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~tat ürk' ün Tarihi Nutku Bugün 
1Büyük Önder bu nutuklarında bir 
çok faydah yenilikler ve ıslahat 

için işaretler verecekler 

~· ;;;;;;;ku ~ydar;ıışa 
ru ----· . 
"e 9~slav Baş- 1 • 

kılı Şubatta 
" 9eliyor 
"kar 
111,,:da Balli.an An-
i~t; 1 

.. konseyine 
' 8 k edc1cek 

Bulgaı Hralı Par is ten 
Londı aya gidiyor 
Paris 31 (A. A.) - Bulgar kralı 

ve kraliçesi ile prenses Marya LuiVl 
İtalyadan buraya gelmi§lerdiı. Ta 
mamiyle mütenekkir bir halde ika 
met edecek olan misafirler, p~k ya 
kında Londraya gideceklerdir. 

- Nutuk bir buçuk saat sü
recek J'adyo ile neşı edilecek 

Ankara 31 (Telefonla) - Ulu 
bnderimiz Atatürk büyük tarihi 
ehemmiyeti haiz olan nutuklarını 
yarın 'Öugün) B. M. Meditinin 
yeni devresi açılırlten aöyliyecek 
)erdir. 

Bu, sadece Meclisin açıh§ma 

mahsus bir tören nutku değil, bir 
program nutkudur. Bu nutukta, 
devlet dairelerinin muhtelif şube 
!erinde bir sene içinde takip ve 
tatbık edilecek işler hakkında çok 
tafsilatlı direktifler bulunacaktır. 

Atatürkün nutkunda memleket 
için idari bir inkılap mahiyetini 
haiz olmamakla beraber maliyede 
vergilerin kolaylıkla tahsilini, adli 
yede İcra işlerinin süratle netice 
lendirilmesini; ziraat, sanayi ve 
ticaret sahalarırda bunlara benzer 

bir çok faydalı yenilikler ve ısla 
hatı temin için mühim işaretler 
görülecektir. 

Büyük Önderin bu nutkunun 
diğer yıllardakilere nisbetle ne 
dereceye kadar tafsilatlı bir di 
rektif teşkil ettiğini bir buçuk sa 
at kadar sürecek olması göster 
mektedir. 

Diğer taraftan bu sene Mccli 
sin açılması bir kabine değişikliği 
ile birlikte vukubulduğu için bu 
noktadan da Atatürkün yeni sene 
nutku her tarafta: merak ve alaka 
ile beklenmektedir. 

Saat 14 tc başlayacak olan nu 
tuk radyo ile her tarafa neşredilc 
cektir. Ayni zamanda, nutuk bit 
tikten sonra, b"'lsılmış bir nfühası 
Meclis azalanna dağıtılacaktır. 

Muhterem misilflrl
miz Tataresku 

Romen polis müdürlerinin Türk 
polisi hakkında söyledik leri; 

,.r • .,.. '·StoyaJinoviç Dün Ankaradan gelip akşam 
~~c~tıra~y Romen başvcki~I:rin u·· stu•· memleketine döndü 
\>ıçi }'e na Ugoslavya başvek , ve 
.. .ı rı A ~ıtı D ... 1 1 s . 
'Q Ct"· nka.ra r. n ı aıı toyedıno . . • d · ;t.ı • ıı a'.••! Yı şubat •yında ziyaretıRomen saşvekı l ı gazetemıze ver 11:11 

~.~•%,:i:'B~ktadır. beyanatında T ürk - Romen ı ttlfakının 
'il~ l'apı} a kan Antantır.m An 1 · 'tff ak 
11...(' i~tiın "'••ı mukarrer bulunan r U h 1 ara 1 Ş e Ven CS n lı b 1 r 1 1 

l\!b. ltJir. aı 2:amanlarma tesadüf o 1 d uğun u s ö y 1 e b i 
). -..• , ... . llt. .r lctj . . da .. 1 ''ti .tı.ı~t ınaına ıştırak etmek ü A k d· buiunan Romanye> ba§ ı fan, merkez kuoıan nı tug genern 
'oltı:;• •a:~nda Yunan ve Romen . k·ı~ B'"/ t esko dün hususi tren 1 Ihsan Ilgaz, Romanya baıko~•olos~ 
~~·dir. ır arı da Ankaraya gele ~ee s~~t c;n dö~;te şehrimize dönmüş 1 B. Lukaceviç, Romen konso manesı 

'
~~ k" b'ır ı'hti .. am kıtası tarafın 

'1\ L t" r er anı ve · 
'"t ll<l k u . . H ~·~t a §Ve ili bay T atarcsku Muhterem rrıisafirimız aydar dan kar§ılanmıştır. 

'' telote ~!'j,da tekrar mernleketi paıa istasyon un da vali vı; beled•;· .- re ( Şon u: :w. ·I ,;; · 41 

l'~n~ ttll\İ§~ dakkında bir şayia de isi B. Muhittir. Uıtiindag, emnıyet 
·~~ior c bunun katiyeti öğ direktörü B. Salih, Jstanbul kuman 

ır. d k'I' t··m general Osman T u an ve ı ı u ASiLER 
Bir ingiliz gemi
sini batırdılar! 
Gemide nıürakabe 
hegetınden i k i hişi 

Türk Zabıtası 
DünlJanın en modern teşkilat

larından birine maliktir 
Beş gündenberi şehrimizde Ro 

manya Emniyeti umumiyesi baş 
müfettişlerinden B. Usaresku ile 
Emniyet direktörü B. Antonesku bu 
lunmakta idi. 

Dost memleket emniyet teşkilatı 
manya başvekili B. Tataresko ile bir 
likte gelmi_şti. 

B. T ataresku Ankarayı ziyareti es 
(Sonu: sn. 4 sü. 3) 

---....-·-· 

Düııkü maçın heyecanlı bir am 

l='ransavı 

4,Paylô.şac.aklar mışl 
~an · F ~o Ya, italya ve Gener~I ran-

bulunuyordu 
Londra3ı<A.A.)-PressAs Macarfakımıl 1 b 1 

sociationun bildirdiğine göre: s an u 
"' araıarmda görüşrnuşler 

~l.ı...ı. e buna karar vermişler ! 
ta ~ttt il 31 ( H .. 

d ı d görüşüldüğünü ve 
~ ~t loh~ttcain Ususı) - Daily 

l'il'l ,~.tıdra si de_ çıkan bir yazı Pa 
t .. lrıgi}· 1•lcr Ya Yası mahafilindl· çok 

tı l • .'~ ga Pınıştır. 
,~_·vıı, V· ~etesi b 

~ '<il ~ •tdji ne u yazıyı gönde 
l'fıt.t I'\~ trı~ra} F' nyc Kouls, Salaman 
b ·• ~"'tı•ı.ıp rb~konun crkfmıl.arbi 
"""· t 1 bild· trn 1k generalle yuptığı 

~t,) F "' ·•cdir. 
l'~naanın akıbetinin 3 

ev et arasın a I d 
Al it 

lya ve spanya evlet 
manya, a k . ed'l 

1 
. d f r<ınsanın ta sım ı 

erı arasın a, .... . .. l . . . k · ·crildıgını soy emıştır. 
ffif""tn c arar bA F 

B k O
"re· cenu ı ransa 

u arara S • Al 
1 

'!ri Fransa mar.yaya 
spanyaya. şar" ·ı k 

d 
. h'll . ltalyaya ven ece ve 

enız sn ı erı . . 
F 

· I Jnız Parıs cıvonnda 
ransız ara ya l k " 

kücük bir havali bırakı aca mı~ .. .. .(l'azısı 10 uncu say/ada~ 

.. Jean veems .. ismindeki lngi_liz ge 

misi birasilspanyoltayyaresıtara muhteıı·ıı·nı· 3-0 yend ı· 
fınd~n batırılmıştır. Gemide muraka 
be heyetinden iki memur bulunmak 
taydı. Amirallığın . tebliğinde ölen 9 

~~~;e ı::~~: ı:cr::~n~~k~i:~~·~~ 8 aş b e hl ı va n Tekir-
~~~::::!~nı;;~:ı~~~yo~~:.pıng d ag~ 1 ı Hu·· s ey • H • tı· Yarın bir toplanb daha var ) D ) n l 

Londra 31 (A. A.) -Ad .. mi mü • 
dahale komitesi n~üzakerelerin?e~ı ı· ıe gu·· reş m ed. 
bahseden Sunday Tımes gazetesı dı } 

ym~: 1 
'(Jona: Sa.~ Sü. 5), 
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Dünya harbi 
başladı mı? 

italya Sulh istiyormüL 

Çin ve ispanya hadiseleri Avru
padaki müemmen sulhu tehdit 

ediyor 
Akdeniz ve İspanya meseleleri 

yüzünden eıaaen karıtrk olan bey
nelmilel vaziyet, Çin - Japon har
binin patlak vermesile büsbütün 
bozulmağa yüz tutmut bulunu
yor. 

