'"'-" '"ı·i i ."'rn'. duyan asker 0 • 

\~il~ dılıtl', Çın hü •iik Jıir §C\·kle 
''• ltt i . ~ k ~'~ten 

Ct} ı·i .. ı;eçıuişti. Topı·ular ' . ,.. 

kadar -ehat eti• er. 
1 kılıçlnrını çc· 

!a arıldıktan :;oıır:ı l il 

kert•k atıldılar. . Jiicınan nef e-
Tiirk topçuları l'J>C) ~ I . a kıı ıranıanra 

rini vere ~nlıktı•n our . 
can ~·c rdilı•r. Ü-kiidarlı Alı p:ı~a a-

ğır ı;urette yanılunnıı~tı. k'l 
Ma~liıp ku"ctlcr Erzurııına ~~ 

1

1 • 

1
. \I' 11.. ··•11111 te::ıırı,· e 

< ı. ı ı pa:.n, a < ıı;ı ) ııı" • 
bir rnfülılet soıırn üldii. rr 

Ali pa.,a ıla mccrıılıu na tımıama 
Gelup !:"n Er.:rmww dii.~tii cana 
Otu: J.ı,./, ıziin /wdıır yattı 1111111/ma::. 
f;,i~ti ı·aTai f.'lHI f;lm f."nrc olma:. 
Şelıadct rnnını ir,:ti sorı nncnm 
Varup uhbaclrt bulsurı d<'rlct 1wm. 

(Arkası tıar) 

(1) Esl•i lıor/forlr ya::.ıln~ı~ /;itap· 
lnrcln f lıalr.il; o/mııaca/; ~"faldc ,·a:r· 

I .. el 11 l ., ., 
I 1 1·~1·111i11İ11 mlı I 1(1 ~1 IC 
nn ıu H'r ,, 

1
. ('" · .. "}'1111i 1.-nlc manasına 

cır. ,ıırrıır.c 

g<'lmel;tNlir. 

Kanser hakkında ya
pılacak toplantı 

1\1 1 k t·~izdeki kanser hasta -
eme e •··· k .. b 

lığı etraf mda konuş_n)1~ . ~zer~ Tu -
:. ..w

1 
d sonra l nıversıtenın ıp 

gun og e en 1 k 
fakültesinde bir toplantı yarfı aca batır. 
T 1 d b hastf\lık ctn ında -

op antı a u .1 k . .. 
"dl d balisedı ece· 'e mu -

zı etu er en .. k . 
d 1 

. · crörüculcce tır. 
ca e e sıstemı e- ,. 

Eve ta1111ıız eden 
mahllı1.nı oldu 

D
.. Kadıköyünde. oturan 
un gece ld Ö . . 

Orhan, sarhoş bir ha e me~ ısmk ın-

d b
. . . , ·ıne taarruz etmı~. apı 

e ırının e' 
demirini kırmıttır. . b 

Mütecaviz Orhan bıraz skonKn• dek 
.
1 

f _ı_n yakalanara • a ı -
çı er tara ınao . .1 . 
köy sulh ceza mah.kemdesıne ven mıt 
4 

.. h 113 }ıra a para cezası-
. gun apse .. 

hk A m edilııııttır. 
nama u Ö'~Ü 
üoeg ıuzını '" ren 

baba 
G 1 d 

üvey kızı .IV!ükerremi 
.eçen er e w d ha 

öldüren katil Tırıl, ~gırcl:~a .a ?.'u 

k cd
.
1
. ken clelilık & aımı goster-

eme ı ır • dl' d kt . hkernece a .ıye cı • oru 
mı§. ve ma . . . t' 
tarafından muayenesi ı~enmış~t 

Dün adliye doktoru ~ver bbaradn 

Ö T l 
...... uayene etmı~. tı ! a -

mer ırı ••· 1 ı·· . .. h d altına a mmasma u 
lıce muta e e 
zum görmüttür. 

Elıt11ek /lafı 
. narh komisyonu dün 

Belediye k fiyatlarına zam 
toplanmış ekıııe 
yapmıttır. . kmek fiyatı on bu-

8 . · · evı e ırıncı n k uş otuz p;ıraya 
çuk kuruftan. on kur gwin fiyatı do: 
.k. . vı e ıııe ı ıncı ne radan t O kuruşa 
kuz kuru§ ot~z 1:c1:1 fiyatı ipkn edil 
çıkarılmıştır. ı· ri' 

D&hltl ~4~ 

Zahire Borsası 
us- 11 - es7 

Cl!"St A"ajı 
:rukurı 

Kr Pı& Kr. F•· 

Buğday )'Umuıak 6 5 6 12.5 

Buğday ı;ort 5 so ll 35 

Arpa Anadot 4 8 4 10 

Mısır sarı .. 28 --
CC\'IZ lçl tO - --
Kcçl l•ılı til -

52 20 

Tl!Uk mal ı:;o - 135 -

Yapak A.nadol 3i -

GELEN GtDEN 

Buğday 71!1 Ton Yapak 60 Ton 

Arpa SH " tç !mdık 2 " 
çavdar 15 " tin 50 ,, 

Fa.sulye .~ " 
Un ~u .. 3\l&&U\ ,5 tt 

Yapak 16,l/ 2 .. Xıarr 15 .. 
TttUk ll,1 / 4 .. Nohut 5 " 

~RADYO J 
Programı 

öGLE NEŞRl\"ATI: 
112.so plAkla tUrk ınuslklıl 12,50 ha.'·adlı 

13,05 muhtelif pl!k neırlyatı 1'.00 SON. 

AK~AM NEŞRll"ATl: .. 

18 30 
J{l.l<la dans muıtl<i•l 18,45 EmlnoııU 

' r 1 namına konferans~ 
Halkcvi ncırıyat tco u cındıtn 19,00 çocuklara ma 
Nusret Safa tara .aa" 19 30 hava rapo 

:-llnt ta~fmuau • 
sal: B:ıyan • ""Ü Hatkevl IOlfal 

il E5 k C ran•· EJnlDua• ru ı . on c · a doktrO oaman Cevdet 
yardım §Ubesi nalllJtl tızmaıarın ıs:renmt.11 ıtzım 
çubuldu (rom• 19 5S ııorsa baberlerl 20,00 
gelen bi'glltr) ' . ·an Nuri Halil 
KlA.oılk tUri< ınuslklıl. OkU> 

t 
Tanbl.lr onni: Ut Sedat: Ka 

Keman Reıa : • ·ı ı· N 
nun \'ccclbc : l{emeııt• Kemal N yu. ey 

30 
öıner Rıı.a tara!mdan arab<'& 

Tevfil• 20, k d 1 ta ,., •• dla Rıza \'e ,_r a ae arı r3. 
söylev 20 .. ., • e ' UJfkllll ve halk ıarkılan (uat 
!ından tUrk m STJtA 22111 ajanı haber 
ayarıl 21,l!S oıtK . ,.._,~ va operet par 
1 i "'2 30 p!Akla 9010 • "'Y-er • ·· ))erler ve ertul JÜDUn 
çalan 22,50 ııorı b• 
programı 23,00 eoN. 

TEPJ:aAŞlfSlllR TIT A TR08t1 
DR-'1'I ' T. pfl"SllJ KISMI 

BUfilA ak1an1 saat 
20,30 da (11panya ba!l. 

çelerlnde) pt7'9i 3 per. 
de. yazan: Joze Felln
ıadln•· Tarcllnıı eden: 

K. Feridun. 
Y&kmda: 

KaAL LlJl 

ı;RTt•c'}ll°CL &\Dt TZK 
Ti\ '-' Tr ,...-T• ( AKSARA YDA) 

Bu rece 
(GEDtKPA..ŞA A.ZAKl 

Sinemumda 
(Erkekler 40 mdan 
aonra azarlar ve Ar. 

tııtler ~\-Ulil) 

Blı tavcı gaka/andı 
T anınmıf yank~~cilerclt.n Kör Os 
n dün yine uıulu olan (zarfcıbk) 

~l a N' uruoımaniyede Vehbi inniııde 
J e, . l 
birisinin 400 lıratmı tav amqtır. 

Osıııan biraz sonra yakalanmq, 
rdliyeye eevkecJ!ler.ek_. ikinci ıor;u 
hakimliiine vcrılmııtır. 

bu hususta bir karar verdi 
Şehir Mcrli,.i dün, saat on he~tc bi

rinci rei vekili Hay Nf'ı·İp ~erclt!nı;e<,;
tinin ba~knnlığında toplandı. 

Ba§' ekil Bay Celal B:ıyar'dan ~e
len reYahi telgraf okundu; alkışlanclı. 
Hundan sonra riya et makıuıımılan 
gelen bir tezkere okundu. Buntla, 9:l5 
yılına ait lıe aplarm tetkiki lıf'niiı 
daimi t•ıwiiıııl"ıı•·e net iı·ı· h•ıımcıl i~in· 
den Mt•rJi,.. toplııntılarınıı\ -.('kiz ~iin 
miiıltletle uzatıldığı bilıliriliyorılu. 
Putırma 'e ııc;uklar lıakkııula gcı;en 
ı-ene yapılan taliınatııaıııcniıı taılilinc 
tlair olan t~klif oknn<lu. ~liilkİ) eıı
dinıenine giinılerilcli. Mahalli idare 
ikretli mf'.mtır ye ınUı11tal11lt>ııılt•r birik 
tirme , e ,·ardını sanılı~ı taliıııatnanıe
gİnİn tetkik 'e ta elik ine ılair teklif 
ka\"anin encümenine, Jlehek - l~tin) e 
ıııahil rolu .istikamet haritasının hiitçc 
hakunınoan hiitı;e cnr.üıncninin nıü
talea:ıı almıııalt liizumuna tlair ıniil
ki\ e 'e nafia enc\iınf'nlerinin mü.
tc~ek mazbata ı hiit~eyc ha,·al~ edil-
mi~tir. 

Bmtdan ırnnra naf ia en<·ünıeninin 

l:ırı t:ırafmdan otolıii,.'ler ic;in veni hir 
tukıııı alık:tın konarak hir otolıii tali
ıııulııaıııc•i nroic~ i , arulmı~ ~lecfüP. r . :ı;t • 

giiıulc·rilıııi ti. Hu proje okun..:u. ) e· 
ni lıelcdi) ı' z:ıhıtıı ı t:ılimalıınm<' inde 
otulıii•lt>rı• nit 11l:ııı lıiikiimlcriıı .ıra .. ı· 
na ilih e,.i için lııı proj • ht>lcdi\'e zalıı· 
ta~ı tuliıııııtnnıııe .. ini lıazırlı' ~ıı l.:o· 
mi ·yona hın ule r<liltli. · 

Kon,.er' atm ıır, Şehir Ti ·atro~ll 
9;l) yılları tr.tkik lııa-apları alikaılar 
cndimeııe ı;iinılerilılikt<'n "onra hf'le· 
dhr. ıahıta~ı tnliıııatııııınc,,inin okun· 
111~1-ın:ı ıJe,·aııı eılilıli. . 

İlk nıııddelcrin ha~mda bulunan 
'' ı'\" keliıııc-i t?eçen efer kabul e
ılilıııiyerek kolllİ yona inci~ edilmiş· 
tir. Koıni~,·on namına Feridun Man
ya tıı din;lenin lmlnnııp koruluğunu 
hildir<li: "Uınumn malı us yerlerde 
YC e' \ ' t' apaı·tnnanlnr<la gözetileceli 
lm-n~nt". 

1 

Feriılıın Munva hunu ollmluktan 
,, ,, k 1: . . k Eonra ŞC). e mıesının ceza anu-

nunda bile g,-çtiğini. 2·12 ,.e 230 nci 
ma<ld,-lere lıukukçularnı bir gör.atma· 
larını &iiyledi. 

C:acldeler<lr. ıııaııgal yanınıık me-e· 
Je•i nılinakaı1nyı mucip oldu. Bazı a
za jç{'r<le 'eya geriıle ınnngnl yaliacal2 
~ t•ri olmıyanların nınngallarım nere· 
ılı• ynknf'akları orul<lıı. Feridun Man
ya hıır1lnrm elektrik' ohn.ı tedl\rİK 
etmelerini, yalmt Jlnho gi) ip oturına
lnnnı, f"tanhula ıned,.ni hiı ııelıir çel\ 
re i ,·erıııek İ!;İll lıti' lı• cezri kararlar 
ulınak lürnmunn anlattı. ı 

Refik Alıııı<'l C\'cngil memnUİ)et 
k'ar:ırınlll aıı:ıcaıldelere tnh iı edil
meyip alelfımmn sokaklanla mangal 
ya1u1nunnm yaıak edilmesini teklif 
etti. Maililenin hıma ~iire tadili kahul 
edileli. ı 

hir mazhata r olumdu. Bunda ~öyle 
deniyordu. Bü\'ük ha,·ram günlerin
de şehrin tem·i.rinde h.irçok masraflar 
ihtiyar cdilme•ine rağmen hu tcm·i
nt malulut kalmakta olduğunclıın hii
yiik siinler iı;iıı her t>forinde nmvak
kat tesisat y:ıpılmaııı jşinin önüne 
geçilmek iiztre hir progrnın altında 
,.c ~clırin her taraf mdan göriileeek 
muhtdif nrlcrinde ,·iicudu getirile
cek el!aslı • ,.e ılaimi tesiınt yapılmak: 
,·e on hin liravı teca\'ÜZ etmemek şar
tile ve şirketin imtiyaz mukavelesi
nin ahkamı dairesinoe ijdenmek iiıe
re esaslı tesisat yaptırmak ı;alihiyeti
nin verilmcainr. ılair olan mak.ımı ri· 
yaeet teklifi tetkik edildi. Sarayhur· 
nu. Şemsipa,a. Kuleler. Tak~iın, Beyazıt \ 'C Çaınlıra gibi yerlerde hu ~ibi Yine Refik' Alınıet Se' engil; a· 
esaslı tesi nt yııpılnın ı cloğrudur. Ker partmıan pencerelerinden ,.e ka· 
fiyetin hiitçe enciimeninre de tetkiki pılarmdan dıaarı; hah, kilim ,.e em· 
ınm·af ık olar.aktır. ali r.u·anm silkilmc ine d:ıir olan 

rafia cnciinH'ninin mazbuta ı okun menınuiyete itiraz etti. Buralarda o-
duktan onra hiitçe eıır.iimenine han- turanlarm ne yapmaları )ôzımgeldiği· 
]e edildi. ni sordu. Halı' e kilimlerin tenıizle-

Lokanta. gazino ve eın::ıııli ~·erlerin yidye \'ererek temiıı:lettirilmesi ta\'Iİ• 
fir~t tariff"lerinin kolayca gciriilebilc· ı ye olıımln. ~f adclc clf'ği,.tirilmcdi. 
cek yerlf'rc a~ılına~ı Jib:nmıına dair o· Diğer hirı;ok ırıadıleler anwn k'a-
lıın nıiilkiy" <'n<'iiııır.ninin mıızhata~ı hul olunılu. Vakit ilerlemİ§ti. Yarın 
kabu 1 ol unılıı. toplanmak iizerc r.el c' ~ nihn\'et H':· 

Fııt ih , c Emirıiinii kayıııakanılık- riloi. • • 1 

Göı ilp diJşilndilkçe : 

Ringle dövüş! 
YAZAN : s. G e zgin 

Hindli pehlivanla Müliyim maçı. 
umulmadık. bir netice ile kapandı. Yal
nu; umulmadık ~ değil, çirkin bir bi· 
title kapandı. Gazetelerin anlattıkları
na bakılırsa, gıJreıçilcr, ilkin, birbirle· 
rini ringten a9ağı atmağa kalkııhuşlar. 
sonra düpedüz döğü9müıter. 

Spo11;u ruhu, pehlivan terbiyesi. 
spor göreneği, bu hadi!'eilen yaralıdır. 
Çünkü beklediğinin tam tcrsile karıı

laımıı oluyor . 
Güreıçi kendi sırtının gerefine vur-

gun bir adamdır. Onun yere gelmuini 
istemez. Ve böyle bir hal olunca. için
den kan ağlar. Fakat yine aynı güret-

~i. kuvvetin aşıkıdır. 
Bunun bir baıkasında belirmesi, onun 

sevgisini azaltmaz. Er meydanına çı· 
kan pehlivanların duaları. ihtiyarların 
öğütleri de bu fazileti br:itün açıklrğile 
ortaya kor. Yenenle, 7r.nilenin kucakla 
ııp öpüıme!eri, bu yüZiden değil mi-

dir? 
Güre§. Türkün m~li spcru olduğu 

için, onda görülen bir eksiklik daha çok 
göze batıyor. Pehlivanlann birbirlerine 
yumruk sallamaları, futbolcuların tck
meleımelerine benzemez. Herkesten 
önce, bunu, pehlivanların kendileri tak 

dir etmeleri lazım gelirdi . 
"Hindli., nin göbek atması da dava

nın'Dir baıka parçaııdır. Er meydanın-

da kaıanılan bir zaferin, ıöbek atmak· 
la kutlulanma11, aldın kolayca kabul 
edecefi ıeylerden ıayılmaz. Belki bun
da "Hind., inanıtlarının tesiri vardır. 
Malum ya, dünyanın bu tılıımlı, esrar
lı Ulkeıinde ibadetle:-~ bile "rakı,. ı 
karııtrrırlar. Heyecanı, ıövde hareket· 
]erile ifade etmek adetini belki pehli· 
vanlara bu kanaldan eeçmittir. Ama, 
böyle de olu yabanı.:r topraklar üıtoln
de bu adetler hoı karıılanmu. DünkU 
maçı kıvıalı bir boiu,maya döndüren 
ıebepler araaında sanırım ki, §U göbek 
atJpn da bir hayli payı var. 

Beni içlencjiren ıeylerden biri de, 
hafceme karıı çıkıımalar, itaatıizlikler, 
aaygııır:lıklardır. Pehlivan töresinde 

bunl:ıra yer verilmez. lılenmcsi en bU
yilk ,ayıplardan sayılır. 