Uzak Şarkı zap\etmek gayesi
Ie hareket eden Japonlar, çizdik
leri istila planlannı tahakkuk et
t~nnek maksadile, hiçbir mania 
karıısında inhiraf etmeksizin, so
nuna kadar devam edeceklerini 
söylüyorlar. Beynelmilel ahengi 
sarsan Japon istila planı, küçük 
büyük bir çok devletlerin menfaai 
lerine dokunmaktadır. Çünkü 30 
milyon kilome\lre murabbalık 've 
madenlerle dolu Çin toprakları ile 
Çin pazarlannı yalnız Japonların 
)Denf aatine 'l:er.ICebnek, Rusya İn
giltere ve '.Amerikayı müthit a~ret
t~ zarara soliacaktır. 

ltf~ l>u !ehlikeli vaziyet karıı
a~dadrr kı 922 senesinde Vating
~onda. toplanan devletler, Belçika 
Cla telirar \oplanmağa karar verdi
ler ise tle, Japonlar b~yle bir top
ıa!1bya iştirali etmiyecekleri gibi, 
,Çın t~praklarında ilerlemeğe de
Yam edeceklerini bildirdiler •.• 

Bu 'defa Belçikada toplanacal< 
Dokuzlar konferansına, Rusya ile 
fı\lmanya devletleri de davet edil· 
liiiıler'dir. 

Faliat Japonların inatlarında 
~r~r. eaecekJ~rini ,bildirmeleri bii
tr.ük devletlerı çolC güç ve içinden 
~ıkılmaz bir muadele ka11ıımda 
bıralimaktadır. 
~~K Çin - Jaı>Jn liarbi '6eynel