Profesyonellik, hiçbir zaman bir 
özür ve bahane gibi ileri ıürUlemez 

GUreıin ıercfi bahıinde, amatörle pr~ 
Eeı~onel pehlivanlar ara11nda fark gö
zetılemcz. Galiba nizamnamelerdc ek
siklikler var, ki zama:t zaman sporcula
r~mız, umulmadık şeyler yapıyorlar. 

Kabalık, hoyratlık, hele sinirlere ha
kim olamayıf, gibi çirkin hallerin asla 
affedilemiycceği ve eporcuyu, spor sa
hasından kovduracağı sarsılmaz bir ka
nun haline konmazsa. bu hallerin tek
rarlanmayacağmı kimse kestiremez, 
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Kadınlar için fay
yar eciiil<.te mu
vaf fal~ olmanın 

sırrı : 

inanmak 
Alm:ınlarır kadın ayyarec:si Hanna 

Reits:h, son yaptıi': ı muvaffak 'yetli pa
raşüt ve ta )'yare ma:ı .Yralarından son
ra. hava ordusunda yüzbaşı rütbesini 
aldı. 

Bugün ıs yaşında •>lan Hannar.ın 

babası bir l~öz doktorı idi ve kızını .ela 
doktor yapmak istiyo· du. Fakat küçük 
kızın gözü aaha üç yaşındanbcri. htva-

da ve ku§larda idi ve :ı.mesinin söyle.di
ğine göre, birkaç kere kendini pen1..:e
reden dı şarı bırakıp kuşlar gibi uçmağ ı 

aklından ge<jirmişti. 

Babasının arzusu üzerine, liseyi bitir 
dikten sonra tıp fakültesine giren Har 
1a, bir gün tayypre mektebine gidiyo ı 

ve derslere devama ba§lıyor. 
Mektepte kendisini takdir eden ho· 

caları, 1932 de yaptığı ilk uçuştaki 
muvaffakiyeti üzerine hayran kalıyor
lar ve genç kız tıp me:ı.leğini bırakarak 
kendişini havacılığa veriyor. 

Tayyarecilikte bilhassa yelkenli uçuş 
tarda bUyü!< m~vaffakiyet gösteren 
Hanna bu. sahada rekorlar kırmış ve 
daha birçok rekorlar elde etmiştir . 

Havacılıkta kadınlara bir diğer mi
sal olan Hanına muvaffakıyetlerinin 

sırrı bakkırldaki suale cevap vererek 
diyor ki: 

"Bu işin sırrı ona :nanmaktır.,, 

............................... .; 

Yeni Brezilya 
idaresi 

~, ' 

.· 
'\ . 
....,.. 
. ,. 

f . . 
~.-

Cç ka<dlnn itayyaırecı 
Bayrın. Sabiha. Gökçen, Ami Mollisin ve Alman tayyareci 1:mlın Hıınna 

Berut şehrini 

nasıl buldum? 
Barut pt"nıbe bir sis içinde ... 
Y c;:il Liihnan dağlarının arkasm· 

dan giiıH\ yeni çıkıyor .. Camlara kı· 
zıl hir y:ıngının alevleri aksetmiş; her 
larnf yam~·or; her taraf tutuşuyor ... 

Hiıriik harpte harahe halinde hı
raktrğıımz rıhtım bovunda vükE-ek hi
na cepheleri gi;rüniiyor: g~mi ııalıile 
yakla~tıkça umran ve yenilik göze 
çarpıyor... · 

Eski karanhk sokak
ların yerinde yeni bir 
şehir yükseliyor 

Yazan: 

Doktor CemlD 
Süleyman 

E::ıki Jforut, eğri hiiğrii daracık -o
kaklan1an, karanlık , .e esrarengiz ke
merahlarmclan geçilir. veraltımla kös 
tehek yu. alarma hen7.e'yen bir nevi 
dehlizlerle ııahile hağh idi. Oralarda 
giindib: gi;ziiyle adam hoğazlamr, ge
celeri korkunç hir · hatakh an e gibi. 
insan huralarclan geçerken tiivleri ür- tırlıyat.lar. geni~ a,-falt yolları, şan Parti, 14 (Hususi) - Riyo de Jane 

yirodan ıiildfrildifine göre Reisicuın 
bur Vaips yw:ıu 11rıı~ıtler ıueıe 
cılerini kaout ederek ıu beyanatta bulun 
muıtur. 

perfrdi. renkte malta taşlarmdan yiikselen 

~[$!····-~··PflllMll!f4iWlıii•~~:zi~ •sanat ~i'<·rlerini ~rÜa.9_tt 
rın iki taraf mcla, büyük ... ç~pla birer kiıpl>ijjr, ne derin hayrete düıtrler! •• 

hclediye hah<_:eı;inin yerinde. c;e~it ~e
~it çi~eklerin. mor yapraklı ergu\'an· 
lıırm : " slcJi~i zarif bir. ark 'e hu 
parkın ortaunda, mai _çioi dötenınit 
büyük bir havuz var. Fiskiyelerden 
elmas gibi akan berrak su, orada lici
Yert bir renk alıyor; çiçeklerin hayali 
suya aksediyor: güneş ,·uruyor; 
renkten, ziyadan doğmuş bir alem, bir 
rüya yaşayor ... 

.Yeni kanun esaıimiz. ne faıisttir, ne 
de Totaliterdir. Kanun csasimiz, sadece 
Btezilyalıdir ve milleti.:t benliğine uyma 
yt istihdaf etmektedir. Harici siyaset 
defitmiyecektir. Brezilya, bütün mua 
hedelerine hUrmet eyleyecektir. Memlc 
ket, batında bir reisi olmak üzere fede 

• ral cumhuriyet rejiminde devam edc.t..:ek 
tir. 

SPO R 

fare deliği gibi 'derin ve karanlık gö· .. E!ki Berutu Cemal paşa yıktırmıt· 
rün en diikklinlar vardr. Bugiiniin zen tı. Akılları enniyenler, Türkler, taş· 
ginleri, milyonerleri, kimhilir, 0 küf- tan, topraktan intikam alıyor, dedi-
lü \'e ıslak clnrnr kovuklarında ne ler Ye ona liinel okudular. Fakat o pie 
Hkmtıh h ir ömür ı-iirdükten ~onra. 0 • topraklara Fen•et akrnağa h11~laymca 
ralarılan toplnılıldarı çm·al doluları maksat anlaşıl<h, ~imdi dua ediyor -

hakır paralarla hugünkü ihti~amm lar •.• 
\ 'C c;er\'etin temellerini kurnıu~larclı ! Bugün o korkunç batak.hanenin 

Rir cami ah<lf"sane~inden ç-0k pis yerincl ; :i~ iik elektrik af'. pn 11,.rinin 
',. i~ cnı· giiriinen ,. ki 'ı:okaldan Jıa- aydınlattığı bir hayat 'e ~er. el men· 

. . ı har kaynafıyor: binlerle İni'an. her 
gün ceplerini altın la dolduruyor: ak· 

Berutpalastaki odamda her sabah 
göziimü açıyorum: camlardan ı;üzülen 
renkli ışıklara hakıyorum. Güneşle 
herahcr !le\' inç , ·e neşe doğuyor; i~i
me hayat a kı doluyor ..• 

-ıı ıı: • 

Müthiş bir sür'at 
anı olunra otoınohiller mulıtP•ı'"' 

bir katar lıalinde, Liihnan dağlarına 
rnüreff eh in an kafileleri tam·or ~ 
ze,·k ve c3aclet tafan kfıııaneleri; için
de binlerle hrılıtiy.ır iimür iirü,·or ... 

Gcc:~ yağmur ya~ınr§: tahiatten 
rt>nk taşını~. çic::f'kler bahar gihi can· 

l amnı~··· 
Deniz boyunca uzanan kayalıklı ı;a

lıildc, tahiatin güzelliğini seyre çık· 
mı~ yiizlerce in an , ·ar. Genç kızlar, 
güneşten ve çiçekten ilham almışlar; 
gelincikler açmıf gihi al ipekten bllız
lar giymişler: sarı, ye~il, ergu\'an Ör· 
tülere hüriinmüşler: güzel renkli ıa· 
ka ku~larr gibi crnlda~arak dola~ryor· 

Saatte 611 kilometre uçan Alman 
rekorunu kırdı tayyareci dünya 

Alman tayya recl!erind ~n Vurstrr. 
b:r avcı tay;-aresilc stat~e tam 611kilo
nıetrc ve 004 met relik .. ir L''hatle uça
rak, diinv.ıırla, henüz hiçLir adaem oğlu
nun ıimdiyc kadar el!~ edemediği müt 
h!} bir rckc.ıra sahip olmuştur. 

Almanlar, gerek vatandaşlarrnın, ge
rekse kendi fabrikalarında yapılan mo
törün muvaff:ıkiyetinden dolayı adeta 
bayram yapmalrtadrr. 

Avrupa yUzme ,ampf
yonaaı 

1938 ağustosunda İngllteredc Wem
lıl:y yüzme havuzlamıda yapılacak Av
rupa beynelr-.ilel yüzme şampiyonası 
için, ş'mdidcn 1 O mi11ct enternasnoyal 
fcdera: yona kaydolmuştur. 

Bu milletler: Macaristan. Almanya, 
F : l:m:nk, Yul!oslavy'l, Fransa. Dani
marka, Avusturya. Norveç. Lüksem
bu rg, ve Belçikadır. 

H epsi de tam takımla bütün müsa
ba'~alara iş: irak edec!:derini bild:rrr.iş
lerdir. 

A tm anya-2 gUtere amatör 
bo'l s tak ımları kart: ı at ı yor 

Alman ve İngiliz milli amatör boks 
t i:üımları ö lJmUzde';i ayın 1G ıncı gü
nü Londra :fa karşılacaklardır. 

" :, t ... .. ~!' r. •· · ... al 

: - -· rl:ı ndığ ı tıu mUsao<ıkalara, 

y:ı "1. i çi:ıdc ik'i tane ormpiyat ;~mpi· 
\ :ıu bulul":'l" bir tabn. gönd::rccek
tir. 

Bu şampiyonlar sinek sı~kt \V. Ka
;s~r ve ağır s·kl:t H. Rmıgcdir. 

!ng Uz aueaer fni Finllncf
yah antrenör yetlfUrecek 

İngiltere atletizm feedraı.yonu mil
li takım atlet!crini :·eti§tirmek için. 
Fintandiyanır. en iyi antrenörlerinden 
Armes Walste'yi angaje etmiştir. 

}~n zarif ma~aııılarrn, zengin w: 
muazzam ticaret e,•lcrinin hulunduğu 
hn ~eni~ asfalt radclclerin üzerinde 
he~ altı yiiz rnf"tre yiiriiyorı-unnz. Bem 
tun en hiiyiik \ 'C i~lek meydanı olan 
Hurra r.ıkı,·orı;nnuz. Yal ·i dikenle
rin, yahani otların hiirfülüğii eski (Son!l S ı. 10 Sü. 4) 

lngiltcrede mütarekenin yı1dönarmı mfinasebetile yapılan merosfmde l>ir 
hadise olmtt§ Stanley Storey isimli bir adam kralın ii.::ıerine doğru yüriiye
re1,: "Hepsi riya!" diye bağırrmştt. 

Po/i.~7crin mc.rasimdc "ltlukwldes mikufu,, boza" ıeııdamı1' ü.:::erin.e attlJJ. 
mk onu su.si urdukl.arını görüyor81muz. 

Bir Arnavud'un kızın• 
olarak gömdUttl 

Elli hin altıf' 
Onheş sene soor' 

bolundu 
Arnavutlukta bir peri ~'tıtl 

baıl:n·an ve bir facia seklinde bl . ~ 

hadist <'lmuştur. ~ 
Bunö&:. on beş sene kadar e 

met Rıza isminde bir Arna"1lt P 
ismindeki .im.mı Azag isınirıde 
gençle evlendirmek istiyor ,,e 

lrya ~ipı ki: . 
"'Kızmv ~eyiz olarak elli biti 

lira vefeceffm.., ,A 
Aug kansile beraber kavut• 

servetin hulyası içinde bıJ:.. 
bir kaza neticesinde Ahmet 
yor. 

Ahmet Rızanın ölümü ile _..ttıt: 
bahsettiği serveti de kaybolıı:;r · 
krzr, ne oğlu bu paranın ne ' 
ğunu bilmiyorlar. Ahmet RJJa 
de elli bin tltını bir yere -
Fakat nereye? ıı1 

Her taraf aranıyor, para b 

yor. i~ 
Resina ile bu servetin hatırı 

lenecek olan Aıag, :zdivacta1' ı;il' 
çiyor ve çok mUteess!r o~~ 
nara çekiliyor. Bir müdet 
onun, esrarengiz bir ~ekiJde 6 

haber alıyorlar. . aııl~ 
Babasını, daha ıon::-a nıt eti 

bunlarla beraber büyük bir ser" 
beden Resina. bu felakete dadef 
yarak aklını kaçırıyor ve kar • 
bir timarhancye yatırıyor. ~tıf 
bütün aile felaket i!jinde ıca .. e 

·.ınr ~ 
Aradan on be§ sene geçıJ - 1111, 

yet bugün Ahmet Rı7.anın ° 
b!r kö§esin:ie gömülmilf 0 !'" 
buluyor: Bulunan küçük bır. 
yalnız Ahmet Rızanın kı%1 i~ 
drğı elli bin altrn değil, oğlu 1 

aığt mlihim bir para da var~ 
Ahmet Rızanın oğlu, bu ı ~ 

ne geçirin'.:-:, o:inyaya yeni gel 
oluyor. Derhal kız karaeşinin ~ 
için avuç dolusu para döküY

0
' 

'--~~an ::~:;:ne geçıni ~ 
sina gençliğini ve güzelliğini 
mit, ihtiyarlamı§tır. ~ 

Fakat 9uurundan uzak ~ 
neleri hatırlamayan Rea~a ibi 
dini dünyaya yeni geJını§ gt 
mektedir. 

çocut< 
KCŞESI 

IJ.lbı ıı çöp/eril'" 
m ar ifeti 

J J _J ,-,_,-
··pU il' 

Burada on altı kibrit ç~ it 
mıB be~ kutu var. Bu ıcı~ 
rinden yalnız ikisini alıp ·r 
koyarak dört kutu yapal>~ 
(Yapmağa uğr~ın. ·~ 

nız, nasıl yapıldığını yartı11>'.,r 
rada göstereceğiz. Orads.tl 
renirsiniz.) , .~ 

"llözleı imiz bP. 
aldatır 

8 8 
Buradaki ııf l;;ı çizgilerdi" 

kısa, haııgisi u:tm, di!lt! . 
1 iç düş:lmncde11 ,,;crcccği"i$ 
dllr: fJ. 

"Yukarda.1..-i,,. 11 , 1 Fakat, aldanıyorsunıı:~;I. 
rin i1ci8i de bir uzımlıı'kt ~_.,. 
bi7'i8ini kısa birini tızut' :r:JI, 
uçıanMtı bulüntın dairez 
ma.ı.!mtU MKhnte ~ 



4inerika haydutları
nın baş belası 

lJokıo,. Devey Gangesler teşkilAtını 
iınhaya karar verdi 

Büyük lokant8ıarda halktan 
alınan koruma· vergisi nedir 

~ "-ııı.erıkad 
r telııik a canilik o kadar umumi 

~Ca.rıııa.re ~aline gelrnietir ki, resmi 
h~. "'e bU>iiaYduUara, çocuk bil'SIZla 
~"'l.leesicile k §ehirleri yağma eden 

1~e girj re ka111 amansız bir mtica 

~k tne:e~ ve §iddetli tedbirler 
~~a ~ urıyetinde kalmışlardır. 
ı~lctuıç biı- evyorkta, bu mücadele 
:ı;.poktor ~al almıştır. Bu mticade 

bltj~ orı11n evcy idare etmektedir. 
ildeki ' tıınumı mUcadelelerden 
~ ~~h~ Y~i ikinci katta bulu 
b, 1 ~ ~ esı.ne girerseniz kar§ILlZ 
t~~de b~~lannda, keskin bakış 
tllı: bir erkeul-ilk bir enerji okunan 
!ara' .k bulursunuz. Muhakkak 
~"'~~ ~kU muhakkak. haydut 
~ ~. \r nı bir muvaff akiyet ka 
ttaı~i l.Aı:_ b~~~k ci.nayetıer ika et 
~~etine"qJ· kışılık bır çetenin daha 

~t-~ lle ~hayet verilmiştir. 
lak \'~Yeti 'Vr hakim, ne de bir a\.11 

llıllQ \lrııa~1k ardır. Ondan, ne ka'lun 
da bataanaınetzneyj, ne de mUc5sir bir. 
d~~kl'llas eyı~ bir j~riyi he.yecan 
~~. ki llıt ıstemeyin ! . O bir iş a 
~~le anı Çah§tığı muhiti tam ma 
~tt an ~at:t~tştır ve şipdctli metod 

ile ~er rı Çekinmeden . doğru. tat 
~ lltbK. • 

b.~~arı • bt~ SENR .E\TI-r:L . 
f~a; fecı ". ·~ç SC'ne eV\'e!. . var.i;\·~t 
~·~IYor. ;dı.; Cürüml0 r • gltgic!e 
t~~.kısordı~ N?vyorku dE'h~.et ıçjp 
~ll~tl. 110~ · Cınayetler~ te<lhl~ ha 
'\~ hadf11nc~luk. k::ıdrn ,.e çoruk 
4~!b ~ . ·fUt·i SClerı o karlar Ç<.'ktıı . ki, 
\ı.ı1 'atı·a ~t 8.?.alnrr. . cl c;ığru,.a vali 
\ ~"lt'~er~ı... ça nilere karşı ~id 
~' • la 1tlinJna3mr tst~~flcr. Ay 
~ aıt1 , "ndişinc: bu i5i başara 

tı bıı ~.allsın ismini de \'erdı!er. 
euh··'tıiı ~" , · · • · ll-~ ~hl~sa .mUracaa~ edilince. 
eye · ~ ~t· 1keli vazifeyi hemen red 

ııe!', \' fıt"-ı~'rıd~n' birJsi : ''Bu i§i Da 
~(1t~lıı ~dın!,, ,deµi. .Tomas De 
~ e ae, !ılı e i~te böylece başladı. 
~ti, ~i~ti. lldan iki . sen.e e':v~l rer~ 
~ ~~ı::ıı ~t~ney kısa bir müddet 
~'"lrıt1 ~I. ~nr. ~lan ~.flr:icr..,:-;d.an . yf' 

~ ~lttıarııeı b~r sesi vardr, ve 
~ · ~i,. ~l<ırı lateyordt!. fa~it biraz 
~tı; tıJ l'lıUtt<ietY.a?.geçerek, hukuka gir 
~ '\ı~ ~~·et h.ususf ajanslarda <:a 
~ hır~ ~nc{>l.ıs teş~itatma girdi.. 
~~\: ~ htr ·.. az' bir zamP.n iÇin 

t:ı~ltı~htır~chret kazandı. ÇilıtkÜ. 
~ ~ı Jta

8 
~ngs~rleri, bilhaesa. 