tnilel siyaseti yakından alikadar 
~ttiği ~ibi birçok devletlerin men
Jaatlerıne pek yakından temaa 
~der bir safhaya girmiştir. Çin 
~eselesi bugünkü" şeklile yalnız 
Japonyanın dilediği tarzda hal. 
olunacak bir if olmaktan çıkmı§
tır. Ruzveltin nutku Japonların 
ü~e_rinde soğuk duı tesiri yaptığı 
gıbı, Uzak Şark-~a menfaatleri bu
lunan ve Brükselde toplanacak 
olan devletlerin bu vaziyet karşı
sında Japonyaya müıterek bir ih
tarda bulunmaları da kuvvetle 
~~~temeldir. Japonların Çindeki 
ıs.tılal~rı ne derece geniılerae ge
nı şlesın bu devletlerin yapacakla
rı mü§terek ih'4ar ve alacakları 
§iddetli kararlar Japonları hayli 

1 ~üıündürmeğe mecburdur. 
! Uzak Şar~ vaziyeti çok karıı· 
1 
~ı§hr. Ve Çın· Japon harbinin 
'.A vn,payı büsbütün karııtırmaam-

dan da korkulmaktadır. Bahusus 
ki, Ruslarla Japonlar arasında 
çıkabilecek kanlı bir münazaanın 
Avrupada ,imdilik müemmen te
lakki edilen ıulhu bozacağı, bu 
itibarla da Avrupa diplomatlarını 
yeni emri vakiler karşısında bıra
kacağı sanılmaktadır. Bir ba
kıma göre, bu münazaa zaten baı
lamıştır. Akdenizde ve Şanghayla 
beraber bütün Avrupa piyasaların 
da tiddetle devam e\mektedir. 

M.N. 

Acı bir kayıb 
Tarih hocası 8. Muh

sin dün vefat etti 
Bir ay kadar evvel dimağıl}~. baJ 

gösteren ıiddetli bir hastalıktan ıon 
ra Şişli Fransız hastahanesine kaldı 
nlan ve ötedenberi ihtimamlı bir te 
davi altında bulundurulan değerli ta 
rih hocalamnızdan B. Muhsinin ö 
lüm haberini büyük bir teessürle al 
mır bulunuyoruz. 

Ik ve orta tahsilini Usküp ıulta 
nisinde yapan ve 1326 yılında mül 
kiyeClen mezun olan merhum o tarih 
tenöeri Iıtanbul lisesinde, Kabata§ta, 
Kandillide, ve diğer bir çok hususi 
liselerde tarih muallimliği yapml§ 
ve 26 sene içinde memlekete sayısız 
talebe yeti§tinniıtir • 

Dürüst bir ahlak sahibi ve mük'em 
mel bir namus timsali olan B. Muh 
sinin çok genç sayılabilecek bir yq 
taki ölümü ile memleket gençliği cid 
den kıymetli bir uzvunu kaybetmiı 
oluyor. . • 

Merlium bugün Şişli Fransız nas 
tnhanesinden kaldırılacak ve öğle na 
mazı Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra tabutu Saraçhanebaşmo. ka 
dar talebelerinin elleri üzerinde götü 
rülecek ve oradan tehitliğe defnedile 
cektir. 

Kıymetli hocamızın talebelerine 
ve ailelerine taziyetlerimizi sunarız. 

Adllye sarayı 
Sultanahmette yapılacak adliye sa 

. rayı için icabeden hazırlıklara geçil 
mittir. 

Adliye sarayının sürat punoibbzb 
Adliye sarayının mümkün merte 

be süratle yapılması mukarrer oldu 
ğundan istimlak muamelesinin bu 
ay içinde herhalde bitirilmesine çalı 
tılacaktır. 

Saraym temel atma merasiminin 
tubatta yapılabileceği tahmin edil 
mektedir. 

• Mttso1ini 

ltalyan baıvekili B. Musolini in 
gilizce Daily Exprcaı gazetesi muha 
birine beyamı,tta bulunmuştur. 

ltalyanın ve kendisinin sulh istedi 
ğini ilan eden bu beyanatında, B. 
Musolini demiıtir ki: 

.. Dünyaya ıunu ilan etmek iste 
rimki, ltalya ve İtalya halkı sulh isti 
yor; ben sulh istiyorum. 

Bizim yapılacak bir çok i~lerimiz 
v~r. Onun için uzun bir sulh devresi 
ne muhtacız. 

Yakında bir umumi harp olacağı 
na kani değilim.,. 

B. Musolini bundan aonra lngiliz 
muharriri ile kendi hususi hayatı et 
rafında konuımuı ve bir günlük ha 
yatını §Öyle tarif etmiıtir: 

.. Sabahleyin yedide kalkanın. 
Beygirimle dol8§mm. Beygirinıi ma 
nialardan atlatmayı ıever:im. Sonra 
k'ahvaltmu almm. Sonra yazın sekiz 
C!e, kıım dokuzda Palazzo Venezia 
ye doğru otomobille inerim. 

Huıusi katibimi görürüm. Sonra 
biıbiri ardınca, konferanslara, meclis 
lere iıtirak ederim. Öğle yemeğinden 
Ön~ el. en O.fOğs ou :S.:.i,~n;n ~ c\1 

ni kabul ederim. 
Sigara içmem, hazan bir az ha 

lık ~rim. Ekseriya akşam yemeğim 
çorba ile sebzeden ibarettir . ., 

B. Musolini, hususi devlet islerin 
den karısına bahsedip etmediğ; yo 
lundaki bir suale: 

- Asla bahsetmem! cevabını ver 
mİ§tİr. 

Yeni bir meyve 
kollekslyonu 

Büyükderedeki meyvecilik enstitü 
ıü 450 ~e§itlik yeni bir meyve kol 
leksiyonu vücuda getirmiıtir. 

Bu meyvelerin bir kısmı yerli, bir 
kısmı da muhtelif ülkelerden getirtil 
miştir. Kolleksiyonda meyveler, da 
yanıklığı, nefaseti itibariyle birer bi 
rer seçilmekte, memleketimize de 
bunların her şerait içerisinde yeti§tiri 
lebileceği tesbit edilmektedir. 

Ey!Ql nihayeti •• Bal.. 
ka.nlann 80ll bahar 
yapraklan, bo)'ll.U bü. 
kUk aevdazedeler gibi 
patlkalan doldurmu,, 
gen!§ vadilere ç3ken 
ılık s!aler, yavq yavq 
kayıyor, uzak denizlere 
doğru atlrUklenfp g1dl. 
yor .•• 

GOK VCZCNDEKi 

Balkanın en yüksek tepesindeki dik bqlı 
Royu, gözterlnt l{aradeııtze doğru tevinnlı, 
en bUyUk liman §ehrinl görmefe caııııyordu. 
Royu bu ııeblrde askerllk etmiş ve tmzumı 
yazmatı"r da orada öğrenDÜIU. Fakat, ytıksck 
evler, vapurlar, yelken11ler, kalabalık ln8an 
lar onun nıhunu dolduramamr§lı. • 

Askcrllğinl bitirip Balkana döndüğü gün, 
Royu, ytlkack tepelere tırmanmış, tok •~Y
rek indiği balkan eteklerindeki vadilere ytı_ 
zünU dönmüş ve k6y evlerine haareUe bak. 
mııtr. O, bUtUn 6mrUnU bulutlar araarndakl 
yUkııck balkan tepelerinde g~rmlşU. Bulut. 
lu sabahlarda köylerin UstUnden buram, bu. 
ram yUluıclen alıılnr, Royuyu koyunlan ile 
blrllkte ba§ka bir lllemln kat, kat esran içi_ 
ne alıyordu. 

- Ona, '•nereden geliyorsun,. dedikleri za.. 
man, ba§mı arkaya doğru inler, alnmdakJ 
san perçemleri ikiye doğru lğer. Alnındaki 
derin aUkQtu içinde mat bakır seda.,mı an. 
dıran ıeM ile. 

Bulgarcadan çeviren: 

Geliyorum, derdi .• 
• • • 

Fakat, Royunun gözlerinin içindeki sat ve 
maaumane parlayıı, bugün, bir parça ellnUk_ 
tU .. Alçaklardaki köyden Balkanın tepetlne 
Royuyu ziyarete gelen komousu. harbin lllıı 
edildlflnl, ııtsylemiştı. Royu, komıusuna, ya_ 
kında gidip gltmlyeceğinJ sordu. Gidileceği 

cevabını alınca, ufuklarda henUz yeni yQk. 

selmeğe ba:otayan bugünkü güneıı, Royunun 
gllzlerlne bqka tUrlU görUııdU. 

Güz, ı:-Unlerl, onun gözU önUnde §U kar~ı

dakl güne;. balkanın solundan ilk yaz gelin_ 
ce sağından yUkeellrdi. Fakat. o zamana ka 
dar Royu acaba gldlp gelebilecek mi?. Bı~ 
dü~ünt'l'lerle ayağa kalkan Royu, scvgiU ko_ 
yunlıırma, c;alılarla henUz yt>nl ısrttuıttı tep•_ 
ye, a~çlara, yapraklar!\ ve yUksck kayala.. 
ra baktı. lc;lnl çckU .. 

Anut, babası ve yakın hiçbir klnuıcal ol. 
mayan Royu, yalnızlığa alışml§tI. Bulutlar. 
dan inerek, harbe gitmek üzere ktsye geldiği 
zaman, ona da (u~rlama çiçekleri) ayır_ 

mıelardr. KöyUn bUtun kıılarr nlpnlılarını, 
kard~lerlnl, ağabeylerini eelA.metıerlerken 

ftovu da ök!'Uz: kalmamıştı. Köv kız:!annm 

M. N E CM ET Ti N 

acıyarak Royuya bak&n gözleri arasında 6 
yqmdaki ökıı!l3 Vat.enin yaşlı gözleri vardı 
ve bu gözler Royu;>1l anyorıardL. 

Anasız öksüz olan vateseyl, köyde okşa;>"P 
seven kmk gönlUnU nlan Royu idi. Onun 
için bu yavrucak, güzel çobanı unutamıyor, 
onu bir afa~y biliyordu .. O gün, kalabalık 
arumdakl kUçük kız elindeki ıebbuy ve çL 
çekler! uzatırken, Royunun gözleri, haya_ 
tmda ilk defa olarak yqardr. Ve öksUz yav. 
ruyu, dönUıte hediyeler geUreceğlnl aöyllye_ 
rek sevdi, g!Sğaünde ırktı .. 1kl gün sonrıı. tren.. 
le hareket eden askerler arasmda Ro;>ıı da 
vardı .. 

• • • 
llk yaz relml~tl. Gaııtsa köyüne gelen ya_ 

ralr bir uker, Makedonya cephesinde Alman 
ve TUrklerıo birlikte harp eden Royunuun, 

alaymm en kahmmım bir askeri olarak bOtlln 
lmlrlerlne kendini sevdirdiğini, en tehlikeli 
keşif işlerinde bile bu kahramanm dalma fle. 
rl atılarak muva.t.!'ak olduğUnu anlattı .. 

Köyllller bu yaralı ukcrln ııözlerlnl dinler. 
lerke:ı k&§larmı gururla yukarı kaldırıyor, 
k/Jyün kızlan sevgi ı~ıkları parlayan glSzte_ 

. . 

Gün ün Aliisfetı 
. . 

Si11asel milıverieri! 
~ v 

Beynelmilel siya•et dünyasında hemen onun önünde •~:ı, eli' ~ 
pek moda olan bir tabir var:"Mih maktaymı§ .• lıtebugenÇ ~,I ~ 

~ 

1 

ver,, tabiri .•. Ak§am gazete.inde deki parlcetleri, oturan ge~ 
"F. T,, bu mevzu etrafında yazdı harririn dizine yüktenıek Ol 
ğı bir yazıda diyor ki: betaizliğini gös\ermİt·· ,.f 

Roma radyosu, Arapça konfe Suad Dervİf "Son Potı-ı' 
ranalar vererek İngilizlerin, Fran sinde,, anlabyor: •-" 
aızlarm müstemlekelerindeki hal- a]ıııi'tt·. 
ka sevimli görünmek istiyor. ltal Yükünü dizlerime bır 6dJI 
yanlar "bizim Akdenizinıiz,, emel- acleta rahat bir nela aIJı. B~ 

,, 

lerine bu yollarla vamıağı uımu- reketi ainirime Jokıtntlfl· 
yorlar. Nitekim Kudüs müf'iüıü kaldırdım ve: J~ R 

lngilizlerle mücadele ederken Mu: - Al/edersiniz ba)'tJ/11 r'" 
ıoliniye manen iltica etmiıti. Bu P'!1'.et!e~ni:ıi dizlmmdetı . J'J 
da, ıbu propagandanın tama.mile mısınız. '1":& 
tesirsiz kalmadığını gösteriyor. BCl§ının arkanna Jo'frt!~ 

Şimdi de, Japonlar Tokyoda küçük fapka•ı, Simone Sı 11 
bir "Genç Asya Konferansı,, top· toplanrnq .açlarının Jın!at'~ 
lamıılardır. Buraya Hind Siyam gini bütün parlaklığile göılJ~ 
lç. Mogolistan, Arabistan,' Şimali clu. Greta Garbo biçimi JJi'i#. 
Çın, Mançukuo gibi memleketler- lıtQ§larım kalclırclı, Marletı JI' 
den iki ~z kadar murahhas işti- benziyen gözlerini btı j~/J 
rak etmış; Japon emellerine tıpa· Kravlord gibi boyantnff 
bp muvafık kararlar vermitler. Bu rını büzerek: , 9, 
~ararlar, aynı z~nda ltalya ve -Al Ne olur .anki? JeJ•·; 
:Almanyaya emellerinin lehinedir. oturuyorBUnaz, biz ayaktayıJ~ 
Berlin - Roma. Tokyo mihveri, liyoraz. Paketin ipleri Je P'j~· 
böylelikle, bir takım' Şark milletle- /arımı yara etti. Biraz claY 
rini de arkasından ıürüklemeğe dizlerinizi kırmmlık ya! 9 
uğraııyorlar. s· oııe lı 

L k
• Saçlarının biçimini ııtl tJf' 

a ın bu mihverler ne kadar mondan, kaılanrun yontulUf ~f P 
çoğaldı! Evvelce "Roma • Berlin nı Greta Garbodan, bakı§ıı1ı bDf 
mihveri,, kurulmuJken, sonra bu- len Ditrihten, dudaklarınııt d ıı 'I 
na "Tokyo,, da iştirak ederek mih nış üslubunu Con Kravford 't~ 
verin hem boyu uzadı; hem iıtika- mış olan bu genç laz, acabS. ıı \{ 
meti değiıti. Bugün ise, lbu mihve- vayda bir parçaıı tecelli ~deil 
ri bir takmı Şark milletlerine de biabm nereden alnıq ! ? . hı~tilı1 
tetmil etmek istedikleri görülü- sinde bir diğer hafiflik god ıı ~ 
yormuı .. Bu nasıl mihver? Bizim ğüne göre, yine, ya ıineına -~~f 
bildiğimiz mihver; e'ı:ro.fında bir ya bir bqka ·~·nema yıldtı• 
ıey dönen muhayyel bir düz at· almı• olacak .. 
ur. Dunyanın mıtive.rı gıbı:. bakin - ~ 1 
bu siyaset mihveri ahtapot ıibi t f 
birkaç ayaklı bir şey oldu. Ve siya- B~ya n kÖŞ!~ 
ıet mihverine tabi olanların da 
ara sıra icraatındn aksadıkları gö
rülüyorsa, muhakkak mihverin bo 
zuk!uğundadır. Onun için tam bir 
mutabakat hasıl olamıyor. Etrafın 
da iyi dönemiyorlar .. 

• • • 
Kusurlarımız: 

Muharrir Suad Dervişin başına 
bir ıey gelmiş. "Başına bir şey gel 
mİJ,, demek doğru değil. Çünkü 
anlat'~ığı vaka daha ziyade ayak
larına taalluk ediyor. 

Tramvayda düşüncesizin biri 
elindeki ağır paketleri Suad Der
vişin dizine dayamış ve böylece 
seyahate başlamış. 

Suad Derviş tramvayın bir ka
napesinde oturuyormuş. Elinde 
paketler bulunan bir genç kız da, 

ÇOBAN. • • 
DELiORMAN 

rlle Royuyu görUr gtbl oluyorlardıı 

• • • 
Uç harp yılı bltml;,U. GUz gUneşl ağaçla_ 

rın ttıpelerlnl altın parı!Wnrla yaldızlarkcn, 

ukerler köylerine dönUyorlardı, fakat, Ro. 
yu yo~<tu •• 

, Royu ötmUııtü. (Çcma) balkanınm sarp 
bfr yerinde düşman tarafından muhuara 
edilml§, teslim o!madığ'l için 61dUrülmllştU .• 
Bu kara haber, köyün içinde hemen duyuL 
du. lhUyarlar, Royunun clnainln kahraman 
insanlar olduğunu anlatmağa b~ladıllır. De. 
llkanh kızlar rUyo.la.rında san perçemli çoba_ 
ııı gördUler, onun için ağladılar" 

Ah .. K!lçUk Vatse boğazı ağlamaktan tı_ 
kanan bu öksüz kızın, oyuncaklarını getire_ 
cek eller kurumll§tu .. O, aylarca ağladı, kö_ 
yUn dışma çıkıp, öpllldUg'\l, oefkaUc sevlldL 
ğ1 yerleri her ı;6rdUkço Royuyu hatırladı. 
ÇUnkU, bu s~ çoban, mini mini bir öksüz 

kalbi kazanını§, anasız, babasız ya\'?'Unun 
kırık kalbini birkaç s6zle tatmin etmesini 
bllml§ti. Vatse, bUyUdU gltU, delikanlı kız 

oldu, evlendi, fakat, sarı perç,.mU çobanı 

unutamadı. 

Dört yeni şapka r11od' 

BUyUk inşaata mU•"" 
edllm lyecek1111 

ttl 
Şehrimizde, §ehir planı~~tl Je 

ne kadar büyük inşaata ınııs~it 
memesi hakkında belediye~·U>-e 
nun layihası hazırlamış, d 

1 

kaletine gönderilmi§tir. ··'/) 
Bu layiha Kamutayda ıtl~Ji 

den geçtikten sonra kabul ıı?' 
takdirde şehrimizde büyli1' 

11 
111 

mania imalathane yapılrnasıtl 
ade olunmayacaktır. 

Geçmiş hur:ınl~ ~; 
ıf!l. 

Eliza gidiyor ;. 
Darülbcdayinin te§Ckkillilrtde~ 
de yüksek kabiliyetini risbcıt ,1 
::a Bincmiciyan bu ha/to. .JClı 
Pari.se h<ırcket edecektir. 0 

'•Yuko.rd:ın, • g!5klerden ... 

Artık Par!s oohnelerindo Jı 
·t1et oak olan Eliza, muvaffaJ.'1'b s<'~ --------------------------------------------------.... --------------~! rınm scrmcsti<ti içinde Türk den a!J!1lıyprum, ~mi§tir. 
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~ --------- an haftaya: 

~n biiyttk • mucıze ŞEHiR HABERLERi . 
-=-

Yazan B 
Doktor cemıo ayram şenlikle-

~~-· _ SüDeyman ri dün gece bitti 
~M~t~~re vurdu: Deniz yanl,olduğumuz yerde boğacak ... Han~~ Okullar ve daireler 
ııc~ 1.ııhakika Mplannbubirmucize isyan. hangi isıaın alemi? ... Şu ~u bugün a~ıııyor 
dtıı kr 1ktc l' uru usa. lsr~ilin oğullan yük Harpte bizi arkadan vuran dın ~ 
~~rı Uttuldu. Fak~eçti; .Fıravnun elin kardeşleri mi?... . . Cumhuriyet bayıamı münasebeti; 
\ do~_k§ırarak k t Tıh sahrasında Halbuki ben oradan yenı gelı~~ le üç günden beri şehrimizde devam 
ltleı 'Qftı kaVrrıi' .~rk eene badiyeler rum. Ne Hindde. ne Cavada, ne 1 eden şenlikler düu akşam sona er 
Btı~01du; kendi~llcrde susuzluktan cazda. ne Yemende, halifede~ bah~e miştir. f 
~ lrıuciıenin 81 açlıktan öldü. den bir tek ferd yoktur ve_ hıç w• hı.~ Şehir dün akşariı da baştan başa 
~ Ce trıuciı ~~u~~r. kimse, hilafet tacını başma gıymegı du donanmış ve halk gece yansına ka 
~S Büyük H olmuş bir insanı şünmemiştir. dar eğlenmiştir. 
~ Raı a~. sonlannda bir Netekim sihirli el. incilerle elmaslar Bir çok kazalardaki Halkevleri 
~ t oldü ... e~.~nın .. iri h~r~lerle la beze~~~§ hıl~atı ~aldı~~.~~~teşem bayram münasebetiyle hazırladıkla 
,~ bir nfll ~c ~~nyaya ılan et tahtın onune bır yrgın çurumuş ke rı pr.ogramlarmın üçüncü kısmı olan t' tirıde ond 

1 et~ dirıltmek; cihan mik döküldü. f slam alemi buna mı t:ı son kısmı da dün tatbik etmişlerdir. 
ektir. an h:r Varlık vücuda pıyordu ? ... Koca Türk miileti, ·burdabır Fatih Eyüp Ü k""da k alannda 

w •• -· •• k . w. • asırla n • s u r az 
~ Buy··ıc _ byr~ çurumuş emıgı mı B bü ve Anadoluhisarı komununda Hal 
,.~, il J; erı omuzunda taşnnıştı? ··· una kevlerini ·1 Ik ·· 

~}'at} Cltpten çıkt w •• l • t•• d"" ·ı L_ abe h rfe oğulJarl n temsı kollan ha 8 musa 
ııı~ .. nesi] h .. ıgımız gun en un unya ı e uer r a ı · mereler vermiş} d. 
b. 11ti de ' en uz sağdır. Türk, da ~aştılar! D·· · b" er ır. . k 1 

~ ~~.L ne olrnu"t ? T kk I • ] ba 1 ba"ına un Yıne ır çok lıse ve orta o u 
~ "4lll .J,. :ı: u.. e e er zavıye er. § 1 ~ lard b .. be · J .. 

>'et b ) uondüm. bow b" .. 1 d" ' Ş h d . ·· it deni a, ayram munase tıy e musa 
~ d" l.l duğu Bo .... • guşmanm ır a em ı... ey ' ervış, m_ur . mereler tertip d"l . . 
~ ıretnot} I gazlarda, dağ gabi len cahil Ye sefih zümrenin dın ve şerı e 1 mıştır. 
'lt~etcdc} ···aB~ ka~ı!aştrm. Hanya at namına oralarda yapmadıkları şena O~ar açılıyor _ 
~ dc~ler; b ıe sılahlarınızt ~~ at ve habaset kaI:nazdı. Kvuklu postun __ Cu~hurıyet bayramı münasebetı 
1 

ÇcvırdjJ ıraktık. Topları uze da oturur: çubugunu yakar; A1la?m le uç gundenberi kapalı bulunan o 
>~,ill~ knn Yd.a Bu korkunç tehdit emridir, alem menamda ilham vakı ol kullar bugünden itibaren aç1larak 
tj

11
1 kim iirn~d rnak kabil miydi?. muştu .... Diye dünyayı haraca keser tekrar derslere l>aşlanacaktır. 

i ~n İnan 1 
ederdi?... Ona bir di. Adaklar, kurbanlar, mey ve bade, 

~:ilde do--~ı§tı. Mucize onun başı can ve canan. hep o güzü sürmeli saka Seyyar satıcılık 
~l.l herk g ~·:· h kınalı yobaz içindi. Kuzu dolnıası ... 
~ ] ?l'ıua, .. ~ ıtıraf etmelidir. Parr~ Gaziler helvası .. Gül şerbeti... Kaku 

' ..... ~ın '.b • I ::r- l .. "" ~ .. "rıda.n k ır moar,.• .... rluk en le i kahve .... Mideler dolduktan. go g QSagz 
~ ~1 kirn

8 
UVVetli bir Türkiye çı bekler şiştikten, gözler süzüldükten 

~le e ?ol'Je ~Jı~a getirmemiştir. sonra. can sağda, canan solda. §Srkıl~r. Sarı yerle Uç kaza da 
. t, ırıanrrıa tnır. ediyordu_~···. Di muhabbetler. Iatif~~er, nükvteler .. Gun buoUo tatbik diliyor 

Yınıı ... Yalan .!oyhyor steçer ,gece olur: gun~ dogar, · ka~n fit e 
l eu lar gene ateşe konurdu. Hırsı .. dın Bugünden itibaren Sarıyer, Bey 
"Ilı R~elrıle)C • . ınez. doymak bilmez, binlerce tufey koz, l°"'~üdar, Kadıköy Adalar kaza 
lııp~~·. vi\tlı~ın_ hava...sında bir ka l~, asrrladanberi böyle yaşıyor:. mille larında, sırtta, sırıkta. 'başta ve o 
~~ 1l'etin· ' ınsanlrgı boğan taas tin kanından gıda alıyor; yedıkre en muzda seyyar satıcılık yasaktı:. 
~İı \i" r Cdi).~~l~al:ınmasma imkan sesi yağlamvordu. Bu da mı Allahm Buralarda digv er mmt k I d oldu 
.. ...._ ~, · q)ı ır • d. I · eli~ B da . bo d } , a a ar l 
il~ ...... l'indc .. :rnıy ı} ·· imi bir emrıy ·: . u w m! §erıat rc~y -~ · ğu gibi belediyece sabah pazarları 
dı. 1'~ bi ...:_~unakaşa yaparken, Ben, dını dogdugu yerde gordum. kurulacaktır 

. r felsef ' -...-.ı_. __ u..1:-t.Ml- µpın 11~neler. oevszamherin kabilesi · 
Şjltıtt e atar, eesinizi boğar ıçınde ya§adrm. Ne Muhammedin dini Du hu.:)uata alakade.rlarA j~ b~tlen 

lıyilıııltJ ~~ şey~in tarikatine ve ne de onun üm direktifler verilmiştir. 
~lınani "''r. ~um, onlarda bile bir metı, bunun müritlerine benziyor.. nnuıınwwwww --

111

'"'-

\e du~~1 obaz. artık huriden Cuma günü ramazan 
U dJ~~. setıniyor; yaşamak de; . Aciz!cr, ölüden mecled umardı; C:Je Ünümüzdeki cuma günü ramaza 

Utuııu}' tkmek nereden çıkar? lıden şıfa beklerdi. Kısmetleri açılma nm ilk günüdür. Bu münasebetle ev 
~a~ Or, · ·· yan kızlar icin sala verilirken Evüo kaf idaresi bir haftadanberi devam 
i i , l)i\t . te kilit acmak; çocu~u olmayan kadı ettiği hazırlıkları bitirmiştir. 

r t..~de kırcrnde. bir ·u··stu··. Cemı"ye nm göbeğine ayetelknrsi yazmak, ak ka 
··ı~ t hl 0 ı d B ba Caf Camilerin ihtiyacı olan mum, n 

L kah._tehlik e ıke, dışında korkunç m an zor? olanları • ~ ere o dı"l ve saire levazımı bugünden itiba 
)a "fell) ~ ~~· Buı:tün u .. h kutmak, hır adet, bir ıtikat sırasına 

ı n llı·"a.rıa&."4Ula bakıyor:::::mıE kayka ~eçmişti. Yobaz, dini böyle anlatır; ren dağıtılmağa başlanmıştır. 
~ ·~ tl).ı • te • ·•· r e bö le telki · A k ava ı d .. 'IC ,. ... 

1 
rnıyete favdalr bir un Y n ederdi. Rauft Manyas n ar ı 