~a~l% h Up kavurarak dillf!re 
~~% al-"dut Va'kscy Yordonu 

'>l-ı~rı . . 
lı. ~ 8onra 
~~ ·btuı • J>olis teşkiliündan 

orıc ,.. Usı bir hafiye ofisi aç 
Yk alisi 1 -~~ etı. v ~hman, onu, ışte 

~;:ltıa "'atifeye davet etmişti. 
~.''.!~t taıc t\ede oncak 3 bin dolar 
-.~ ldir. 'N at Paraya biç de dü.' 
~~~eceghıe '"Yorku haydutlardan 
~~ tae~i ~ernın .~~mi§ti~ ve bu 
~~an~ enerJı, kendıeini ya 
~ 'be tltta<tn. rı da, hayretler için 
tr~ llJı b' · Nevyork canileri, 
~' etrarZ: a<iarna çatnuşlarclır. 
: ~ ~· lie~· birkaç değerli polis 
~~~ ~ :>'ardı 1 de kendisi gibi gene 
~·~~ ltor~cıları, Amerikayı · ke 
!ııı ~~ ~etın~ haydutluğa nihayet 
~~ ._r C!iadt . :§)erdir. Eğer mesele 
~ ~ ~ı~r ola~ ~asaydı, onların, bu 
~ ~~ t ~alt rrı··a tellkkı ettiklerine 
~~°tı\tiae Öl'le d:1!:~Undü. Fakat mese 
~ ~ l' ~tn b-.. gıJ. _Deney, bo§uboşu 
~~ti etı~ 1' ,hina·nın · yirmi ikinci 
"- .'· Ytı,, enıı .. t· D . ~~--~ 1 ·• ~ , -ı ır.. uvarlar dışarı 
\-ıı...~llıı~tır ~·7.drrınıyacak bir şekil 
>~·~ltlt drearır: husll!i telefoiıJar ha 
~~~·~ d.tı-. be l!tırna8mt imkinsız 
\~at.buat ney, ilk iş olarak, rad 

t..ı.." le "a~rtas. l . 
~~itı Cl\>u~,, . ıy e. halka. hay 
~~1'\1}· lterıcliı ~. rnaruz kalanlara 
."ıı~~l'.rtıa .... ,~rJnden para ~ekilen 

tn ' •<!ura.caat ed . . 
tl • lıtltnı • . erek, hiç ~e 

··~ ~itıi i :l'inı ve adresl~rini 
ltii bu .sr.enıi§tir. Fakat hiç 

_ _ _ ___ 
1_•_ted_ifı_._n_;i yerine getir 

. tir sunun il1'e 
meğe cesaret edeJJle:§ is~cdiği adam 
rine, Deney, koruın t.ınek için cebir 
!ardan bir delil elde \aımıştır. Her 
lnilla.nmağa mecbur olan dehşet, 

• ··k··ınferına 
kes üzerinde hu u. de bıraknıı§tır. 
Deneyi hayretle ıçin .. zde lokantala 
Ağır vergiler alarak. so kar§l açtığı 

"k haydutlara .. n oruyan,, peney, ring uze 
mücadele esnasnıda, k kJnamış olan 

rinde his kimse<!,en ~~s şampiyonu 
meşhur, sabık dunya lduğu Iokan 
Dempsey'in bile, açntl~ o oıarak, hay 
tanm "koruma vergls" 'ktar mühim mı 
dutlara korkus~dan ö enroiştir. 
da para verdiğını. d~e ~erdiği bir be 

Deney. gazetecıle mUcadelesini so 
yanatt: hayduUarlaettireceğini bildir 
nuna kadar deva~ d' kadar birçok 
miştir. Esasen, §ım ~yl~ktc yakalama 

. . 1 ·yıe bır ı w 

çetelerı reıs erı . tevdi et.mege 
nçesıne 

ğa ve adRJet pe 
8

. müddet evvel 
muvaffak olmuştur .. ırlcrinden birisi 
r-... bti••ı;k f!e\10C ,_,<:.-ney en Y .. 

ni duymuştur. 1 n hadise. 1935 
Bu sevince sebeP 0 

.
3 

· öldürüp 
k ' mılvonerı 

de Şully adında 1 ·yan uyuşturu 
de bır türlü yakalırnamı ~nnka sov 

. k ısı ve Uö • 

cu maddeler kaça. c . 'nun nihayet 
· L ·ıono guncusu me.c:hur uç 

• "d' e"ivdi yakalan!1'1ası ha ıs - " i i r.lahküm 
• Faka, bu korkunç ~an yıazımdı. De 
etmek için. bazı dc~lle~ kadan bir 
ney'in pol~leri. aşar t. d~l ve bun 

•· etır ı er ~ok kadm ve erltegı g. sö ]emeğe 
tar ı!k' dc.>fa olarak h ıkıkatı Y 

1 
~ k 

~esaret ettiTer; çünkU ilk ~efa 0 ~:·\.; 
ar. polls \"e hıikimlerın tazyı 
• • • ı.8ımamrşlardı. iı:ıl<cncelerıne maruz ~ . . . 

. t a· w o .;ıelô ili .olde etmı§tl . 
Den"Y· ıs e. ıgı o • k 
lıll ja.no kaçmak istedi, eünkli baş a 
bir eyalete kaçınca, ynkalanı.p iade e 
dilmiycce~ini biliyordu. ( Fılha~ıka: 
Amerika eyaletleri arasında ıadeı 
mücrimin anlaeması. hemen he~cn 
mevcut değildir.) Fakat Deneyın 8 

c.-..ten kac;ırmsyorlardı . 
damlan onu g()Uo.o' 1 

, tarafından satın a ınan 
Hayd~tıar nevi tuuığn düşUrmek 

ba:.:ı pol.ısler. De
0 

~ ey buna kanmadı. 
istedilerse de. c~ 1 ri yedi seneyle 

. ·1 uavın e . 
Luçıano ı e m ııhtı>lif hapis ce 
elli sene arasında. moldular. Meşhur 
zalanna mo.hkfım tı·g·i devirden beri 

• · ele gec; Al Koponenın . 1 bil,.r· k bir mt 
• • bÖV e " Amerika poJısı, · t 

mıımı!l ı. 
vsffakiyet kazan ••Racket.. tabir ettiJ· 

Amerikalıların 'kada ne ('!lr)P 
• n Amen 

leri haydutıugu •a bu ticareti kcı 
- ı· dur şu ves •. 
gµ ma um · . •le haydutlar. tuccar 
rumak bahanesı.? w • ,,ermece mecl-ur 
!arı büyük ııı~bla~ar arlar. r·ı taleple 
ediyorlar. Eger t :ğma· müşterileri 
ri reddöderlet'!e· ··~um dahi mukadder 
tehdit, ve hattA 0 büvük Jokan . rtalara. 
dir. Deney. sıgo . şirkeP~rine mu 
tş ve vesaiti nakh.)'he cydutluğa bir ni 

b nevı .... 
sallat ola.n, u ·ndedir. Bundan 

k aırrıı 
ha.yet verme susi jş!erire avdet e 
sonra, tekrar hU it'in. daha evvP.l 

W• • f kat bunun . ı· l 
decegını. a ·mha etmcsı azımge 
son haydudu da 1 

d . •· · bitdirn1işt.İr• 
ıgını =....:..---:-" • • 

iş verenler rçın 
uınatname 

Oabllf ta dOn bit ti 
mOddel~ ncu madde:ıinin 

nun 29 u .. .. . 
tı . kanunu . mucibince butun ı~ 

ı numaralı be~ı . tabi tutacakları 
• ,.1ıerın . . 

Yerlerinin ve ıı,- ve ig emnıyctı 
koruma. . 

inzibat, sağlık . er dahili talımat-
.. teren bır 

~~plannt goa bulundukları mm-
name hazırlayarak . l"kler'ne vtrmek 

. . &mır ı · 
taka iş daıresı 
mecburiyeti vard~:· atnaınelerln veril· 

Dün. dahili ta 
1~J 0 ıniiddctin son 

ırnıŞ uıa ••... 
mcsi irin ayn -ıe ;,. dairesı uç-.ın-

~ d ıayısı s • k .. 
•· .. olmak 0 • J'ğ'ne bırço mu· guıı u .. 

1 
e ımır ı ı 

cü ınıntaka bo 1 u tur. 
tlar vaki olm 1 öre. ve fstan-racaa 1.rnata g • ... 

Ald ınmız nıa u hemen butün 
ıl!>- hemen . . 

bulda bulunan ' J" tAJirnatnamelerını 
.. "&eseler dahi~ ·ne veuniı;lerdir. n:ue,, . daıresı . . 

hazırlayar)lk ı§ nuni takibata ıhtıyaç 
Bu itibarla ka ıacıtmaktadır. 

~ı an , 
ha~l otrnayaca. 

' '7 - KURUN 1t> lKI 'CITEŞRlN 1937. 

' ' Paşa çocuQu '' Robert Toylor ' u hangi kadınlar seviyor? 
Sokak çocuğu 
Clark Gable'yi hangi 
kadınlar seviyoı? 

Bugün Holinıtta bir talır iizcrin· 
Je oturan iki kral nır ,)enehilir. Bu 
taht kaflmların kalhiılir, krallar da 
Rohert Taylor ile Klark Gnhlr. 

Hakikaten, son giinlercll'TI Holıer· 
tin yıldızı parla<lığ,ı halde. Klsrk ka· 
dınİarm kalbindeki verini yirır mu· 
hafaza ctmi~tir. Knrl;nlar hııgiin on· 
!arın ikisini de C\'mekteılir. Dalıa 
clo~rusu. Klnrk'ı eHn kadııılaı lıa~
knrlır~ Robert'i sevenler hn~ka. 

Rununla heraber. hir kaılın için İ· 
ki"ini de heğf'ıırnek kahilrlir. Çiin~i~. 
onların her hiri ba:.ka bir erkek tıpı· 
ni tenı~i 1 etmektedir. 

Klark Gahtı•'de lmgiiniirı r~kı:~i 
,·ardır. Sporcu. şık, yak1~ıklı. lıakını 
hakı~Jı. icalım,la hiddrt t'dir yum· 
nık ~rknn , icahında pek nazik olan 

hir ndam ... 

Güzel revü kızlarından Julia Thayer 

• • 

ı l ' 
KUçUk ve bUyUk yı'dız 

:Uyan Hayd 1'6 Traud Stark 

Rohert Taylorun tabiatini ~ol~· 
mak i~in resimlerinden lıerhang1 b~
rine bakmak kafidir: Yumn§ak hır 
bakı!, yüz hatlarımla lıile lıir yuınu· 
şnklık, tebes .. ümiinde tathlık... P~k 
{azla hiddet edeceğine ihtimal verıl· 
meycn bir çelıre... Spor hayatm~l~n 
aalın fazla salon haytr yaşamak ıtın 
vnratılınr§ bir \'iicııt ... Hayatta pek 
her.erikti olamryacnk hir aclam ... 

,.. . h' . . . tanı manasiy1tı ha· 
.ı anı, ırınr.1sı • 

··1 kı tam ynt ve hakikat kahramanı; •0 e 
• t h' 1 1 roman kahra· mnna~ ıy e ır uıya ''e 

mnnı ... 
Bu iki tip kadınların ayrı ayrı sev· 

dikleri erkeklerdir. Bazı k:ıdml:.r 
kenrlilerine hakim olacak, kuvvet 1

' 

zeki ceıı:sur bir erkeği se\•erler .. Ha· 
yall;,rindeki ideal erkek böyle hır a

damclrr. 
. Halbuki, diğer bir kısmı liadınla· 

rm hayalinde yaşıyan tip Roherl Tay• 
lor ~ilıi. ymım~ak huylu, tnth hakı;h 
tam hir rnıııantik knhramaııclır ... 

Rohert Ta,·lor ile Klark Garhle'in 
bu taI?.da y~ti~melerinde hayatları 
cok hüvük rol oynamıftır: 
~ Kla;k Galıle. kiic~iik yaşta Jın ·atmı 
keneli kaaznmağa medmr olmu~. s:· 
nelerce sokaklarda aç kalmış. ~ef ıl 
bir hayat ya~aını>tn. Bu ur:tic, ha· 
vatm hin bir feliiketi \'f! arı ıyle çnr· 
p.ışarak hii) iiyen, hu ~ernit. i~inde t_i.i~· 
Hi mrı:leğc ı;irip çıknn '" nıhnyet ~:u~
~den Klark Gahle çok rrt tahıntlı. 
zı>ki, sporm, çe,·ik. atik bir ndnm ol· 

ııuıo:tur. 

Ç• orııklu:!unclaki dil hayatına ha· 
n ""' ,, 

k:ırak Klnrk Gahle'e ''Sokak çocusu. 
). -mini 'erc'lıilir tk, huıın mıık:ıhıl 
. " 1 k ]~ohcrt Taylorn "Paı.a ı;ocuğu ı eme -

· l51nnc11r: 
Zengin hir ailf'nin roru~u olan Ho

lıert, kfü;iiklii~iinclf'nheri hol bula
maçla hih·ümii.ıı, &\UÇ dolııı:u para 
lııırcıvnrak talı il gUrmU§, çok rahat 
Hiks bir lıın•at ya,.anu,.trr:. 

Hiide ha it \C' htırnıı 17. füuiir ı-iir· 
ıııüş ol mı Rohcrt ~ııyeı ) umusnk lıa~· 
lı. tatlı hakı~h \C inl'~ kalpli, tam 

manasiyle romantİl( bir er1'eli olarak' 
yetişmiftir. 

Sinema dünya~ında lialiranıan olan 
hn iki erkeğin kendilerini be· 
gendirecek ayrı ayrı kadın kafileleri 
bulduklarına giire, tahtı paylafmakta 
hdki pek fazla giirühü çıkannrya• 
caklar, bir tahtın iiıerinde rahat ra· 
hat iki~i de oturahilecektir. 

Bununla hcraher, hirinclcn hiri
nin galebe çalma ı litzımgelirs~ aca· 
hn hangi i kalacak, hangi i ym·arJnna 
cak? Bunu §İmdiki lmlde kimse ke .. 
tiremiyor. Bilmem siz ne dersiniz? I 

Araba içinde do
ğan çocuk büyük 

artist oldu 
"Nina Petrovna'nın yalanı,, filminde 

gördüğünüz Aime Clariona bir araba 
içinde doğup me§hur artist olan bir 
artisttir. ' 

Hem ev hem araba gibi kullanrlan 
dört tekerlekli bir kulübe içinde köy 
köy dolaşarak temsiller veren "bir aktö
rün çocuğu olan Aime, ilk ro):ine ba
basının yanr başında ''Kambur,. piye
sin.de ~ıkmı,tır. 

Bundan sonra. on y:ışında "iki yu
murcak., temsilinde r.ahncye cıkan Ai· 
me çok beğenilmiş, 1910 senesinde de 
daha büyük tiyatrolarda oynamak üze
re Parise gelmiştir. 

Buradaki tiyatrolarda boğaz toklu· 
ğuna çalışan genç aktör biitiln te§Cb• 
büslerine rağmen konservatuvara gire· 
miyor ve ümidi kırılarak tekrar taıra 
kasabalarında temsiller vermeye çıkı· 

yor. 
Nihayet 1925 senesinde Parisin bU· 

)•Jk tiyatrolarından birine girerek muh· 
telif piyeslerde rol alıyor ve sonra si
nemaya geçiyor. 

"Nina Petrova'run yalnm.. filminde 
büyük muvaffnkiyet gösteren Aime bu 
gün birinci sınıf artistler arasına gir
miıtir. 
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Fransadaki "Sürete,, polis hafiqesi 

Masenin Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika Numarası : e ___ ,. 

"B,, markalı çoraplar?!? · 
Pansiyondaki ceset bacaklarına geçirilmiş kadın çoraplarının 

badanacı Bodasa alt olduğu anlaşıldı!?! 
F dk . "S.. " ı· ha rattsaa ·ı urete po ıs -

/iyesi teşkilatı detehtif lerinderı 
Iılase; Parisin muhtelif semtle· 
rindP. parçaları bulunan C'3$et 
tahkikatile me§ul. Badas isimli 
ıapetci ve badanacının adr'3$ine 
giderek, şimdi oradaki binanın 
liapıcısı olan kadınla konıı§uyor. 
Bir pansiyonda ele geçen ceset 
bacnklarına geçirilmi§ konçlan 
"B" rnarhalı kadın çorapların
daki ''B0 marka.sının Bodasın is· 
minin ilk harfine delalet edebi· 
leceğini dü§Ünerek , onu 
ararken, kapıcı kadın, bu 
hasis ihtiyarın bcuan "melUrıko
lik devre" geçirdiğini, zaman 
:aman birkaç lıaf ta i(in ayni za. 
marnla ct•i olan dükkanına ka
pandığını, şimdi de içeride oldu
ğunu söylüyor ve ''o insarı dil§· 
manı herif, böyle mahrumiyet
ler ~eriıinde çile doldurur, lıele 
:aman :aman da bir nevi cin· 
net nöbetine uğradı mı... i.fr· 
tık .. '' derken, Mase "yani me
lankolik devreye girince .. '' diye 
!Özünü kesiyor: 

- Evet, iate o zaman kapanıp büs· 
bütün dünyayı gözü görmiyor ! Halhu 
ki .. Eğer i~eride bir kadın oleıa .. 

Kapıcı kadın, hasis ihtiyarın evlen 
memesinden bal1sederken, birdenbire 
hararetlenmişti; gittikçe de harareti 
artıyordu! 

Bodası bir müşteri sıf atile arar gö 
rünen genç polis hafiyesi Mase, kadı
nın lakırdısını keserek: 

- Demek, dedi, benim işim, hu 
melankolik devre dolayısile gürli1tü
ye gidecek! Esef edilecek: şey doğru· 
c;;u ! Dükkanındaki badana, tapet mal 
zemesi duruyor mu acaba? 

Kapıcı kadro, l1ayretle bu suali so· 
ranrn yfü:iine haktı: 

-Durmu§, durmamış: ne yapacak 
srnız? Ne işinize yarar? Kendisi em· 
rinize amade olmadıktan sonra? Mal
zemeyi kiralayıp da onun yapacağı 
işi 8iz yapacak değilsiniz, ya?!? 

- Yok, o maksatla sormadım! Ya
ni .. Olabi1ir~ ki hu sefer içeriye kapa 
nacak yerde, malzemesini ahp da dı
şarılar da dolaşmayı tercih eder? Bir 
müddet için seyahate çıkıp, Paristen 
uzaklaşır? 

Kapıcı kadın, bağırdı: 
- Ne? O mu seyahate çık'acak? O 

,.e seyahat! Giileyim bnri ! 
- Niçin olmasın? 
- Olamaz. katiyen olamaz! Çün-

kü, seyahat için de para ister! Hem de 
hol para! Hiç öy Je cimri bir adam. 
paraya kıyar mı? Hem, cannn, bunca 
ısenedir burada oturmuş, 11içhir me· 
linkolik clevresinde seyahate çıkmağa 
lieveslenmeıniş de, hu sefer ... Hayır .. 
Hayır, imkansız! 

- Siz. onun bu şef er de iç erde ol· 
duğundan emin mibİniz? 

- Kati surette! 
- Bu kanaatte nere istinat ediyor 

sunuz? 

- "Yatak oda~mdaki ışık,, onun 
içeride olduğunu göstermeğe yeler! 

-Demek .. 
- E,·et, e!'kİFıi gibi, her gece yatak 

odasının penceresinden lamhasmm 
ııpğmı görüyorum! Kendisi içeride 
değil dt', lanıhayı ~eytan gelip yaknır 
yor, ya! 

- Şüphesiz. §Üplıesiz! 
- Sonra, bu sahalı orta1ık ağarır-

ken kendisini ele giim1eğe mmaff ak 
oldum. na!"ılıı:ı ! 

-Yaa! 
- Evet, ortalı~ daha iyice ayrlm· 

Ianmamı~. Joc;tu: kendisini b!aıdm1 · . , ' 
oydu! 

- Emiminiz? 
- Evet. kam'Velesine bürünmüş, 

kukuleteııini de sımsıkı başma geçir 
nı i§ti! 

- Yüziinü Yiircınediniz mi? 

- Böyle hızlı hızlı sokaktaıı ge~i - ~e o? Hiddetlisin, Mase? Gene 
yordu. Yüzünü mü? Yok suratını se· hoş mu dönüyorsun yoku? 
çemeclim, ama hacet yok! Ben, onu Genç detektif, irkildi. Gözlerini, 
yürüyüşünden de derhal tanrrun; oy- dalgın dalgrn ıneslektaşlarma çevir 
du! d~ 

Genç polis hafiyesi, kapıcı kadına - Haa ! Evet .. Şey, dedi. Boş! Şirn 
teeekkür etti: diki halde .. Boş .. Bummla beraber ..• 

- Artık birkaç hafta sonra geli· Bana göre hava hoş! 
rim. O zamana kadar da melankolik Bu sözleri kahkahalarla kar~ılandı 
devre geçer elbette! Yahut da bekle9 ve hep bir ağızdan tekrarlandı: 
mekten nzgeçer, ha§ka birisini bulu - Haa,! Evet. Şey, hoş! Şimdiki 
rum ! halde .. Bo~ .• Bununla beraber .. Ona 

- Öyle, ya! Mutlaka hu haeis göre hava lıoş ! 
berifin para kazanması l.iznn değil, İçlerinden biri, ilave etti: 
ya! - Masenin marşmm güftesi hu ol 

Mase, bu vaziyette Bodası ziyaret- sa gerek! Peki, bu marş güftesini kim 
ten şimdilik vazgeçmeği daha muva· besteliyecek? 
fık bularak, oradan ayrıldıktan Fonra, İçlerinden biri, atıldı: 
kendi kendisine gene yanlış bir iz - Biz! 
üzerinde yürüyüp ~ecliğini soı- Genç detektif, gülümsiyerek: mes 
du. Kapıcı kadmm söyleyişleri, Boda- lektaşlarım şöyle bir süzdü ve onların 
sm burada olduğuna, burada ,.e sağ kahkahaları odanın duvarlarında 
olduğuna delalet edebilirdi. Şu halde akisler hıraktrken, şu mukabelede bu 
öldürülen kadın veya erkek, ceset. Iundu: 
bacaklarına geçirilmi~ olarak pansi - Hayır, siz değil.. Ben; l\lase!?! 
yonda ele geçen ''B,, markalı çorap Mase, üç cephenin herhangi hirin-
lar? Ya Piyer Vuarbonun tanıştığı ter den hareket geçebileceğini hesapladı. 
zi kadm? Ya terzi kadının ne olduğunu arn~tır-

l\fasenin kafasmm içi allak bullalC mak ~uretiylc yürüyü~. ya Vuarboyu 
oldu. Zevalıirin şüphe uyandmcılığı resmen zannaltma alarak harekete 
na rağmen, yanhı bir iz üzerine düt geçi~. yahut ta Bodasm izi üzerinde 
mü§ olması, ilıtimal haricinde değil ilerleyiş! 
di. Bununla beraber, içinden bir ses, Mase, terzi Jtadınm pansiyondan 
"hu meselede bu ,·aziyet, kuşkulandı çikrp meçhul bir semte gitmiş olma
rıcı mal1iyettedir. İp ucunu bırakma sma göre, onun ne olduğunu araştır· 
m~lı~m. İhtimal, §~ kend.isind~n ~~~ makla hay1i vakit kaybetmesi ihtima
mı hiç hoşlanm~dıgın polıs hafıye~ıgı ' lini liesaba kattr. Vuarhoyu resmen 
ne ~amzet t~rzı Vuarbonun hu ı~te zannaltma almağa gelince, bundan 
lıakıkaten al~~ı ~r~ır. Ar~tıTl;?8JJ~, f pyda Jıaf\ıl ?lmast pek molıtemel de-, 
dey~-:l"tj kal! ;;.!le ı Ei'f~ xaf!!lag~ ça . ~ ğ~td(~ c;Uokü, keii<li~i her hal~e;ini.it 