~~~. '~ · ~ ısrv k" • ~ıı 
0 

1§1e te)
4 
~r: nüfus azlığını, Yirminci asırda efsaneye ım ı~a gidiyor 

f.J~~\ında, afı edivor. Kadın, er nır; Yuf babaya. Pamuk dedeye kim fstanbul limanı umum müdürü 
~'>~ l"~ri artık bir yük değil iyman ederdi. . • Raufi Manyas yarın Ankaraya ~ide 

&.?) l>ir Ye l'etisen hem dı-n Vehhabiler Hicazı işgal ettıklerı za k d"" l t b111 lıma y l-'a d • r.o ' • • ·ı ce tir. Umum mü ur s an • 
a~ r rmcıdır. man, evliya türbelerinı top. ateşı 1 e n k.. .. takası için Londra 

·, j~ \ırlu J.ia - - berhava ettiler. peyı;ra~benn. m~zarı damh 
0

1mur m~oje hakkında iktisat 
I.._ b'lle ~...._ Valarda, nezle olurum nm önüne nöbetri diktıler. Şımdi ora v k" azl tı~ an~zahn p t verecektir 
, · ••rıe · -:r •• •• •• •• •• e a e ıne ı a · 

~~l~i ır k08cdven; kıymetli günü da, parmaklıklara yüzunu gozu~u . 
1l~İt) l>al'l le e, mangal başında, sürmek; pencerelere paçavra. ~aı;:la ---. ---.;..-----.-o--s-e-ne 
t ır ı>ıl>j apaJı, earar çekmi~ · b·r mak krafm emriyle menedılmıstır. ler gelıyor ... Bunların ~epsı I n 

., ~ ~:~u!tıii:~k~~Yarak geçiren m
1
e Cehalet ve bedevivet alemin?e bile nin içinde mi oldu}.·· dıye ak mı oyna 

~I,~. 1~l t'l 1 nune p-eliyor Ayni in keramete inanan aklıba§mda ınsan kal tryor... f bak · 
ı ıı: Cıttrj1- ı~ · , M l k t' tara ına sam, a 
~ ~tıla ıç amhasmm altında mamıştır. eme e ın, ne ... T"' k" 

·1~ R'İ v llarak. R'ec k" l k" • caba bu. benim bıraktıgım ur ı~e 
~ !ı , ehe va ıt ere a T·· ı.. _1 ""\ D" d"" .. .. rum inkılap 

, \> tı~llt Vesle calı!!tvor· JM.an Ölülere mum ciiJ..',.rler; nrrıc erf" mır···· ıye uşunuyof · .. 
\) "' ~ b •·· · ' k · O .. 1

- Ik ·· d diki • b · 1 · ka atasrmın ıçıne ~ l'rlı du ' u Nunyadl'ln ROCC<"ek andıl yakarlardı. lu gece K~ rp so : erı u ış erı, 
._;~ t~."I~ it\, ~en ~ehir <'ot"nğu. • dağ ki.iğünü dikece'k demi va ... '!"ıırbedar, srgd~orum. .. . . . : N h e 

' 

ı "'I.. ~İbi .... ad .. n ocaklarında b" 7.at~11 mahalledeki bakkal ıle ortak Süleymanm muhuru .. B. lu un.~ 
.
1
.·r," '""~at 1_ ır . k k l · • M "sası un arm ıçın ·•e o]d ı<:ıc:;ııtf'! taham ··ı ·· tır. Bir mum kim bilır aç ere satı mısı... usanın a ·· l ff . 

l
't ~ ~_')ille o l.ll 14m:at m· d~,-~ti-~os mıs ve kaç k~re satm almmıstrr}.. de mucize arayıp d~ır~u ar. ız mucı 

ı ) .~ l'l~l 1 
Ct'tl r · • • • •· 1 · · 1 ruyoruz e tr~ 0vlc .. iklim yine o iklim.. Oif .. nci, imar~tten bltkrac.bakraç cor zeyı goz erımız e go : .... 