lış r,, dıyordu. . ~ . e~ecek, elde olan bir çift kadın çora-

Mase, dairesine gelip masasının hı da delil olarak onu ilzama yetmi
haşma oturdu, bir müddet dalıa türlü yecekti. Ya Bodas? Konçlarma ·'B'' 
ihtimaller etrafında düşüncelere dal· markası işlP.nmiş çoraplar hu markay• 
dıktan sonra, birdenbire ma~anm la onun isminin ilk lrnrfini lıatıra ge· 
üstüne yumruk vurdu: tiri yordu; ve .... 

- Ben, diye bağırdı, bu iz üzerin Genç, detektif düşündü, taşındı. 
de yürüyeceğim! Şimdiki hal<le gittiği semt meçhul o· 

Yan odadaki me~lektaşlan, onun lan terzi kadınla, ne de olsa elde bir 
böyle hızla ınasay1 yumruk.Jayışmı ve olan Vuarboyu bir tarafa bırakıp, a• 
yüksek sesle bağırışını işittiler, kapryı raştrrmayı Bodas üzerinde temerküz 
aralryarak gülcliiler: ettirmenin mm·afık olacağı netkesine 

Merandaıı dörien Kurt R.O.ıı- Edebi Roman: 40 ---· 
dol/il, Vaytenekten hem§ire.si 
Gitta Randolf ziyarete geliyor. 
Liııdenhof çiftliğinde koniı§u
yorlar. Bu sırada Gitta, ''tasav
vur et bir kere, Kurt, ne esef 

s:::VGi; 
Uyanınca .. 

edilecek bir §ey oldu! Kilisede Yazan: Maks El 
nikahımız k-ıyılırken ve sonra. .. 
da yemek yenilirken ne bu.? gibi randı. Yalnız bana k~ı birdenbire 
bı·r havmmı Jıu· ·1-:: ' ... d .. • · ·· ürkütücü derecede soguk bir tavır al 

n:ımı sur uqımu . ·ı •Y• • 
ı.~tırlıyorsım de v.l ., d. . dı. Ben o konuşmayı ışı tigıni bılme. 
ıı-u , gı mı ,, ıyor. 

1 - Hatırlamaz olur muyum hiç! Ki- d.iğ.inıd~n, bana karşı o au _~u~el~-
liseye gitmeden otelin merdiveninden sının böyle ani ol~ degışmesının 
indiği sırada. kocanın çehresinin hid.. sebebini kendi kendim~ izah edeme-
detle nasıl takallüs ettiği de gözleri. ~im ve bu halden ınUthış ıztırap çek -
min önünde! Ona, seninle kavga mı tun. Ancak.~nrad~, Yaytenekte ba... 
ettiğini soracak oldum. Beni öyle ak- na k~~ı böy~e. barıt davranmasııun 
si bir cevapla tersledi ki kendisine sebebını kendısı anlatarak, artık be-
derhal sırtımı çevirdını'. Aranızda ü. n~m~e ~iç. ala~adar olmak istemediği. 
zücü bir münakaşa geçti demek? nı bıldırdi. Elaleme karşı ve aynı za_ 

- Bundan daha cansıkıcı bir şey! manda iyi yürekli babasına karşı 
Ben Lizbet Rayınerle birlikte odam. !}imdi ki halde bundan ı:enk verilmeme-

. . t 'h tti B 'tıbarla t da bulunuyor ve ona kalbimi açıyor, sını ercı e · u 1 
. v a.ynı ça 1 

Hans Georgu sevmediğimi, onunla ev- altında oturacak, diger taraftan 
lenmenin benim için müthiş bir feda. bir~birlerine tamanıiyle yabancı iki 
karlık olduğunu, fakat bunu maddi insan gibi yaşıyacaktık. Ve vaziyet, 
sebeplerle yapmak zorunda bulundu. bu suretle devam halindedir! 
ğumu ifşa ediyordum. Bu srrada yeis - Şaşırdım, Gitta! ... Bundan daha 
ve heyecanla hakikaten çirkin ve ayni fenası olamazdı herhalde!... Hans 
zamanda haksız bazı sözler sarf ede _ Georga meseleye dair izahat verme. 
cek kadar ileriye de gittim. Düşün ğe teşebbüs etmedin mi? 
şimdi! Beni almak üzere odaya gelen - Bilakis! Hatta affini rica ettim; 
Hans Georg, o sırada antrede durmuş 13.kin, hepsi de boşuna. O, çelik gibi 
ve söylediklerimin hepsini işitmiş... sert! 
kelimesi kelimesine? Onun üzerinde - Ya kaynatan? Vaziyeti ona aça. 
·bunun ne harap edici bir tesir icra et.. maz mısın? 
tiğini anlıyabilirsin. Duygusunda deh. - Bunu yapmak isteğindeyim, 
şetli surette yanıldığını hissetti, izz.e- Kurt! İhtiyar Htt, ba.na karşı o kar 
tinefsi ı cncide edilmiş oldu; fakat o dar iyi ve muhabbetli ki! L&kin, şİ.m-
sırada hiç bir şey belli etmiyecek ka. diye kadar müsait bir fırsat zuhur 
dar temkinli ve kendisine hakim dav- etmedi! · 

Yangına giden itfai 
arabası 

Donıuz sokağında bir hunduıacı düklı 
içeı isine girdi 

Dün sabah Karaköyde feci bir ka -
za olmuştur 

Bir itfaiye motopompu bir kt·ndu
racı dükannma girmiş, üç kişiyi ya -
ralamıştır. Bu yüzden seyrüsefer de 
bir saatten fazla geri kalmıştır. 

Kaza şöyle olmuştur: 
Beyoğlu itfaiye gurubu saat do • 

kuzu on geçe bir yangından haberdar 
edilmiştir, bu ihbar üzerine arabalar 
derhal harekete geçmiş, Şişhane yo
kuşundan aşağı doğru inmeğe başla
mıştır. 

Önde giden beş araba, Bankalar 
caddesinden Karaköye inerken, Do
muz sokağına sapmayıp, Karaköypa 
lasın önüne giden tramvay yolunu ta 
kip etmiştir. 

Beşinci araba olarak gelen moto -
pomp da ayni yolu takip etmek ister 
ken, Karaköye doğru gelen bir tram
vayla karşılaşmış bunun yanından ge 
çemiyeceğini anlayan şoför, .direk -
siyonu birdenbire sağa çevirip Do -
muz sokağına sapmak istemiştir. 

Motopomp çok siiratli gittiğinden 
şoförün manevrası istenilen netice -
yi vermemiş, motopomp pek dar o -
lan sokağın sağ köşesindeki dükka -
nm camekanına çarpıp parçaladıktan 
sonra içeriye girmiştir. 

vardı! 
Bodas? Bu lıasis ve ihtiyar tnpet· 

çi ve badanacı, ayni zamanda evi olan 
dükkanına birkaç hafta için kapan· 
nuş. ' 'meHinkolik devre" sini geçir· 
mekte değil miydi? Kapıcı kadmm 
anlatışına göre, evet! Fakat; hakikat• 
te belki de hayır! Bununla beraber, 
o içenle olsun veya olmasın, teshiti 
Iazımgelen bir şey vardı; o da "B" 
markası işlenıni§ kadın çoraplarının 
Bodasa ait olup olmadığı! Pamiyon· 
ela ele geçen bir çift bacağa geçirilmi~ 
çorapiarru.~ 

Genç pQlis Jlafiyesi, çoraP.lan göz
öııiinde tutarak, hu noktadan faali
yet güstermeğe giri~ti. Bodası yakın· 
elan tanıyan tabii Vuarbo hariç!?!
kimse mevcut olup olmadıgmt teslıi· 
le uğraştı. Ve bu yolda uğraşması 
bir lıayli siirdükten sonra. viHiyetler• 
den birinde Bodasm yaşlı bir teyze~i 
bulunduğunu öğrendi. Bu kadının 
adresi de mallıınn olur olmaz. emin 
bir vasıta ile çorapları ona yolladı Ye 
tanıyıp tanrmadıgmı sordurdu. 

(Arkası var) 

- Demek, ... Hans Georg hakkmda. 
ki düşUncelerin, eskisi gibi gene onun 
aleyhinde? 

- Ben, onun aleyhinde bir düşün 
ce beslemiyorum. O bana bir şey yap
madı. lfabahat bende 

- Hanı; Georgun senden boşanaca. 
ğım zannediyor musun? 

Gitta, tonsuz bir sesle, şu cevabı 

verdi: 
- Bilmiyorum. O ne karar verirse, 

kabul edeceğim! 
-Boşanma hususunda da mutabılt 

kalır mısm? 
Gitta, hafif hafif ağlamağa başla

dı. Kurt, elini onun omuzuna koydu: 
- Hemşireciğim, dedi; sen kocanı 

sevmiyorsun ki! Yoksa, ona karşı o. 
lan hislerin biraz değişti mi ! ? ! .. 

Gitta, tekrar Vayteneke geldiği za
man, şatonun büyük kapısında Hans 
Georgla karşılaştı. 

Hans Georg, sordu: 
- Lindenhofda mıydın, Gitta? 
- Evet! Kurt, dün Merandan dön-

dü. 
- Peki, neden buraya gelmiyor? 

Kendisile konuşacağını bir yığın 3ey 
var benim! 

n Kurt, herhalde senin çağırmanı 
bekliyor! 

- Gülünç şey!. E, peki, o l~alde 

ben :;ider onu ararım. Akşam yeme
ğine kadar kafi derecede vaktim var! 

1 
Pencereden bakıp Hans Georgun 

geldiğini gören,Randolf, o sırada çift 
liğin idare kısmındaki küçük odaJıında 
bulunuyordu. Odadan çıkıp eniştesine 
doğru yürüdü. 

( Ark481 var) 

/{azada yaralananlarif. 

Kaza bu kadarla kalrn 
da dükkanın önünden g 
cu, motopompn ani geli 
da kaçamamış, kendisin 
motopomp, zavallı ada 
içine sürüklemi§tir .. 

Bu sırada bir başka a 
kanın dışında motcporn 
kerlekleri altında kalrnlŞ 

Dükkan bir kundu 
Galatadaki kimsesiz ç 
dundaki, cocuklar tarafı 
lan kundu~alan satmak 

Kaza olduğu sırada 
kişi bulunuyordu. Bunla 
dan başka kalfa Reşad, Ç 

Nişandır. 
Reşad camekandan 

süratle gelişini görünce, 
1acağmı anlamış, çalışttğ 
karak üst kat merdiveni 
tılmıştrr. 

Diğerleri de dükkanı 
doğru kaÇJl}ışlardx . Yal., 
çışında biraz geç kaldl 
yan camlar sağ elini Y 

Dükkanın içine sokul 
raftan yetişen dükkancı 
dan motopompun altın 
mıştır. 

Baygın bir halde bulu 
ğızın bir ayağının koptu 
dığı görülmüştür 

Hemen çağmlan sıhh 
mobili ile Sen J orj has 
dmlmış, ameliyat sonun 
ya~r kesilmiştir 

Bu betbahtın ismi Sul 
mandır. 

Otuz yaşında ve Yal 
adam boşta gezen tak 
aramak i.izere lstanbula 

Drşarda yaralanın is 
dir. Galatada bir clektri 
da çalışmaktadır . Yirmi 
dır. Bu da Sen Jorj hast, 
dmlmıştır. 

Saimin yarası sağ aY 
im şöyle ifade vermiştir 

.' - İtfaiye ge ~erke11 
lunuyordum. Dört araba 
geçti, bir dakika sonra 
pan motopomp geliyord 
re kala hangi taraftan 

tereddiit gösterdi. Sonra b 
yonu Domuz sokağıncı 
di. Ben bu vaziyet karsıs 
istedim. Fakat muvaffa 
Motopompun sademesİ}' 
var landım.,, 

Kaznda motopomp 
şev olmamıştır. Zabıt~; 
tahkikata el koymuş, ıt 
Ihsan da vaka yerine ge 
kunda keşif yapılmış örı 
ra uğrayan ve direksiY0 

motopomp, keşif ten soll 
dan R"üçlükle çıkarıJrnıŞ 

Fakat hareket edern 
itfaiye kamyonu getiril 
!anarak kenara çekilrniŞ 

Bu müddet zarfında 
leyememiş, otomobil '' 
tünelin yanındaki sok 
gelmişlerdir. 

itfaiyenin gittiği Y8. 
mede bir kulübede idı. 

d • V r it mamen yanmış, ıge 

larr da biraz sonra döJ1 
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.O KAT.. Dünya50milyon 
k daıreli ve 50 yataklı rnu• kişi kaybetmişti 
eınrne/ bir hasta Tzane yapıldı Harpdeob~rl bDyDk 

. . ..1aürüımuş- ı ti t Jar-> 
Suçlunun yalanını 
çı~artan makine Tokat (Hususi) 1 ve miladı 300 tarıhınde o tutu dev e er ne JBP 1 • 

- Tokat oldukça tür. Her sene 24 temmuzda ~?r. hiç Bir iki gün evvel Avrupada muhte-
•ski bir şehirdir. 1 tutulan azizelerdenmiş. Terav~ ını mü 
Birçok tarihi abide bnmayan bu lahit bugüne ka. ar - lif memleketler büyük harpten eonra-
1 edilmiştır. ki mütarekenin yıldönümUnü kutladılar. 
er ve eserlerle de ~· nelen muhaf a.za l M k b f 
k b:...-ok taşlar, sır· bayrtlmdan ziyade matem gtınü o an evyor za l a- z b t 

es iliğini is bat e- 1: ·':i devirlere ait u :ı . a 1 a m 1 zı 
d B . 

1 1 1 
k 

1 1 
ve tekke eşyaları ta- 0 gün ölülerın ruhu anıldı... / 

ber. ununla bera- ::;~ t 1.ar, ı IÇ ar. ·n örUlmesi lazım. Dünyayı harbin yine korkutma.ktaol- kullanı ma• t kd• 
er Osman oğulla- rıh meraklıları ıçı g y bu .. BU .. k Harbi bir ibret der- Sln.CQ sm:::::=:s a 1 r ::::::::=:: 

rının insafqız bir kıymetli eserlerdir. .. dugu gun. • yu · · te- b l J i! ihmaline uğramış- M.. k·-r· hanenin bu mukem· si olarak hatır.amak, bılhassa harp 
18 ya QŞ an l Zabıt<ı mcmttrlannuı bir top- :i 

1.'

,,

1

. . tır. Fakat At .. t'u"rk 
1
. uzet· v~ t u ~p 'çin çalışan müze ve ven devletler için belki biraz faydalı ~ lantıda bir yangın 't1cya lro::ada g 

h .. 1 ~ .... me tye ını emın ı . . dı · y 1 .. 1 ı 1 1 · y •• "ı~ 1f',,·., · 
1 

devrim ·ını·n ~·tıt·a·un k"t·· h ru baY aesımm a • ıacaktır. . a an soy eyen suç u arı e e' eren sıkı tedbirler a1dıgını göriiyo- :; 
"( _ .. ... u u ane memu . . . .. · . . . . . . r •• 

a~ gı eşsh he her köşesinde ya- nı ura a saygı ı k. bu ... :. "1.>1;_ Yeca M hsUI ıe müthiş bir felaket otmu,tur ı, . bıta mahafilinden akseden hahe.rl.ere ...... mularının fazlalığtnı gören- •• ==.· 

:M! "~1 l'o]( n ve hareketten hız " a ,, t ttır ,,..., ·~y0 atı · k tıı· olmu".tur. hadisenin dünyayı harpten nefre e • göre, bu makine W. G. Summers mm.· '-e hatta: •• = •• : 
l'Ut, şımdi yeni rehrc~ile B l h I '-"re e t. • ....,dı d d J wı ' ·~ u yı ma su Ll'C" rı z.edya- mesi ve balı~ iki elle sarılmaııı 1.-•.. r. 1i bir mütefennin taraf rn an a ıa 1

- _ Camm bu kadar fazla in- :: 
,,~ A f"f" şeker panca harı> olu ı N k .. h. •• >.ar; roa~kevl yrıca u un ve Turhal ;eker Bununla beraber, bugiln hlll • erletilmiı ve evyor .u~ en mu un zibata 716 za.ıım .. r! Burada ne!! 

( Ve rnod ., tı d~ yapılmaktadır. di atına ol- yor ve daha bilyük, ikinci urtıuınt. harp zabıta vakalanndan bırınde kullan• gibi bir h&lise olıcr! diyenlere !! 
~b::ı. halk em tarzda yapilmış fabrıkasınm bura iktısa [ mirı etti- tehlikesi durmadan kendini göetenyor. mak imkinı haııJ olmu§tur. . tesadil/ ediyoruz. il 
~ oırn~nı ve gençliğin hareket dukça mühim menfaatle~ e ·m. 1:137 Büyük Harpte öler.lerin sayısı, her Nevyorkta Madam Marriet Gase ~- Bunu 8x.,zıycnlcr hüsnU niyet ii •ııı hesab·ı b W• • b d k detınek ısterı · d" "klere · 1· b' 1" k d ··1a·· ··ı sı v:1 •• CUtrıh , 

1 
e en aşta ge- ~~. ura a ay kilo tahmin memleketin neşrettiği resmi btl ırı ıım ı ır .~v... ~ m~n o ur~ me . ' sahibi insanlar olabilir, tJO hak"i· Si 

e k~adı urıyetin l 4 lincü yıldö- tu~un reko~tesi 6()0.00o eden iki yUz göre, 9.998.771 dir. Bu, yuvarlak beBl.P• zabıtay~ buyuk hır dıkkatle takıp edı· katen söyledikleri gibi orada hiç ii 
ı 1"'ıı '•ıııtaı Yapılan çok gilzel ve edılmektedır. Geçen sen da pey· on milyon demektir. le«k bır mesele ka'lısmda hırakm11· bir Mdi.!c de ~uk"Ua gelmiyebi· ı! ~ °'hoesi arıa ınUcchhez bir ealo· bin kilodan fazla stok vanıa Ağır surette yaralanarak mal61 kalan- tı. • lir. r, ıı ~in "ot Vardır. Bu mükerr.mcl derpey satılmaktadır. ıar. 6.295.512 dir; hafü mal6llerln ... Hırriet Ga•e'io koraoı, bir akıam Far.at ooziyctin ilk andaki BÜ· İİ 
fit,; ~'in~· beo bin,. lira sarfedil "Tokatla ıınar'.' yısı da hepsinden çok H.002.099 dır. geçvakit iıinden eve döndiiğU.am~n k"inetine ba7'arok ııı;yüı binnJta !i 
fia, •~. ar'. 

1
;1• t:ırih. edebiyat, Ki- Tokatta mühim yapı iılerı b._.,arıl· Bundan başka, ölüp kaldığı teobll edl· genç ve güzel kammı, ilç odadan mu· lea serdetmek, icap eden tadbiri ii ~:"'aııııı.ı;:sıı. •Por, köycülük m:ştır. Bunlar arasında hastahane, ıememişler vaedır ki, bunlar kaY'P ""· ,..ı.kep apartnnanında kafa" yani • zamanında almamak Tilrk oabı· ij ıı., Oilaı ır faaliyettedir. Parti kurağı. JJaJkevi, orta okul bına; yılmakt:ıdır. Bunların da oayuıı 5 ıııllyoıı mak turetiyle öldürülmüı olarak bu· tasının gıan değildir. !; 

'>ıı ~aıı, lıııatanasl,. lan memleket için başlı b•ıına bıre 983.600 dır. luyor. • • • .. . MUlôyim • Ilindli milsaba1"'· !i 
lıı ıııev~~hrin en havadar, Mi- lhidedir. Fakat, umumi harbin kurtıaıılarm Ortada hiçbir .. bep ynli. gı~ı go'!1· aıııdan baMclmek i&tiymıtm: ji 
. ~~Idrr. ~8•e kurulmuş bir sağ· Bu kıymetli eselerln meydan•. gel· valnız kurşunla, bomba ile ölenler de- JUyor. Çünkü ilk bakııta hıçbır ıepn Stadyomda parmaklıklar et- !l 
hıı 'r ltırr daıreti ve 50 yatak- mesinde, kıymetli idaredle~ımızd~n ?,ildir. Bundan başka, harbin aoğurdu- ç~mıp götürülmediği a~laıılmakta· rafını ku-:ıatan ~•ringin kcmı- !! 

1 
11iıı ıııaı U haataiıklar için tıb- vali Faiz Ergunun mühim hızın•! .'e ~ salgın b .. talıklar netıcealncle ele, P dır. Kadmm da baımdakı kor~u~ç 1 nııd4 muayyen '"""kiler tııtan il "ilıIDııa "em~ mevcuttur. Mem başarılan görüldüğünü burada şlik· rek cephelerde. gerek sivil halk .,...... yaralar müotesna olmak üzere bıçbır 1 ,.,bıta memtLTlnn olmasaydı il 

• ıı.lııı "il :ühını hizmetleri ao- ranla kaydederim. da. ölenlerin sayısı on milyon taJımln.,. yerine dokuoulmamıı- • • _ Mülıiylm il<ı kendisine taraf«ır- !i 
• ~"""" ıu 1 Ytıvasmm ihtisas Ba srl Ahın at dilmektedir.. Fakat oivil poliol•rin ke>kı n goz • 1 !ık yapcııil4r oo 111 ülıiyimln ha- il 
'·' dir. ilden gilne geoigliyece- Ölenlerin dul ve yetim bırakbJ<!""· !eri, ~ir iki ıey ~r~Ü ki, bunlar, ci. I" reketini takbih cdC71!~ ~raS1nda n 
'llııv.~llftan Osmanl/Jede Belediye yeri yurdu. serveti mahvolarak fakır k& nayetın .. ıı oebebının Jıırsızhk oldu· H hayli Mdbcl<ıT olnbilırdır j! 
\~)~"it Şefin ~huriyet alanın- l i !anlar ve havaya giden paralar bu heıı&P- ğunn ihıaoediyordu. 1 Zabıtanuz tı!l•nıktır. Ilcr "1· ;! ~!...., hır Türk sanatkarı hareket er tan.hariçtir. Meseli Harriet Gaoe'in niıao yil • ! man 1!6 Mr yerde hazır ve >1aı:ır- ii 

~ ho,ıllıılt .~•karlı bir duruıı· Osmaniye (Hususi) _ Uray geçen Yukardaki bilinçoda görüldllğil gibi zöğü parmağında yoktu. ~un~an baı· 1!: dır. Zabıtamı...--ı tq~dir ederiz. ı=ı 
~~~t 'kt .. etı ııostcnnektedir. yıldanberl birçok faydalı ıı;ıer yap· uml barpı:i5. 50 mil10n ki:ıiJÜll Jıa.. ka tıkı bir araıtmn• nelı..,ı~de. •. • YEKTA RAGIP 1 
"il \ l>tı~ ,~ k santralı,, mıştır. Burada kasabanm ihtiyacım :tına mal olnıuııtur... vin erkeğinin de bir kat elbı1e1ının • :::uı:: ı 