\ı~'<ıe ... J:' ~elıvor k• h 1i ba alır· ko···e baııımda kasesı on parava ~ .. J, 25 Kimunusanı 934 -
~ı ~ <1.lta.t ı er şey ver • Q • • ~~ - • •• 

~ ~ld ~f 8tnirli bir 1 ldi:. • bl'lıııki'\sinA satardı. fmar~tler, onu ı<kre a!ltTI Jı Dr. CPmıl Suleyman 
l.'' 11'.l atası e ge ' ın fın .. .. ..M k 

Bir Tramvay arabası 
dün yolda bozuldu! · 

Vatmanın ikazı ve enspektörün 
anlayışh davranması, muhteme~ 
bir kazanı~ önünü almıya yaradı 

Şişli - Beyazıt hattına işliyen ye 
ni sistem tramvay arabalarından 191 
numaralısı, dün saat 16 buçukla 17 
arasında köprüden Eminönüne geçer 
ken bozulmuş, vatmanın ikazı üzeri 
ne eminönünden yolcu bindirilme 
miş ve gene vatmanın ÇPğırdığı bir 
enspektör, Sirkeciye kadar sürülen 
arabadaki bozukluğu, bu sırada kon 
trol etmiştir. 

Neticede araba tamir için depoya 
çekilmiştir. 

Sirkecide indirilen yolculann elle 
rindeki biletler üzerine enspektör ta 
rafından işaret konulmuş ve bu yol 
cular arkada sıralanan tramvaylara 
binerek. ellerindeki biletlerle yollan 
na devam etmişlerdir. 

Vatmanm bozukluğun zamanında 
farkına varması ve enspektörün de 
bir tecrübe ile bozukluğu anlayıp tas 
dik etmesi, hiç şüphesiz muhtemel 
bir kazanın önünü almağa yaramış 
tır. 

Vaktiyle Şişhane yokuşunda 
devrilen tramvay arabasının, vatma 
nm bozukluktan bahsetmesine rağ 
men, enspektörün ısrariyle yoluna 
devam sırasında devrildiğini hatırla 
yarak, o "yürekler acısı,. facianın te 
siri henüz büsbütün zail olmadığı ne 
ticesine vardık ve bu seferki ihtiyatlı 
davranışı. memnuniyetle gördük ! 

Bununla beraber, bozukluk mev 
cut olup olmadığını kontrol için yapı 
lan tecrübenni, Eminönünde araba 
nın içindeki yolcular da indirildikten 
sonra yapılması daha muvafık ' olur 
du, kanaatindeyiz. Gerçi Sirkeciye 
kadar olan mesafe, bir viraja rağmen 
düz bir yolsa da, her ihtimali hesaba 
katmak, elbette daha yerindedir. E 
sasen Eminönünden yolcu alınmama 
sı da. bunu gösterir! 

Diğer taraftan, bozuluşun yokuş 
ta ve tehlikeli bir viraj yerinde olma 
ması da, tabii memnuniyeti mucip 
tir. 

Yediğimiz pastalar 
Çürük yumurta 

ile mi yapıhyor 
Mevsuk bir menbaclan aldığımız 

malumata göre lstanbuldaki pastana 
nelerin ekserisi bütün pastaları çü 
rük yumurtalarla ;·apmaktadırlar. 

Pastahaneler, yumurta ihracat 

halde çok dikkatle tetkike değer bir 
mevzudur. 

Belediyenin bu meseleyi herhalde 
yakından tetkik etmesi lazımdır. 

Her §eyden evvel bütün belediye 
müfettişleri ani ve sıkı kontrollarla 
geçmelidir. '·· 

Aksi takdirde çürük yumurta ile 
yapılan pastalan yemek suretiyle hol 
kın ve çocukların zehirlenmesinı· göz 
yumulacaktır. 

tüccarlanndan, çürük. benekli ve bo -------------
zuk oldukları için sevkedilmeycn yu 
murtalarm tanesini 1 O ve 20 para 
gibi pek ucuz fiyatlarla almakta, 
ve hepsini bir kova içinde atarak ka 
rıştrktan sonra paı::ta yapmaktadırlar 

Pastalar, bu suretle hazırlanarak, 
fınna verilip pişirilince çiiriik yumur 
ta kokusunu izale etmek için de bir 
miktar gül suyu atılmaktadır. 

Pastalardan başka, pandispanya, 
kurabiyeler de yine bu Çürük ·ve bo 
zuk yumurtalardan yapı!maktadır. 

Şu halde İstanbul halkının her 
gün seve seve yediği pastalar kurahi 
yeler ve pandispanyalar az masrafla 
çok para kazanmak isteyen bir ta 
kım vicdansızların ellerinde bu suret 
le hazırlanmaktadır. 

f stanbulda aşağı yukarı 600 -
700 pastahane vardır. Bunların hep 
sinin de bu suretle çürük yumurtalar 
l::ı pastalar yaptığı şüphesiz iddia edi 
lemez . 

Yalnu. muhakkak ki mühim bir kıs 
mı ve hele sokak başlannda 1 00 pa 
radan bir kuruş."\ kadar satılan pasta 
lar ve kurabiyeler hep bu çürük yu 
murtalardan yapılmaktadır. 

Halkın umumi sıhhati ile çok ya 
kından alakadar olan bu mesel~ her 

Esnaf cemiyet
lerinde 

idare heyeti intihap
ları bugün başlıyor 
Esnaf cemiyetleri idare heyetleri 

intihabına bugünden itibaren başla 
nacaktır. 

Bugün ilk olarak saraçlar ve müs 
kirat amileri cemiyetleri toplanarak 
idare heyetlerini seçeceklerdir. 

Bundan sonra teşrinisaninin dör 
düncü günü yapı yapıcılar, teşrinisa 
ninin beşinde sıvacılar, terziler ve 
diğer cemiyetlerin idare heyetleri in 
tihaplan yapılacaktır. 

Ekseriyet olmadığından geriye bı 
rakrlan d3şemeciler ve hallnçlar ida 
re heyeti intihabı da bu ay içinde ya 
prlacaktır. 

-..-11111111anı11m1111111ımuııımmnnımını 

Yeni ahnan arabalardan 
istifade edilemedi 

Caddelerin temizlenmesi işinde 

''"} '1\-1'1 "'l; i . aıınt açtı; beyin zan ı:xienlerTe kazanın etra a uşusenler h!i!Plil:!! ı aç a,. 
ş~ ~~~l.l:~b~~,~~~~arns ~b~n~mü~~k~~ç~ ----------------------------

flt; ı.,~ ~ot\i~ "Yni insan .. Lakin baş lu idi . 

kullanılmak üzere belediye tnraf m 
dan ellişer liraya alınmış olan on 
dört tane nümunelik el arabas! ile 
7 5 tane tek atla taşman su Yarili, 
istifadeye elveri_şli olmadıklaundan 
kullanılmayacaktır. 

Bu. a~abalardan yalnız asfalt yol 
~ar~ ı~tıfade mümkün olduğu için 
ılende asfalt yollar çoğaldığı wman 
işlemeğe çrkarrlacaklardrr. 