~ .... 1 elekt · ~ ka karqılayacak asri bir mezbaha ve seb-. H t a..-rl ortada olma<foi;ı meydana çıktı. 
l'i llıı..._1 i~atrik 

300
nge be ~uııtur. bal· t ştır. Bu yıl da gayrı arp en - Likin kaybolan ıeylerin lıepıi bu göoteriyordu ki, Harrict Gasc, canını 

taı. "il. ~1•1_ ygır kuvve- ze ı yap ırmı tan Harpten beri insanlar ne yaptılar! L d d kurtarmak gayretiyle, miiteca,·izin o· 
"' 1\ sa tr b · halde olan çarşıyı - Aa ar ı. tı. 1( ~ n alı geceler! şeh- muntazam ır · d Bu suali sorunca ilk hatıra gelen ,ey, Apartımanm •urasmda, buraemda· rasmı, burasını trrnııklnınıştı. 
~o'- Uruyo El ktr.w. zı"mle ugry aamaktadır. Çarıtı içersın &- k bi ya.- ~ h .. ll'atz .,~ r. e ıgın kilo- !f'•·· t-.3 ğı gi harbi hazırlamaktan baf a r lt'Y ki kan lekeleri 11akkmda not tutuldu. Fakat bu tıırada sivil noli lerden 
"il &llJ .q- ki yolları mükemmelen yap ın.ıı • A m bU ,. -~~' ltıı-k b" h dükklnları birer birer orta· pılmadığıdlr. Hakikaten, vrupaD • Ölü kadmm tımaklarınm ucundan biri, yukarı kattaki boı bir duircde 
~. "1ı ~ ben Tokadın milre ve ı arap ve ııehir dilkk&nları yük devletlerine bakacak oıunak, ;"ıı- birer parça keoildi. Pannaklarmm •· kan lekeli bir pantalon bulunduğunu 
tiJ~l'le l'd Urada geniş bir yer dan kaldırtmış d .. kkanlar yaptır· mt harptenberi ordularının kuvve en • rasmdaki birkaç uzun saç teli almdı. bildirdi. 

4~ı.,'' %1 ır. Zengin ve kıymet- gibi plina uygun u tur diğinf görürüz. Bir kapının üıerind•ki parmak izleri- Kaıilin, lııı apartmıanlara yabancı 
~:.~~ 'iatd il kütüphanesinde 4000 maya muvaffak olmUŞ··br.em ihtiyaç- T ~tinlerin "Si vis pacem. para be .. Uum, nin fotoğrafları alındı. olmayıp cebindeki anahtarla girip rık IÇııı., ı q.. ır. · A k banın mu .l..Ai. ) zil bel :. t _"Q l " r- ı. yrıca asa mi lağımların (sulh ı'stersen harbe hazırlan so • • Bunlar, ilk a;;ızda ırörillen birta· tıg-ı ve kimse)'İ §iiplıC)'C cfüı:iirıuedi0;;i 
~, _d" ' h._ ıııO'I. .,.,. • a· a· d b .. olan un1U h d let de " "' ı> ~ ~a ~ııt ...,ngın ır. ılhassa }arın an ın ki do~udur; Avrupadakl e; ev knn iptidai i~lerdi. Ondan sonra bu anla~ıhyordu. 
~~ birS<>k O~rnanlı devirlerine tamirine de başlanmı;tı~.ir halde bu- silahlanırken sulhu korudugu iddium vakayı takibe memur edilen poJis mil· Lakin kanh elbisenin huhınufu 