-"tlfl-- 70!"• L 1_ ••d•• " t• 

~ ~ti: ı··' oas~a türlü duyu Me•ih1'tt~ lCa8MT11 mu unye 1 var 
:-ı "rud .. ·· ., On b"l _ •ı:.ı U§unüyor... dr. Ne taksim e<3eTr11 · ·· u 1 mern. 

t ·•ret :1 ·ı · 
• ~~ 1•~ • Fakat Evtam sandığı ~~sı en~ • elin 
'k":'l~~I\ f'tlca ~Hecek: lialife memle de, v~luflar idaresi rn.utevP-llılenn ta 
"~l': tı ~ii~ aca~ dendiği zam8n, sarrufo ,,.Jtm~"' l:>ir nevı babadan kı:ıl 
·;~~diler k':~diteye dü§er gı"bi ma c:iftlik gibi idare .. olunurdbu. Mil 
~ ~le fen 1 

• him bir servet kavna~ olan u tcıııek 
\~l"'~jl't\i~ Ya'Pty?rlar: lalam ale kiiller, bu~ün rnec1eni bir rlevle! müea 
\ . 'f ~ rnYorlar.. • 'l('•-i halinde hizınet etmekt.eclir. 

' )~~~ .. uıunm~:;e 1'~lclan Ya 0 Jftliklitı hümavun?·:· Olkf' 
·~~,li~e birgo~~ halife, :A.na'hm içinde sanki haşk~ bir iilke ıd1 • Halife 
\ı ~'ld~dil'\~e ~01~eaiydi. lslam ale l~r. alm teri ile k~a?ılmış ba~adan 
~t il:ı d d~tı ,.., erhal $Za1eyana gele kalma bir miras gıbı memleketın en 

,~ ta.~ l • , .... ınd .. .. .. .. 
' ..,_ t>ir i en, Cavadan, Sc verimli pare.alarmı sumure sumure 
~ ~"'? . dalgası kabara bitiremezlerdi. • . 

erırnıze gelecek; bizi Düıündük"çe ınsanm llatmna ne 
H 

. h üdürii - Dün gece birisi benim kasamı açmış. Kim olC:u 
apıs ane m v• 

guv ..... . n1 kapı dışarı edecegım. nu ogrenırse 

KUçUk sanatlar sergisi 
Evvelki gün Çarşıkapıda açılmış 

olan küçük sanatlar sergisi di.:n de 
pazar olma.sına rağmen açık bırakıl 
~ış, sergiyi akşama kadar biı çok 
kımseler ziyaret etmiştir. 

Sergide, küçük esnafın meydana 
koyduğu el işleri, çok beğenilmekte 
dir. 

Sergi, on be§gÜn müddetle açık ka 
lacak ve her gün öğleden sonra gezi 
lcbilecektir .. 



• 
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SON· ·HABERLER 
. , ....... - .: -·- .... ·• ....... . . ... . ~ . 

.italyan hükômeti Fransa
daki elçisini geri çekti 
Fransanın da Romada elçisi yok 

Sebep italyanın Fransaya imperatorluğunu zor~a 
tanıtmak istemesi im·z 

Paris 31 ltalyanm Paris büyük ell 
çiai Cerruti uzun bir mezuniyet al 
nuştır. Elçilik müsteşarı da bu ,·azife 
sinden yakında ayrılacak ve yerine 
başka birisi tayin olunacaktır. 

Sebep ne? 
Paris 31 (A. A.) - B. Cerrutinin 

mezuniyet alması üzerine Pc..riste 
bundan bir sene evvel Fransanm Ro 
ma sefirliğine tayin edilmiş olan B. 
Desant Guentinin bir türlü vazifesi 
ba§ma gidememiş olduğu hatırlatıl 
maktadır. 

Filvaki Roma, Fransa sefirinin iti 
matnamcısinin Habe§istan imparato 
ru namına yazılmasmı istemektedir, 
bu ise ltalyan futuhatmı tanmmk de 
mek olur. 

Parlamento mahafili İtalyan hüku 
meti tarafından bugün yapılmı1 olan 
t~ebbüsün Paris zimamdarlan tara 
fmdan bidayttenberi kabul edilmiş 
edilmiş bulunan hattı hareket uz.erin 
de bir tesir icra etmesine ihtimal ver 
memektedir. 

Bir taraftan Fransız münıessili 
liakkında haksız bir fark göstetilmek 
tedir. Filvaki İtalyan imparatorluğu 
nun ilanmdanbcri Amerikl'tun yeni 
sefiri itimatnamesini Habc§ist2'n im 
par~to!u kaydi o~akamn, takdim 
etmı§tır. 

İngiltere sefiri de Kral Alhncı 
Corcun tahta çıktığı zamandanberi 
yeni itimatname takdimine davet e 
ailmi§ değildir . . 

Diğer taraf tan F ransanm Habeş 
imparatorluğunu tanıması ancak bu 
bapta Milletler Cemiyetince bir ka 
rar verilmesinden sonra kabildir. 

Fransız ve İngiliz mümessillerinin 
l:>u hususta sarfetmi~ oldukları bü 

• tün gayretler, I~lyan siyasetinin dev 
! Jetler arasında husule getirmiş oldu 
:iu muhalefet hareketiyle karşılaş 
maktadır. 

'. ' Esasen Habeşistan lmparatorluğu 
nun tanınması meselesinde Fransa 

ıhükumetinin siyasetinde bugünkü ah 
• val ve şerait dahilinde bir tahavvül 
. husulü beklenemez. Şu halde İtalya 
nın Paris ve F ransanm Roma sefa 
retleri gayri muayyen bir müddet 
isin sefirsiz kalacak demektir. 

F ranıız gazeteleri hiddetle 

Paris 31 "( A . A. )' - Echo de Pa 
ris gazetesinde Pertinax diyor ki: 
ı İtalya hükumetinin hareketine bil 
nassa fena bir usul, her fırsatta bize 
nahot görünmekten ibaret d"!\'arnlı 
bir kararm nifanesi nazariyle bak 
mak muvafık olur. 

Bu suretle franşaya kaJlı maksadı 
maluıusa müstenit bir cephe a!mak, 
faşizm reisini bir scnedenbcri kaybet 
tirmi§ olduğu tam diplomatik: temsi 
lin menfaatlerinden kendisini mah 
rum etmeğe sevketmektcdir. 

•• Roma hükumeti, kati suıette bi { malan ile itmam edilen Nyon anla§ 
zimlc niza çıkarmak istemiştir. Eğer masmın tatbiki etrafında bazı tali 
Roma hükumeti meseleyi hal ve fas meselelerin halli için toplanan dün 
lctmek niyetinde olsaydı kolaylıkla kü konferanstan sonra, İngiliz ami 
bir takım çareler bulunurdu. Maat · rali Pound, ltalyan amirali Berrnat 
teessüf Roma hükumeti güya şika ti ve Fransız Amirali E.steva, ıerefle 
yetlerden müteşekkil bir kollekıiyon rine verilen ziyafette hazır bulunmuş 
vücuda getirmek istiyormug gibi lardır . 
davranmııtır. Müteakiben lngiliz ve İtalyan ge 

De la Rocgueun organı olan ··pe mileri Bizertcden hareket etmişler 
ti Journal .. diyor ki: dir. 

ltalyanm tasavvur edilemiyecek --------------
derecede gayri münaeip bir anda vu ru·· rk zabıtası 
kua gelen ve B. Musolininin yeni 
harici siyasetinin neticesinden ba§ 
ka bir ~ey olmayan hareketi kur§ısın 
~a teessiifde bulunmakla iktifa ede 
tız. 

•·reuplc,. : "B. Musolini memnu 
niyetsizliğini göstermiştir.,. diyor. 

Humanitedcn: "ltalya hükmeti 
Fransayı ltalyan imparatorluğunu ta 
nnnaya icbar etmiştir. Ayni J:aman 
da Londra komitesinin içtimaı arife 
sinde Fransayı korkutacağını da 
ümid etmektedir. Fransa bu muzaaf 
şantaja mukavemet etmelidir. 

Fransa, Londra komedyasına mü 
saade etmemeli, ayni zamand.ı Ha 
he~ futuhatınıda tanımamalıdır. 

.C.errutinin gidi§i kar§ısında heye 
~na kapılmayalım, vamn gitsin. 
Son ekselansa uğurlar olsun.,. 

Nyon anlaflDuı üzerinde 
Bizcrte 31 (A. A.) - Paris anla~ 

Hatay 
komisyonu 

Su riya Batveklll ile 
göru,tu 

Şam 31 ( A. A.) - Milletler Ce 
miyetinin beynelmilel Hatay llomis 
yonu, dün buraya gelmiı ve komis 
yem azası, Fransız fevkalade komiM: 
ri de hazır bulunduğu halde Suriye 
başvekili ile görüımüıtür. 