1 Cidd lllılletıere ait mP.skiL Bol suyu olup, açın tmek teşebbU- d d f etti~i Ryan geldi. hakiki bir iz te§kil etmekteydi. 
: eı:ı,~e:n övUnmeğe değer. lunan su işini de ba e ı or. Ahmet a ır. . ·n hazırlanan ıillhl&r Polis müfetti§i Ryan, bir liayli dü· Bunun iizerine civardaki terziler, 
~ ~ l6Qo den Kristinaya r..it sündedir. Uray başk~ halde gilzel :akat, ya~ 1~~ ki yeni bir umumi ~ündük.ten sonra. katilin o bina için· boya ve temizleme evleri umumiyetle 
~~~ tıhataıa,~1 geçtiği halde ta7.e- Algan bütçe dar oı~u Jı işlerin başa- 0 h arpad

0
ar
1 
.. ~~r i:~ık bUytlk bir fellketle .,...... • •• - - • bir sorgudan geçirildi. Pantalon kısa 

~~ .. !la ... - eden lahdi gördüm. idaresile bu pek hayır tır ........ Bir 8019ı'{/U " h·~n ''R k rıı.lışmış . karşılaşacaktır. . • bir zaman evvel temizlettirilınişti. s ( '> >ııuta 0 mada Toskaı.a rılmasında ço ~ 
1 

orta okul bina· B gün Garbi Avrupa .ıevtetıerının or- Kolladiyorı mayii, sabuaca nerede Neticede, zabıta, pantalonun kiınc ait 
lçi~l'todoksıusakrrıtan! kızı olan Pek ya.klılnd.adYee:ııımak için hazır- dula';, 1925 le 1984 eeııesi arasındaki_.: kullaml.ır?... olduğunu bulmakla kalmadı. Ayni ~ l)h'okı katoliğliğe) sının teme erı t •. n..Ae yirmi artmıvw..• 'rıd ki zamanda o adamın i811lini, cismini de 

" etiyen zamanında hklara bacı.lanJlınış ır. sene zarfında ~- linde 300 fır Beya 
06 boyaııs tahta üzen e "' ~----- Bugün yalnıs AlmaDyanm e ta parmak izini çıkartmakta mı? öğrendi. 

----------------- • ka asker, 10.00o tank· 7•500 yyare Yaııml§ bir kağıdın küllerini sert• Pantalon, esas itlliariyle (i]düriilen 

Y an 1 S 
ard le,ıirmekıe mi? kadının kocasına ait bir pantalonmuş. 

Un v u:umt harpte. Avtılpa ordularmda Parmak izi kalıbı ~ıkarımakta mı? Öldiinne hadisesinden altı ay kadar 

tan 
Krafl ıcıoo askere dört top dlltilyord•: bUg1ln _J:ev-=:i=:;i ·~•na:: en ~m'!!) evvel, apartmıandan talının elhisclcr 

• bu rakam sekir.e çııtınıF1 ~0· mı"l uzaktan arasmdaymı§. 
1 tere 

te parl& .. de daha baıkaca izleri bulunacağını Demek ki, ltatiJ ,.e liırsızın, her iki-

1 n g Umumi harp cirıe sayılınJJb. Hal k-tı"rdi. si.;in de bir adam olduğu meydana rı-
döven toplar bir mu ...n..A 160 niabetin- .... :. 

d
e buki bugtln toplarda y..-e Katilin elhiseleriude, hiç §üphesiz kryordu. 

de bir mesafe rekoru kırılmıotır. ki kan lekeleri vardı. Ya elbit!!elerini Ve bu adam da, apnrtımnnın kapı-

T 
tanklard&D 1914 denberl çıkarını§ olacaktı. Yahut ta muhakkak r.ılarmdan Najor Green isimli hir zen· 

poştumuz ve m~t-

1
. ~imiz Yımanıs· 

te ıg ı Majeste 
tcıııuı /.,-ra ı , 

. /ııgizterede 
JorJ, . i d. 

l 
.. uyor Bıl n ı • bU il" • 

ği jjz,ere 'kral orada 
·ıt-e kralının 

f ııgı '" 
miscı/iri olarak ka· 

zacoktır. 

Yukarıki resim, 
kendisinin Viktor· 

istasyoııımda 
ya ,,J,,n indiği aıra
trenı.w 
da kar§ılanıştnı 

gösteriyor. . 
Majeste Jorı ge-

pr•"':' günü in· ,.,.,,. .. ,.,... ,..... B l 
gi7f r.re 1.-ralı ue u 
tıT kralının aa bu-

l
<] -"'ıığ1' p,tr ziyafe-
ıınu . t · 
~ ~ircık etm1f 1

'· 

~yyare ~e bUytlk lnkip.fı hatırla~ biri!!i tarafından görülmüı buluna- ci olduğu anla~ıldı. 
:eaga! a~;:m e;,ktur. su~ bombardı - caktı. Zenci te,kif edildi. Fakat. uçunu 

. h esldsınden çok faz Bı"na dahilindeki kapıcı ,·e hizmet· inkar ctmektt'! i rar ettiği İ!;İndir ki 
man ta.vyarelen em . ""r ı d ' la bomba taşıyabilir. hem nısbet kabul çiJer !!orguya çekileli. Hiçbir netice ı a anı mey ana 'uran makine" ve 
etmiyecek derecede bız1~1 uçuyo~. hl 

1
. almamadı. Yalnız bir ~ayanı dikkat mü~acaat lüzumu lıa ıl olmuı,;tur. -

Bundan b~ka keştedı en yenı ze r ı nokta meydana çrktı. Maktul kachnın .. uçhmun her tiirii inkarnıa rağ· 
l 

"kroplar müstakbel harbi dairesine bunan altı a)' önce bir defa men makinıs, omm iizlrrinin 'nlnn 
gaz ar ve mı ı .ı ... k 1 · 
daha korkun~ bir eekle 90kmaktadır. hrnıs ginni§ ve birkaç takını f'lhise o ungunu avc t'tlİ. (LtlUpııt) çalmııtı. Yalanı ın~nlunn kovan makinrnin 

------::--~;::=ı:=-- Bu BJrada poli& miHettişine, zabıta ~alıadetini ~~,york m~lıkf'nwleri he· 
/{ BCBk odunlar . liboratunrmdan tetkik raporları gel· niiz kahul etmiyor. Fnknt lıu makine, 

Karadeniz sahilinde Kandıra cı • di. neticede katil zenciyi lı:ıkiki bir itiru-
dak' ormanlardan kaçak sure • Maktul kadrom parmakları arasın· f 8 sevketmi,.tir. Ortntln uçunn i hata 

;a)n k .1
1 

rek sahile getirilen 18 bin da bulunan saçların, kadının kemli yarayacak kiıfi dcrccrılc clclil dnlıi ol-
ıy e esı e ·1 ı c. k" 1--,'.•r 

0 
•arları ol<hı;;u anla!lılınıc:tı. Her lıalde clnğu için. çok "ermeden elektrik snn· 

kestane çubuğu ı e .. ~ c;e ı M"...u • "' ~ " • ~ " l' 
dun kayıklara bi!ldırıhp. _kaçmlırken katil kendisine hiicnm t.ttiği zaman ralyasım hovlamıştır. 

DÖRD{ ·co SÜTUND Kİ 
\RGlTNt N CEY nI 

gümrük muhafaza tetktlitı .memur· yüzünü muhafaza etmek için ellerini 
lan tarafından göriilerek musadere e ha~ma ~ötünnii~ ,.e o zaman parmak· 
dilmi§. odunlar 0 rrnan memuılarına larrna dolanım~ l'laı;lar olar.aktı. 
teslim edilmif, suçlular hakkında ela- Tımaklarmın ucundan ke.silen par l' anıl.· bir 1.-riğulın kiillcrini sert· 
kanuni takibat yapılmqtır. t.alarda insan eti görülmü§tÜ. Bu da le§tirmekıe kullanılır. 



Bütürt lstanbulluların gitmegv e ' Berut şehrini 
mecbur olduğu lar... (lla§tarafı 6 1ııcıda) 
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nasıl buldU? 
rine çıkar· -gunibu ı1eyreder; Dbamı
nı bu ufkun ka11ısmda alırmış .•• Biz 
de onu taklit etmek i$.toaik; uçta, öir 
kır kahv~inin önünde durcluk. Bu• 
rada ela her yer, çi!;eklerle süslenmiJ; 
yaseminler, çardakları nnnı~; iri yap 
raklı lotu!1er y~il tiir .luvar ıglhi et• 
rafı çc~·irmİ_f tİ. 

Z h 
• ı • k Bcnıtun erkekleriyle LUbnanın 

e ı r ı g a z u r s 1 a r ı n ı n :·c.~.:~~~~~::;~:~;· :ı:;~~:,1;::,~ 

bl·rı·nc·ı dersı· başl d ~~;:!::~lİ;a::~!i:~;d;ü:~~~:,il~~ a 1 ~:~;; !·~:ı~:a~n;:::.)::c~i!1~;~~-o~ 
1folhuki tnhiatte öyle liir ahenk ,.ar 
lki halıçelerde. ·etişen her fey, d:i-ln~ 
da kemli kenılinc hitiyor; kırları süs· 

Çi~klerle beaenmiş hlrn1Aıgelai; 
çe§İl çc~it yemi~ dolu tabaklar dizildi. 
Nereye babanız l"enk, nereye haksa· 
nız çisele ... 

Gelecek harplerde tayyarelerden 
sonra birinci ptanda ve en mühim 
rolü oynayacak harp vasıtnlarmdan 
biri de zehirli gazlerdir. 

Bunun için her şeyden evvel hal~ 
km zehirli gazle:rden korunmasını ü<Y D 

renmesi ve bilmesi icabetmcktcdir. 
Memleketimiz bu işe çok ehemmi· 

yet vererek ba§lamış, ve esaslı bir 
plim hazırlamıştır. 
Bumı göre, dün akşnmdan itiba -

ren 1stanbulun butün semtlerindeki 
Halk partisi binalarında açılmı§ o .. 
lan zehirli gaz kurslarında halka mü· 
dafaa hakkında dersler verilmeğo 
baılanmıştır. 

lstanbuldaki hafüa ders vermek Ü 
zere 400 kadar doktor ve 300 kadar 
öğretmene vazife verilmişt ir. Bun -
lar her mmtakada haftada üç gece 
ve ikiıer saat olmak iizcre 200 kisiyc 
zehirli gazler hakkında dersler v~re
ceklerdir. 

Dün gece her ınıntakada açılmı~ 
olan kursalara halk seve seve ve bir 
vazife bilerek gitmiş, verilen dersle
ri büyük bir alaka ve dikkatle dinle· 
mittir. 

Dilii geceki denler 
Dün gece ders vermeğe !a~lnyan 

kurslar arasında Alemdar nahiyesi -
nin Alay kö§kü kursuna kadın. er .. 
kek, çoluk çocuk, genç ihtiyar bü .. 
yük bir kalabalık toplanmı§tı. 

Bütün halkın gözü kula~ı hep sah 
nede çok açık bir lisanla ders veren 
doktor Bay Ali Şükrüdeydi. 

Çocuk hastalıkları mütehasşısı 
konferansında: ' 

~1/r·mrlar 11<1Tıiyr!sİrule 
f)oktor Ali Şiikrii dr.ra tırriyor 

Kursların açıl· 
dığı yerler 

Bir ınüddcuenlıeri hazırlıkları yapı
Jan zehirli gaz kursları diln ı;cce· 
ılen itibaren u~ılını:;tır. lstanlml ka- , 
zalarmcla açılan kur~ların adedi 46 
dır. Kur:>larda tedri at akııamları 
on clokımla haşlıyacak, bir;r gaat 
sürecektir. On be§ gün :miidcletle 
haftada üzer giin tedri at devaın e
decektir. 

.. G - ene günün birinde, diyor - On he~ ı;iin sonra kuru denm e· 
~u, daima en medeni vasıtalar saydı- decc.kler yenilenecektir. Vilayet ıe-
~ımı~, ~ady~lar, telsizler, tayyareler, ferbcrlik mü<liirü Bay Cemal ile 
uzcrın:ı1ze gıy~iz elbiseleri boya- knymakamlar~~lan daima dola-
yan kımy~~~~eler, .. gi.ı..fı geliyor ba§I" ~ıp tedri atı gözden geçireceklerdir. 
~ıza en buyuk felaketler getıriyor. Kur·lara devam etmiyenlerden bet 
Sıze kısaca ,unu söyliyeyim ki insan liradan yirmi beş liraya kadar pa-
lık bir taraftan yükaclmeğe hayat ra cezası alınacaktır. Bütün İfitan· 
!artlarını daha UYiUn bir hale sokma hullular münavebe jle bir sene zar-
ga çalışırken bir taraftan da meı.arı - fında kurslara denm edip ve ika a-
nı kendisi kazıyor. J ki d . P aca ar ır. Program eöyledir: 

' . e~ ~bii olarak biz bunlardan H 

.. 
k~ndım.ızı korumasını da Ögw renece _ ava muharebelerinin ehemmiyeti, 

b 
zehirli gazlcrin tarH1çe i, askeri taa· 

~ız ve ışte unun için buraya topla- nifi, tahrip. yangın, zehirli aaz, 
~uyoruz." n 
.. Halkın dikkati artıyor: Doktor sö- homha ' 'e giill elerin te irleri, hal km 

:une devam ediyor: taarruza uğrama mü§kiilleri. milel'-
.. - Şimdi hepiniz dikkat edin. sesat ve e.J1asm korunma çareleri, 

~unlar zor şeyler de~ildir. f" __ ları ~azlerin kullanma ,.e atılma tarzla· 

l 
• UHZ rı. gazlerin lıaYa<la, ~yada kalına 

ınsan ar yeni kullanmağa başlama -tnış_Iardır. Milad~n dört yüz yirmi müddetleri, si :ı Ye nevileri, sığınak· 
sekız sene evvel tehirlerin muhasara ~:~~l~er~nb~~:fı:n~:~:;&~:;,.:aEıke ,.e 
aında kullanılmıştır. J b l ~urJarm açıldıkları yerler: 

stan u un ilk defa Araplar tara- Usküılarda: Do~ancılarda Halke· 
fından muhasaratmda Kolı'kos · · 

0 

d b
. R .. ısmın vinıle. 

c ır umun Rum at,.ai · • . B d"""" b" . -Y" ısmını Kı ıklıda: eylerheyi tiyatro!lunıla. 
ver ~gı. ır zehırli gazla Arapları ka- \el 1 B"i ük el çırdıgı ıddia edilmiş, Fatı"h zamanın J a ar: l y a a Yat binası, Hey· 
d belitle ilk okulcla. 

.a da Türk ordusuna kan.ı ayni ate- \ c; k 11 ldı · ~ };'atılı: • amatyt11la 28 inci. 64 iincii 
§ın .. u ~n~ ğı rivayet ôlunmu~tur. mektepler; Şelıremininıle 52 ,·e 22 

Zehırlı gazların asıl kullanma ..... k ..ı-L ~ inci me tcpler~ Şclır<'mini Parti hi· 
manr. ~cudan do~ruya Umumi harptır. Umumi Harpte Almanlar nası: Fenerde Parti !lalonu: Ilalatta 
Franıızlara kar§t bu gazlan kullan _ TUrk Kiiltür salonu; Knragümrükte 
m1Jlar ve çok kati neticeler almııılar- 15 ,.e 27 nci mektepler. 
dı. • Eyiipte: 36 ncı mektep; Ramide 33 

.. Bugün yapılacak harpler, um - üncü mektep. 
madrğınır, tasavvur etmediğiniz ka- Eıninönii; Merkez, Alemdar, Kii· 
d?r feci neticeler vermekte, iyi ted _ ~ükpazar, Reyazıt, Kumk~pı Parti 
b~rler alınm!.dığı takdirde pek kısa nalıiyelerinde. 
b~~ zba~a1 nda büyük beldeler, binlerce Deıoiktaııo: Ni~antı:şı 15 inci mektep, 
yu~ ın erce insan mahvolup gitmek'. Arıı:ı' utköyde Tiyatro hina,ı. 
tedır. Sarıyer: Riiytikclere ,·e Y eniköy Par· 

' 11 t • ti hinaları. 
.... § e sıı:e bunun bir misalini vere-

ecgım: Çok değil, geçen ecnenin son Kadıköy: Moda 8 inci, Y eldeğirme-
aylarına ka~a.r de\'am eden ltalyan· ni 12 nci mektepler. Ercnköycle, Kı-
Ha~ harbını hepiniz bilirsiniz ve zılıoprak Pı:rti Linı:?nrı. Ilostancıda 
gazetelerde okumussunuzd hirinci mektep. 

"l 1 l ur. 1' k k l ta ya~ arın harbi kazanır.asma >R ır tiy : 'arti hina·ı. 
sebep, dogrudan doğrıtya zehirli p::ı? Bcvkoz: Beykoz ve Hisar ilkmek-
kulltıntnış olmasıdır. Buna muknbil tcpleri. 
za-valJı Habeşlilerin mag"lup ol Be) oğlu: Fındıklı f em~t lnönii. Ka-

d b'h b ması gaz an ı El er buiunml'sı olmuş _ cnnııa~a Pnrti llinn .. 1. Şi~li Halkfwİ. 
tur. Yoksa ftalyanlnrm harbi kazan- 1 la kö" lıirinr.i mektep. 
:":':~~ belk; nıüın'kiin oimm::dı vcva -9'.""~------ısm---ha k dm- mek bizim irin, herkes için, vatanın 

?t ~'""'.\fa lmskor<1 bir I la- korunması için çok lazım ve zaruri-
f>esis tan ma1wolup gitmezdi. d' .. G • ır. ,. 

örüyol'8unuz, zehirli g3zhrı bili Ka~ türlü zehirli gaz var? 
mek, onlardan korunmasını öğren - Değerli doktor zehirli gazlar hak-

eyen çiçekler, şehirde duvar arala· 
r-ından f ı~kmyor ... 

lri Y8ıpraklı begonyalar, birer a~aç 
gibi yükselen sardunyalar, hah~ du· 
:\ ar\ arının iizerinrlen !arkan ı;l\Uer, 
karanfiller. yı:ı eminler, her me' im· 
de ycti~en i mini bilmcdi~imiı çe~it 
~e~ it ~l ı;e~i. ) nlnız !itılonlnrda 'ar.ola· 
rın içinde değil , lıahçcler<le, bo!lan· 
larda, u kenarlarında p;ürüyorsunu.z. 
Üziiııı yapral lurmın altında mor renk 
li ıncnek~clcre, kırık tenekelerin i· 
~inde ı:;iizcl kokulu fut ı;on<'elcrioe 
ı·n~tı;cliyor unuz. 

Conyeyl giden asfalt yol iiıerimle 
ınıı ~ halı~t'll'rinin <lm·arları, baygın 
koku\u nnhcr ağaçlarıdır. Oradan ge
çerken iıısnn ılerin riiyaya dalar; ıe,·k 
, c nc~c duyar ... 

ayda )•olunıla taşhklnrm arasın -
ılan f ı~krran Siklamenler. ldrlnrı, ta~ 
tal ıırr, eflatun renkli llır ipek tül gibi 
ıarmt§ttr. Bahar, portakal çiçekleri· 
nin açtığı me,·simde ha~lar. Sarı, !kır· 
mızı, mor, krinnteınlerden yeryüaü• 
ne renk ta,tığı ~nle't' menimin M>nu• 
dur. 

Yaz biter, tekrar bahar başlar. Ta-
biat <laima ~en, daima canlı... Ölen 
nedir? .. Yok olan kimdir? .. İnsan bu 
acıyı duyrrıaaan, bakıyor ki uzun yıl· 
]ar ge~mi~; tıa~lan ağarml!; dün gibi 
gör\in~n hadiseler, uzak masiye ka· 
rışmı~ ... • • • 

Deniz, lar.ivert bir adle 'Jihi parh· 
• or: ufkun kızıllığı, uzaklarda canlı 
akisler yapıyor. 

Giinc~, san bir gt11... KiiçHk küçük 
bulut parçalarmm nrkamıda yusıla· 
l§ I)'Or. çukurla~ry·or. yaprak'lar ayrılı· 
yor. dökiilüyor, ufka yayılıyor~ ora• 
,fa hin renge boyanarak utu~tıyor, ~-
i1. kırmnı, eflatun, penbe tomurr.uk· 
ar ltalinde trl..Yar döklllüyor; ~ulan 

karı~ıyor: ı>riyor: kayboluyor ... 
• • • 

Fcııer tlünüşü ... O aa ba§ka bir ırii· 
y:ı .. O da ha~kl bir ilem .. 

Ortalık )'&\'a§ ya\ •t kararml§~ renk 
fer hirihirinc karı~mı~; göJ~ler, ha· 
yaller, ~ilm~ı oimttftur~ her taraf, 
a~k ile, ~nt ile dn1udlll' Çift Fen· 
ler, hiribirlcrine sokulu~r; eller, ar
kadan biribirlerini buluyor. u-.ıar 
yakla~ır; nıhJar hitleşir.;bu bir heye
canlı 5aadct yoludur ... 

Bütün Denıt bu yoldab ~r; an· 
laşon ruhları, bu yol aıka isal eder .•• 
Bu bir heeycanlı a§k yoludur. 

Önümüzde elele tutııfıtıU§ bir çllt 
gidiyordu. Kanaat etmediler~ 'kolkola 
girdiler, biri öte\ine bir şey ıöyle • 
mek için yaklaştı; öteki kulağmı ver
(li. Kücük bir haraketle duabk du-
8ağa gelecAlera.i. Fakat bulut erynl· 
dı; ay çıktı. 

Bulutların arasında, o da tıpltı gil
ne§ gibi, yawlryor; tUlmrlaıryor; ay
rılıyor; parta parça sulara dökülü

Ak~am Uzerleri bütUn halli, lene- yor; koyu Uci\'ert denizin üzerinde 
rin ilerisindeki tepeye toplanıyor; Ak binlerle zanhık a~r. 
deniı:in 1toparlakla~tığt genit ufkun Ay, beyn ihir gill ..• Ondn a§k do· 
karşmnda, batan ~neşi seyrediyor... ğuyor .. Bahar doğuyor. 

Bir tarihte büyük Fransız §tiri La- - 15 Ninın ~5-
martip: ..avni xerde bir k.uAp•~ ilzc- "'BOSTANCI'" 
kmdaki bu mukaddemesinden son • lar: Gözletcle yanma hissi verirler. 
ra gazların takaimatma geçmiş ve Gözyafı ıeldikçe bu his ziyaCleleıir, 
gazlan şöyle ayırml§tır: ve aydınlığa katiyen bakılamaz Cöz 

··zehirli gazlar, uçucu, çok kalıcı, kapaimm içleri kızarır. 
ve az kalıcı olmak üzere üç kııma 2 - Akııntıcı ıazlar: Çok ırk ve 
ayrılır.,, durdurulmaz bir ıekilde akımlc ya-

Doktor bunlar hakkında etraflı ve lıklan takdirle anmamak elimizden 
halkın anlayabileceği bir lisanla ma· 3 - Yakıcı gazlar: Çok defa aes -
lumat vermiş, bundan sonra sıra ile, siz, ağır ve geç tesir ederler. Tesirle
yangm bombaları ile yangm çıkar - ri çok kuvvetlidir. Elbise ve ayakka
mak, zehirli gaz bombaları ile halkı brdan geçer, deriyi yakar, söz kapak
zehirlemek usullerini, tahrip bomba- larmı şişirir. 
larını anlatmış, bilhassa ıu noktaları 3 - Öldürücü gazlar: Şiddetli 
tebarüz ettirmiştir: baş ağrıbn, baş dönmeleri, kusma -

Bombaların ağırlıkları 25 • 2000 lar, çarpınmalar yapar, fazla kesafet
kilo kadar olabilir. Bir kısn:~ ha- te olursa inaanı derhal öldürür. 
vada bir yere değer değmez, bir kıs- Dr. Ali Şükrü bundan sonra aaz -
mı yere değer değmez, bir kısmı yere lardan korunma çarelerini anlatmıı 
ve değdikten epey zaman (baz.:ın 20 ve kurs bitmiştir. 
saat) sonra patlar. Denten ıonra •• 

Yüz kilo ağrrlığmdaki bir bomba Dersten sonra kendisiyle ıöriiftü-
altı katlı bir binayı yıkmağa kafidir. iümüz muhterem doktor halkın Clers 

Yangın bombalarına gelince bun- lerini nasıl karşıladığı suaiine şu ce
lar 1 , 5 kilo ağırlı~nda küçük bom • vahı vermiştir: 
balardır. Ancak kiremit ve sair~ S?ibi "- Bunu bilmem sol'lllllia hacet 
<;atı örtülerini delip geçebilir. 2000 • var mı) Görmediniz mi em nuıl 
3~~~ ~erecede sıca~~~k husule getir· dinlediler! Mevzu heyecanlı olckıiu 
dtgı ıçın tesadüf ettıgı yerleri hemen kadar memleket meselesi, vatan mü 
ateıleyerek yangın çıkarırlar. Bunla- dafaas1 sayıldığı i .in bir ferci tuav .. 
rın aiırlıklan az olduğundan bir tay vur edemem ki bunu dikkatle dinle • 
rre bir çok yangın bombası &tabi - memiı olsun ... 
ır. O Dersi dinleyen iki bayan ela hiıle-

" zerlerine katiyen su dökmek ni şöyle anlatıyorlar: 
dognı değildir. Çiinkü, su d"'k··ı · · . " _ B' b .ı• 1-:..ı_ L!• d"' l .. 1 f k o u ur 1z unu aın cnı;en en DU .. 

o.cu mez etra a ızgın kıvılcımlar yük zevki duyduk. Ne kadar lhun 
sa~r. ıeyleJ'T{lİ§ ! Doğrusu bize bunu öjret
dır. unun korunma çareleri §unlar • mek için hükumetin yapbiı feclek&r-

j H lıkları takdirle anmamak elimziden 
- arp ba§lar başlamaz., çatı gelmiyor ... 

h:e::ncı:~0~jY patlakavabilen ~eyleri . Biz de bir noktayı ipret etmek ia-
aştırm ' 1 tiyoruz. 

40 
2 --;.Ça~ı ~öşemesi tahta ise. 30 - lstanbul vilaveti bu gün}~ 

mek~~kt ~ .• ark~~ ve toprak döşe se girerken, halk& dera vermek üzere 
mak' h h ald il l~enı ıdnşaatı beton yap pek az salon ayırml§ bulunmakta -

~ _er a e azın:- ır. dır. 
. · •. Her evde hır kac sandıl: kum Yalnız Alemdar mmtakumda 27 
ıle kurek ha%Jrlayarak hava h.. b' k' . d B da d.. ucumu ın ıtı var ır. u mıntaluıda ancak 
;::ası~ I u.ş~ckk Yjn~~n bombala -j haf tada üç gece ve 200 kifiye olmak 
d '" ın ukzcr erı~ı. um :1 orterek sön - Üzere ders verilecektir. 

urme caresmı temm etmek B ·· f .1 d . . •• Zehirli bombal . .. u nu usun.?' e ~n ıkı kiflY9 olmak 
D k gaz an uzere ders gonnege mecbur kmnma 

0 • t~r yangın bombalanndan son verilecek dcra, bu heaapla, iki eene 
ra tehı~lı g~z bombalarını anlatml§, devam edecektir. 
onları ua şoylc ta.cmif etmi1tir: Viliye• acaba b • • b" k 1 G.. ' l .. " unun lcın ır aç 

- ozyaşı ırnsu e getırcn gaz- b:na daha tahsis edemez ~i ?~ --S. C. 

0mnana ~u Yı:.Wuıı 
lup yeminli ~ ehlivukuf ~ 
tamamına ceman 2776 Uta 

dir eiiilen kayden kapand,~ 
demahallesin:!e J'Unkapanı ti~ 

28 ve yeni s~ sayı Ue ıııut "' 
rafı Bayan Emmenin d~ 
rafı kahveci Hacı MuıtafadJIS 
w bcihçni tıaref ı n.bli ..,11-
dud bili zira ve icareli sııl~ 
ve Yavuz Er Sinan vakı~ tıl 
bici gediğinden münlı:aliP ~ ,..
lCanın nmf hissesinin yird' 
Tiyle bir hissesi. ' 

Bı.ı vakıftan Hacı i.. . Jf ~ 
Leblebi~iler ıOkit~ında esiri 

46 sayılı sağ taraf. 'MarWJ 
dükkanı sol tarafı Sa~ 
arka tarafı 'Musevi Sinal01S11 

~arafı Leblebiciler cadd-'>'11 

54 zurra miktarında ve ic:artll 
Mahmut vakfından sırf rn~ 

gediğinden münkalip bir baP 1 
ınıııf hissesinin yirmi histi 
ibir hissesi ve. 

Hocapaıa mahallesinin Uoc' ~ 
desinde eski 25 ve yeni 31 ~,-S: 
meyni muhteremeyin ve A'f'P"'d. 
bir vaktJlarından 25 metre SO r1. 
tnuraboaında üstünde iki odıtl 
klnın 960 hisse itibarı1e 24~ 
2280 nyıh kanuna tevfikan 1 

m!)'a k"2ıilmuıtur. ~ 
31 aayıh ıayri menkuliln ~ 

tnafı ve mesahaaı: 1ki JEatls . 
dükk.ln olYp zemin katta -~~ 
to aöıell ahpp camekanlı bil'~ 
dır, birinci kat bir eofil uze·~ 
aa tava!\ lr'a.lı blt C>dat!an ~j 
ae elekttttt ~sah ttrcJır, iti""; 
hau !4. '5. m!. ı!ir. Bina iti ).J«.,1 
terek ~9 m2 .dir. Bu gayri ~J 
mattnna 1l02 1h'a ttıymet t&J""" 
tir. 

3& sayılı aükkln zemin~ .... 
Jup uma katı ikanıet&ih olf""" 
tdilme\tedir. Zemın kat bari~ 
~ilkkin zemini ~imeDto ]caplı ~ 
flP bmmell Olup N>Jmc;1er ~ 
iti taplllerl meV"CUttur. Ta.aD .... IJ 
·.anıClır. Arka cihetinde 011 ~ı 
olmayan bir araiiktan aiıpP ~ 
•enle çatı arama ~· ~ 
certien otup ~glh dite ~ ,11 

mekte'dit. Eltktrik teasatı *"' 
ıbelahm 23 m2 dir, bu ~ 
turammt 106 lira ~t 

ttır. ~ 
46 ayılı ıayri menkultlıı """ 

'PP kepenkli ve ü11ttlnıde bir 
olan eskl 'trir dmckln olup ~ 
dur. Zemin ~at toprak dısteU ~ 
klrgir asma kat ahpptır. 1' ~ 
tur. Bina fena lrullanılmıJ oM' ~ 
mıhaldtr. Zemin katında bit 

1 '~ 
cafi vaıt:!ır. %emin mctab.,s :.J 
dir. lfbu gayri menkulün Ufl"' 
lira kıymet takdir edilıniftir~ 

Satıı peıindir. MUfteriltf "il' 
hamminenin ymde 7,5 ~ ~ 
akçesi veyahut milli bir ~ıı -'/ 
natır mektubunun veriJ.znell 

Teraküm vergiler borçl01'; 
nuı delliliye ile 20 .enelik tt ~ 
müıteriye aittir. Açık arttıtdl' 
..- a. u. h7 tarlhlade rr ...J 
talik tlılDeeelrttr. Bfrind ..-J 
ıa. 937 tarihine mlladlf _, ~ 
14 ten le ,. bdar ı.~ '.:.; 
cllfnlln .. icra~· ptP'~ 
dtli m)aaetl ~ 
pnl Wldala tôdlrde (bal• 
Ani tndlrde en Sok .~ ı 
dU büi 1ra1mık Unre a~ 
tun temdit edlletü 5. ı .... .-!. 
mtl•ctif ~ cana aflİ: f' ~ 
95flerek muJtammen kıt ...... ~ 
tl baWula takdltde en ~;.t_.J, 
hale edlHt. Akil takdJrde ~ 
lranana te.mıaa •tıt seti ~" 
tir. 2004 •J'lh len .. lflll~ 
126 JDCI mMdeelnt tc"ffilı"' 
bi alacalı:ldar Uı cUter ~? 
.. lrtlfaJı: halda ubiptertol" ~ .l 
liMabldeld Jaldanllı .. ~,. ''fı 
\'e maarife fılair olu ~l'I. 
mGlbltelerlyle birlikte 20 , .i .ll 
clalresifte bildlnneleri~ ..,..,.- ~ 
takdirde haklan tapo ~ (. 
madıkça •trt bedelinin,.~~ 1 
hariç blırlar. A~~~ 
-*ldei bnuaİJtJe ..,. ~9 
ri .,. ... fula -ıa-t "Z' .. 
lerin 936 • 10 •Jlla ... ~ 
&hemlze mOracaatlerl DJıl.., ,.1 

<"· ,,.. 



~ 
~ı:;:~~.~ .• ·~i ~~-:r---:cı~. ~ .. 3ıfu .... ~==.;;;.;~tı=, ~~tm®rmıu;mn liiiiiiiiiiiiiiii 
~fllizı llt Seyfettin Cavide Saibe ve ~ 

ttı lia-- 1J eınasında o"lüml . 
1 

td . . ç~maltı tuzlasında şartname ve t~b o şemasına uygun ol .. lilliiliiıi diı._ --~ • e mıras - - arcmızın ... . . . . • .. '«' l, Arıfe Senı'ha R f'k M k .. . bi" Elektrik santralı tes ısı ışı kapalı zarf u~uliyle d:siltmeye 
~- ~- • • e ı a e ma uzere yenı r 
"it --ep· ' r •ır.r. . yıan mutasagıf olduk • konmuştur 
lı ııa.. llıiilhalc Ku,..··kk 

11 
Il. . t moııt3j1 da dahil olduğu halde muhammen be J:li sif İz • 

f ~..,.. bir d ~u aramanda Ha - u tesısa ın . d 
~ Ah • erleri Mahmut a-a vak mir 95000 lira ve muvakkat teminat 600 ~ l•:a ır. 

Muhammen bedeli 8653 lira 7 5 kuru! olan muhte1iC ebatta cem'an 69230 kilo 
yu ... arlak ve lama demiri 18 .• XI. 1937 perJembe günü ıaat 15 de Haydttpapda 
gar binası dahilin:l::ki komisyon tarafmdan pazarlıkla aatın alınackbr. 

~it ttlcapıdaS • g • III Ek "it 9 XII 9':7 tarihine rastlayan perş::mlı: günü saat lS de Ka Bu işe girmek isteyenlerin 649 lira 4 kuruıtuk muvakkat ve k:ınunun tayin 
~~. ıa~Ulu •oka~ deyıd Hasan mahal b 

1
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. tt Aliye fe lire hanımın §artla Meh • IV _ Şartnameler 4 7 5 kuruş muka b.ılın e n ıs:~lar lcv:ızrm ve rr.ubayaat halarında int'.şar etmİ§ olan talimatname dahilinde alınmıı vesika ile birlikte pa 
'i &ol Cftğ ey] d"-· h b 1 A k tzmir başmüdürlüklerınden alınab.1.r. ~- ll t . c ıgı ane ve bahçe- ~u esıy e n ara ve 

1 
k . . zarlık gtnü saatine kadar komisyona nıllracaatlarr lazımdır. 

~'le ll'lizıe il ş . V t ki") · fenni §artnnmede yazı ı ta ·atta bır g:ızojen tesııatı yap • 
il' lr1,t e ekuren · ·· k - ste ı erın. 
lt,.,,. ıı arlcas 'il, ın mu§tere 'd kI d . resmi vesikalarım ve ı:artnaır.eye uygun olmak üzere ihzar 

-."' Su ı '"t~hmet Ka .1 mış o. u arına aır • d c% . lt hanı mı ve 1 f • krf projelerini tetkik cd:Jmek ürere eksiltme günün en en az 
ts1 J{ mın hane ve b h . o unmuş ennı te ı . .. .. .. _ . .. 

l.tp uyuıu a çesı 
15 

.. . k d inhisarlar Thz fen şub!sı mudurlugünc vcrmelcrı muna -
'· t\' ı . sokak ile hd .k. h gun evvelıne a ar • .. kl'fl •. illch c idare . ma ut ı ı a • . . . . ~ahi eksiltmedenaza:nı 2 gun evvel:ne k;ıdar te ı erını 

ltıet ııı evkait b . kasaya gırebılmek ıçın . 
So~.. Pa~ " kf an maz ut şebıt f k b 1 d - dair mezkur şube den vesıka almnları lazımdır. 
~ a ında . muva ı u un ugun.ı • . . . 

~tt tıki ,, n aynı mahalle ve VI M""l ·· .. r· teklif m'ktubunun, kanunı vesaıkı ve V :ncı maddede yazılı 
ıı.. __ lbaı u Yeni 6 10 - UlU. u · kb · · d -cııı 1 ltııa - No. sağı ema • d"Y .k vakkat teminat akçe sı ma ut veya mektubunu ıhtıva e e • 
~-. '<>lu StA ahtkasr gayri muhterik me- ıgkerlvesıkayrlve mr\'aı ihale' "ünü t'n geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen 
~rı~ "T arit N ce o an ·apa ı z:ır . ı. 
lj g ~o. t . a o. Şükriye ve 513 

1 
. . l"gtv'ne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. ( B) (6960) 

ıtı lllıne S . _ _:a.:.:ı~m:__:k~o:'.:m'.::ı'.:s}:'.'<.~n:u::._:r.:..eı:.:s~ı~:--:-::~~;;-=--::~:-==-=-;-~-:-:--:----:-:-=-:-
~U ttrclilt t . cnıye arsaları cephe- ., hi MU r At t 
~i ~~ ıs.ao Sat:tıki amile mahdut yeni f st 811bu1 Sıh essese er r ırma ve 
tı,'lııı~ ba!lllda 

1b:r3 ~.8 zira m.iktaı:ında - E~ .~ilt me Komisyonundan: 
~~}'c "~a lÇılc a. ıta arsa ızaleı §Uyu M ted~vi evleri içir. Cerrahi ve dofum aletlerinden müteıekl:il 20 

"'Iİt • ttınna • 1 . uayen e ve ~ 
'adif Csindc 

1 
suretıy e ıeraıti t k k 1 arfb eksiltmeye konulmuştur. 

~ ile 6. 12 g3 7 t ih" .. rosta ımı apaız .... 
t··.l: tıeınbe .... · a r ınt! mu 1 _ Eksiltme 17. 11. 937 çarşamba gunu saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıh-

bııı ... llıuharn~ g~nu S'2at 1 O • 12 ye h t t . • Munvenet müdürlüğü bin asındı kurulu komisyonda yapılacaktır. 
""'la~ ~ ·• .. nen .1., • •• a ve çtımaı . . . 

~i: 1t? taLd' •• J ınetın yuzde 7 5 ini 
2 

M h men fiat: Bir tro5 takrmı ıçın : 290 hradır. 
.. dU ı.._ 11: ırdc - u am 

~tiıı· utlti lt 
1 

en çok arttıranın ta 3 _ M akkat garonti: 435 liı adır. 
12 )~rıe lılüıa~ ~k ıartiyle 3 ı. ı z. 93 7 4 _ is~e~liler şartname ile listeyi hergün komisyonda görebilirler . 

. 
Bu ·:şc c1!t şartnameler komisrondan parasız olarak dağıtrlma:<tadır. 

I (7689)" 

fstanbul P. T. 'r. VllAyet MUdUrltlğUnden: 
Muhterem h:ıllanuza bir l:ol::yhk olmak üzere bUyük postahane gişelerile 

Beyo~lu, Karaköy ve Kadıköy posta ve telgraf merkezlerinde d3hili ve harici tc· 
hirlerle tele fon konıış:-naları için tesis olu nan telefon mükS!eme hücreleri, ahiren 

ıehir dahili konuşmal::rına c!;. tahsis edil mittir. 

Eundan maada Aksaray, Bebek, Beş iktaı, Bey:uıt, Beykoz, Büyükdere, Emi
nönü, Fatih, Hayd:rpaşa, O; tal:öy, Pang altı, Pendik, Sanyer, Tiphane, Uaküdar 

ve Yeşilköy posta ve telgraf merli:ezlerin deki telefonlarla memleket dahili ıcJıir· 

ler ara$ı ve şehir dahili: Büyi!knda, Eyüp, Fener, Hat ve Heybelial;:la posta te1gt9f 

merkezlerindeki telefonlarla d:ı yalnız ıchir dahili telefon mükilernclcri yapıla· 
f)ilir. (7686) 

lstanbul Sıhhi Mttesseseler Şatınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Trahom mücadele hastahanesi ve Di spanıerlerine lazım olan 69 l:alem eezıa a· ~~trr t.dar haf ~~ına günü saat 10 • 5 _ istekliler cari seneye ait Ticaret Odası ~esi:Cas.iyle 2490 uyıh kanun· 
liftle • lıulllar !katıbin odasında satıla- da yazılı belgeler ve bu işe ye~er muv~k kat garantı ma~buz veya bank~ mektu • ~ık ekıiltemeye konuimuıtur. -
~ ~JlıJt dan 2 No e . b' L.J • bu h . fla~ınr ihale sa-atınden bır c;aat evvel komısyona vermclerı. 
'ti "c b" • vın ır cua bır nu avı zar • ) 

t~rı Olııp 30o ~r bodrum v e bir de ocak (7419 

1 - Ekciltme 17. 11. 937 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 

ve içtimai Muaver.et mildü"rlüğü binasın da kurulu K omisyonda yapılacaktır.: 
h.. S °"- lıra k . 
'"'IJı" -..,. ı.._, ıymctındedir. 4 N o. 
1 c 1t· "'Cllçe k 

2 - Muhammen fiat': 2448 liradır. 

~dır •leri d ve uyusu olup mut • 

ı ' i\~ 3: va:dır. Ve kıymeti 1500 td . . Fen"kö; deposunda mevcu t 6000 adet boş çim"nto "uvah açık art· 
ti~ "- ş 1 lıradrr. aremızın • :r 

Sular idaresinden: Belediye 3 - Muvakkat garanti: 183 lira İiO kurur§tur. 

4 - İstekliler prtname ve lilteyi her gün komisyonda ıörebilirler. 
S - İsteklil'!r cari seneye aid Ticarc t odası: veıikasiyJe 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakn ~aranti makbuzu veya Banka makbuzu 
Cd ilttnaın tırma ile satılacaktır. • . 

tıt, \'.tceıc1cr ,,.~ Peşin para iledir. işti- 1 S artnamesı levazım servı sınden parasız olarak verilir. 
~re JUzlde 7 b - atış ş . .. .. b" 

~ CtitJerd· uçul: nisbetinde 
2 

T 1. 1 ·n 22 11 937 Pazartesı gunu saat 15 de Taksimdeki idare ı • 

'

' ' · u·· ır. - a ıp erı · • .. 
ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (7418) • ~ 

''1 d .. ltk"I komisyona muracaatlarr. (7701) 
Pler· ııecccı v _n~a~s~m;:a~m~u~t~eş~c~~ı ~~~~~~~~~~~~~~:;;~~!!!'!!!~~~!!!!!!!~!!!!! 

~tlı .. 1 t;ıtiJı1• ı·ı~ e gayri müseccel haJc -- - k bT üracaat ed b"l" ı ı: '•"- anda fark ve zarardan mesul olaca ve 1 a m e 1 ır er. 
-ırııı. "il J?ı"• n itibaren 20 ü 
~ •1tr· Uta.ca.a.u g n hüküm alınacaktır. (V. P.) <1966) 
~ bt: lltai talrd~ haklannı tesllit et- 4 - Dellaliye ve 20 senelik vakıf ver 

~•ı.,~Pler1• ırde gayri mu··seccel kııd ""it • • ·· · "h · ihaleye ar ~ tdır. Pay}Qşmadan harir bırakt· gısı muşterıye ve tan ı 
Q ~ olan vergiler hissedarlara aittir • 
~~~ ı.toltcrj b Şartname herkesin görebileceği su • 

t İhale • edeli ihaleyi vermediği rette açıktır. Fazla malümat isteyenler 
ttın feshinlden mütevellit 7 5 satış No. sı ile satı§ memurluğuna 

cw es zı 

ZAYt 
Ba~mumucu Dumlupınar ilk okul mü· 

düriyeti 1329 senesir.den tasd;knameyi 
zayi oJ.:iuğu ilin olunur. 

Ha5an Müntakım 

biri· 
' ,. ' 

BANKAYA 
YATIRILAN PARA ~y; 

tKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMUDiR . 

UOlANTS( DANr ONi~: 
l<ARAKOY PALAS AlAl~MCi HAN 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira 

Beyoğlunda Pangaltıda Çemen sokağında eski 103 mükerrer yeni 

136 uyıh evin yarı payı • 1.50~ 
' Yukarıda yazılı mal 23. ı ı. 937 salı günü saat 14 ldc bedeli sekız sene ve ıeltız 

müsavi taksitte ödenmek prtiyle satılacaktır. Satıt bedeline iıtikrazı dıhili ve 

yüzde bet faizli hazine tahvilleri kabul o lunur. 

Taliplerin yüzde 7,S pey akçalarını muayyen vakıtten evvel yattrara~ mez • 

kur günde Defterdarlık Milli Emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komıcyonu-

na müracaatları. M. (7738) 

~~·~~--~~_:.._~~----------

l"tanbul Belediyesi ilanları 

Tozkoparan yol inşaatının ikmaline kadar yük taşıyan nakil vastıalarının ge 

çecek!eri yollara dair Daimi Encümen kararı apğıya yazılmıştır, ilan olunur. 

Tenhihi beledii: 
l - Tozkoparan caddesi asfalı inşa atııı :n ikmaline kadar Kara köy cihetin • 

den ge!ecek yük, taııyan vasıtaların İngiliz sefarethanesi önünden Kalyoncu cad

desini takiben Tarla başı caddesi ve Takı im cihetinden gelecek keza bu nevi naıkil 
vasıtalarının. belediye zabıtası talimatna mcsi ile gidif yol olarak kabul edilmiş 
olan HamalbaJı caddC"Sinden Jngiliz sefarethanesi önUnü takiben seyrüsefer etme 
teri llnmdır. 

2 - Buna muhalif harekette bulunanllr Belediyeye müteallik ahkamı cezai· 
ye kanununa cörc tecziye olunurlar. (B) .• (7736). 



12-KURUN 

Birinci sanır Operat3r-
Dr.CAFER TA YVAH 

Umumi cerrahi v~ sın:r, dimllğ 
CP.rrahısl mUtebassısı 

Parla T ıy> F akültesı S. Asistanı 
Er~ek kadın ameJıyatları. dımağ 
eatetik · .. "Yüı.. meme, ka.rırı bu· 
rueuklukları., Nıı;aıye ve doğum 

nıüt ~hassısı 

Muayene: Sabahları M e c c ~nen 
8 den 10 a kadar U 

öaleden sonra Uat't lidir 
ı::> 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli 'Harı ı 
No. ı Teleforı : 44086 ~ 

20335 
GAZETEMiZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINJZ 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

Adres: lıtanbul AnkaraCaddeıi 
İstanbul Levazım eşya ve techizat t VAKiT Yurdu altında No: 105 

anbarı için 1100 kilo çivi 10 bin kilo l felefon: 20335 ••••••••••••••••• 
çenber 17 _ 11 _ 9;}7 çarşanba günü sa- ı 1 
at 15 de Tophanede lstanbul Levazım lstanbul P. 'f. 1,. ViU\yet MtldUrlUğUnden: 
amirliği Satınalma Komisyonunda n. İdare Bendiye ihtiyacı için 3000 ki !o çubuk kurşunun açık . ekaHtmeye ko. 
çık eksiltme ile eksiltmesi yapılacak. uulmu§tur. Eksiltme 19 _ ıı . 937 cuma günü saat 14 de Büyük Postane bi. 
tır. Tahmin bedeli 2114 buçuk liradır. nası birinci katta İstanbul P. T. T. Vi liyet Müdürlüğünde müteşekkil alım 
İlk teminatı 158 lira 59 kuruştur. Şart satım komisyonunda yapılacaktır. Be her kilsunun muhammen bedeli 33 ku· 
name ve nümuneleri Komisyonda gö. ruş muvakkat teminat 74 lira 25 kuruş ruştur. Taliplerin şartnamesini gör. I 
rillebilir. İsteklilerin kanuni belgele.I mck ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezldlr 
riyle belli santte Komisyona gelmelc • .MüdürIUk İdari kalemine \'e eksiltme günü ve saatinde de Müdürlük Komia. 

t:a

c,1 .. , A.,.,s-a·~ır;:ne-,ı.IKlai.--' l\:,_,·,:a:-:ıı ri. (226) (7404~ • • yonuna Nmüraacafaıtlaarı. (v745el) ka-ıet·ınden·. 
Mektepler için yetmiş beş bin ik~Yuz 

on yedi metre çamaşırlık ve nevresim. 29 birincikanun 937 ~arşamba günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme 
lik bez 18 - 11 - 937 perşembe günü sa. Eksiltme komisyonunda 171ı85 lira muhammen bedelli 90 adet basit ve 3 adet 
at on beşte Tophanede İstanbul Leva. muzaaf İngiliz makas takımı ile 4 basit makaslı bir tel&kkinin kapalı zarf usuliy Çanaka\e Müstahli.em Mevki İhtiya~ı 

için ilci§er tonluk dört adet kamyon ile 
tki adet su tangı satın alınacaktır. Kam 
yonların beherine 2720 tahmin edilerek 
10880 lira bi~ilmigtir. Su tanklarını da 
beheri 2700 liradan 5400 lira biçilmiştir. 
İhalesi 10. 1. Klinun. 937 cuma günü sa
at 15 de Çanakkale Müstahkem Mev· 
ki Satınalma Komisyonunda kapalı zarf 
olarak yapılacaktır. Taliplerin eksiltme 
ve arttırma kanunun 2, 3 üncü maddele 
rindelri vesaik ve kamyonlar için 816 
lira su tankları için ode 405 lira teminat 
akçeleriyle birlikte Çanakkale Müstah
kem mevki satınalma komisyonuna mü
racaat etmeleri. Otomobil veya su tank
lannrn markası Şevrole v~ya Fort ola -
caktır. (604) (1731) 

• • • 
Konya Kıt'atmm ve MeY.teplerinin ih

tiyacı olan 60 bin kilo koyun etinin ka
palı zarfla eksiltmesinde teklif edilen 
36 kuruş 25 santim fiat pahalı görüldü
ğünden 28. 1 O. 93 7 gününden itibaren 
bir ay içinde paz.:ırhğa bırakdmı§tır. 

İlk pazarlık 19. 11. 937 Cuma günü saat 
16 dadır. İsteklilerin belli saatti! Ko -
misyona gelmeleri. (7 7 32) 

• • • 
Konyadaki kıt'atm ihtiyacı 

bin kilo sığır etinin kapalı zarfla eksilt 
meıinde teklif edilen 25 kuruş 47 san · 
tim fiat pahalı görülmüş olduğunda" 

zım amirliği Satınalma Komisyonun. le eksiltmesi yapılaı.:aktır. 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak. Bu husus~ ait eksiltme §artnamesi ve teferrüatı 'S56 kuruş mukabil:nde Anka 
tır. Tahmin bedeli l955S lira 42 ku. rada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
ruştur. İlk teminatı bin dört yüz alL Muvakkat teminat 9809 lira ıs kur uıtur. 

İsteklilerin teklif roektuplannı talimatnamesine göre Yel.aletten almmıı 
mış altı lira yetmiş üç kuruştur. Şart. 

Malzeme müteahhitliği vesikasiyle birlikte 29 birincikanun 93 '/ !iarpmba gün3 
name ve nümunesi Komisyonda görü. saat 14 de kadar Ankarada Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (7627) 
lebilir. İsteklilerin kanuni belgeleriy. 

le teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyona 
vermeleri. (224) (7345) 

ıc: "' • 

Kuleli a~keri Lisesinin Kalorifer1 t~
miri 26-11-937 cuma günü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul l;evazım 
amirliği satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile eksiltmesi yapılacaktır. 
Ke§if bedeli 2132 lira ilk teminatı 159 
lira 90 kuruştur. Şartname ve keşfi ko
rn!syonda gör:ilebilir. İsteklilerin kanu
ni belgelerile belli saatte Komisyona 
gelmeleri. 

(254) (7638) 

Cilt· ,-rengi ve ••••r ZOhrevT 
rıasteııklar bırtnet 'ınıt mutahassısı 

IAlll •·"'"' • IW1li rın111 ~ a.11111. n 
T.,9'onı Jl1Ma 

~ ...... .__.~---
... ~ oaıııa.n ıorn coreıt%0r 

ln~lsarlar Umum MUdUrlUğUnden: 

" imtihanla memur alınaeakbr ,, 
idaremiz mülh:ı.k:ltmda açık ve açıfacak memuriyetlere imtihanla memur 

alınacaktır. İmtihan istanbulda 30 -11-937 sah gü~ü saat 13 te Sirkeci.de İnhi
sarlar .memurin kursu iJinasında yapılacaktır. imtihana girmek i6teyenlerin, ata' 
gıdaki evı;af ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmit olmak. 

2 - Askerliğini ''Fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş olmak. 

- 21 Y~§ından aıağı vr. 30 yaşından yukarı olınam.:ık. 

4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsızlıfı bulunmamakı 
5 - Eyi ahl~I: sahibi olmak. 

Bu beş madtlcldeki prt!ann muhakkak tevsiki gerektir. 

İmtihan mevzuu §unlardır: 
ı - Hesap: Adacli mürekkebe, taksimi gurema, halita tenasüp, fair, iakonto. 

2 - Hendese: Satıhlar, hacimler. 
3 - Mahasebc: Usulü defteri (İhtiyaridir), 

4 - Coğ:afya: Umu:ni Türkiye. 

5 - Kitabet: Orta tahsile göre. 
NOT: 

imtihanş girmek isteyenler ı=m:3idenbir dilekçe ile ve evrakı r.~üsbiteleriyle 

üc; adet foto&rafla birlikte idaremiz mem ~.nin ıubcsinc müracaat etmelidirler • 
tarı•d11 1111ırıııı 1111r ımt 11ı11r •. 

28. 10. 937 tarihinden tibaren btr ay için ~~~~~~~~~~~;;;::~s;:U 
de pazarlığa bırakılmıgtır. 

B - Jmtihan net:cesinde ayni ele. ede muvaffak ola::ıla!' arasında ecnebi li. 
ıa•una vakıf bulun~nlarla muhaseb;: sualine doğru cevap verenler tercill tl:liliTler. 

(7662) 
ilk pazarlık 19. ll. 937 Cuma günü 

saat l 5 de yapılacaktır. İsteklilerin bel-
li saatte Konyada Levazım amirliği sa
tınalma Komisyona müracaattan. 

(605) (7733) 

---------Den iz Levazım sa-
fınalma komisyon 

il~ntarı 

1 - Takriben (80,000) kilo kadar 
tutacak (11.000) adet Kazan ızprası 

18 ikinciteırin 1937 tarihine rastlayan 
peqembe günü saat 14 te pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Tahrr.in edllen bedeli ( 13,600) 
lira ve muvakkat temınatı (1020) lira o

lup, ,artnamesi komisyondan hergün 
par~sız olarak ahnabil:r. 

· 3 - fsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla birlikte ve 1020 t:ra 
dan ibaret olan muvakkat teminatı ta -
tanbul Defterdarlığı muhasebe müdür -
lüğüne yatırarak mukabilindt alacakla
rı makbuz veya banka teminat mektubu 
ile ve belli gün ve saatte Kasımpaıt~da 
bulunan Komisyona müracaatlar. 

A,.tdr 
Saylık 

• ~hlr 
'l"dhk 

(7710) 

KURUN-.ı 
ABONE TAR11'ESI 

HPmlPket 

ıc1ıı• 

Yl\ 
!tlfl 
,.,~ 

900 

Hl'mlekPI 

ıll9IDÜ 

150 llJ"f 
t~' K" 
11%0 K" 

1800 Krt 

Tarlteatoden Blllkan tılr!Jğl !~in ayda otu1 
lmrÜJ dtışQIUr. Posta birliği.De girmlyeıı 

yerftte ayda yetml§ beş"r lcunıt 
ummedfllr 

ftrklyenın iter Jlflllfa merkrzlndr 
1UTRITNa •bnn• Tar1lrr 

A:~ detlttlrma Ucretı 2~ ıcuruıtur 

• 