Bir talebe 
lzmlr de bir kahveciyi 

Sekiz yerinden 
yaraladı 

lzmir 31 (Hususi) - Bugün bu 
rada feci bir cinayet o1mu~tur: 

Abdulla.11 isminde bir talebe Karşı 
yaka kahvesinde kahveci Hakkıyı se 
kiz yerinden yaralamı~tır. 

Abdullah kendisini bu harekete 
!evl:eden amil olarak. Hakkının ken 
disine takıldığım göstermektedir. 

1 

Yaralı hastahaneye kaldmlmı§. 
Abdullah zabıta tarafmdan yakalan 
mıştır. 

(05ttarafı l Mide) 
nnsmda bu iki zat İstanbul emniyet 
direktörü B. Salih Kılıcın misafiri ol 
muşlardır. 

Misafirler~ ınihmandarlıklarma ta 
yin edilen emniyet ~inci şube ko 
miserlerinden B. Nailin refakatinCie, 
be.§ gündcnbcri şehri ve bu meyanda 
emniyet müsseselerini gezmekteydi 
ler. Diin de emniyet direktörü B. 
Salih Kılıç raaftndıan Bladirktörs bz 
Salih Kılıç tarafından şereflerine, 
Moda deniz kulübünde bir ziyafet 
verilen Romen emniyet amirleri ile 
bir muharririmiz görü~müş ve Türk 
polisi hakkındaki intibalarını öğren 
rni~tir: 

Gayet iyi türkçe konuşan Kösten 
ce emniyet direktörü B. Antoncsku 
demittir ki : 

''l,,tanbulu ziyaretimiz eanz.sında 
kıymetli em.niyet direktörünüz B. 
Salih Kılıcın misafiri olarak şehrinizi 
gezdik. İstanbul emniyet te§kilatı 
hakkmda çok yüksek fikirler edin 
dik. Gerçi biz Türk polisinin değerini 
eskiden beri bilirdik. Fak.at bu defaki 
ı:iyaretimizle, Türk emniyetinin kıya 
fet, tet1'ilat ve faaliyet itibariyle en 
modem ve çok müteyakkız bir var 
hk olduğunu değerli di.r~ktörünüz B. 
Salih Kılıcın delaletiyle yakından tet 
kik ve takdir etmek imkfuunı bul 
duk. ~hrinizden çok derin intibalar 
la aynlıyoruz._. 

Roman}'l', emniyeti ~ müfctti§le 
rinden B. Usnresku &, umumiyetle 
Balkan emniyet te§kilatlan halamm 
dan ş(jz söyliyerek, .. Doet ve mütte 
fik Balkan devletleri arasmda Bal 
kan Antantı vesilesiyle mevcut olan 
emniyet t~riki mesaisinin tnuvaffa 
kıyetle devam ettiğine., işaret eyle 
miştir. 

Romanya emniyet amirleri dün 
Romanya başvekili a. T ataresku ile 
birlikte memleketlerine dönerken 
gördükleri çok s:ımimi misafolikten 
dolayı fstanbul Emniyet direktörü 
B. Salih Kılıca teşekkür etmi~ ve ken 
disinin de bir ıüu Romanyayı ziya 
ret etmesini hararetle beklediklerini 
söylemi~lerdir. 

-Yarın akşam SAKARYA sinemaşında-• 
Venedik müsabakasında 52 memleketin jüri heyetini ha]t'ette bırakan ve DUNYANIN EN BUYÜK FİLMi 1 

OLARAK KABUL VE EN BÜYÜK MÜKAFATLA TALTİF EDiLEN 

B i ~NSIZ ~E~LM~N9-.U ~ ~l~~ 5 I l ı 
Heyeti temsiliyesi bapnda: En bilyük 8 Franaı~ artiıti 

HARRY BAUR - MA RlE BELL - RAIMU - P. RICHARD WILLM - PIERRE 
BLACHA Ri' - FRANÇOISE ROSA Y ,,. LOUIS JOUVET 

DiKKAT: Localar tamamen satılmış olduğundan mahdud kalan numaralı mevkileri tedarik de 
acele ediniz. Fiatlarda hi~ bir zam yoktur. Tel: 41341. 

• • • • , • A'~ 

Mnhterem-iiıisa- · 

f irim iz T ataresku 
•' (Üstyanı 1 ncide) 

Beraberinde Romanya elçisi B. 
Klemak, Romanya elç:imiz B. Suphi 
T anrıövcr, Hariciye hususi kalem 
müdürü B. Refik Amir olduğu hal 
de trenden inen B. T ataresku, kendi 
sini karşılayanların elini sıkmı~ ve 
vali Üstündağa: .. Ankarayı ziyareti 
nin, kendiainde çok iyi intibalar hı 
raktığmı, güzel bir seyahat yaptığı .. , .. 
nı,. soyıemı§tır. 

Bundan sonra Romen ve Türk 
martları çalınarak hürmetle dinlen 
miş muhterem misafir Haydarpap 
nhtımmda kendiiıne tahsis edilen mo 
töre binerek doğruca fenere, orto 
doks patrikhanesine gitmiş, patrik 
B. Benjameni ziyaret etmiştir. 
B. T ataresku Parcıpalas oteline gel 

diği zaman saat 1 6 idi. 
Bu sırada Patrik B. Benjamen otele 

gelerek Romanya başvekilinin ziya 
retini iade etmiştir. 

Müteakiben kendisi ile konu§an 
muharririmize Romanya başvekili B. 
Tataresku demiştir ki: 

••Memleketinizi ziyaretim dolayisi 
le Türk halkının hislerine tercüman 
olt"Lrak Türk matbuatmİn hakkımda 
yazdığı yazılara Cır'>k müteşekkirim. 
Ankaray gitmeden önce de aöyledi 
ğim gibi ben, az konu1mak ve çok i§ 
yapmak itiyadmclayım. Netekim An 
karada da az konu§tuk ve çok iş 
gördük. Türkiyedeki beş günlük ika 
metim esnasında gerek lstanbulda 
gerek Ankarada her sınıf halkın ba 
na karşı gösterdiği fevkalade hararet 
li tezahürattan çok mütehassisim. Ro 
men milletine müteveccih bulundu 
ğuna hiç §Üphem olmayan bu tezahü 
rllt~ Balkan Antantı çerçeveai dahilin 
de Türk - Romen ittifumı:ı ruh 
lara İ§lemi§ ve y~ayan bir ittifak ol 
duğunu isbat eder. Şimdi, bütün ça 
lı§Jllalarıml%m semere Vt!rmesinc ça 
lrşmak la?ımgeldiğini ilave ederim. 
Bu çalışmayı da biz yapacağız.,, 

B. T ataresku, beyanatından sonra 
ki bir hasbihal .. esnas~da geJecc;,k de 
ta TurJ<ıyeye turkçe ogrenmış obl'alc 
geleceğini söylemiştir. 

B. Tataresku. saat 16 yı çeyrek ge 
çe otelinden ayrılarak otomobille Ga 
lata rıhtımına inmiı ve orada ayni 
merasimle t~yi edilerek Romanya 
vapuru ile Köstenceye hareket et 
miştir. 

Kendisi il birlikte şehrimize ~elmi~ 
olan Köstence polis müdürü B. An 
tonesku, rorMnya polisi baş müfettİ§ 
lerinde.n B. Usaresku ve Romanya 
nm Rador ajansı mümessili ek ayni 
vapurla hııreket etmişlerdir. 

Romen elçisi Ankaraya döndü 

Romanya başvekili B. T ataresku 
ile dün öğle vakti Ankaradan ~elmi§ 
olan Romanyanm Ankara elcisi B. 
Telemak, dün ak§amki ekspr~le tek 
rar Ankaraya dönmüştür. 

Şehrimizde bulunan Bükreş elçi 
miz B. Suphi Tanrröver vazifesi~ 
na dönmeden evvel daha bir kaç 
gün şehrimizde kalacaktır. 

Romen başvekilini teşyi etnıek ü 
zere şehrimize gelen hariciye hususi 
kalem direktörü B. Refik Amir bu 
akşam Ankaraya dönecektir. 

lranm Bükreı elçisi 

lran hariciye nazın B. Sami\ ile 
birlikte memleketimize gelıni·~ olan 
İranın Bükr~ elçisi B. Mehmet Ali 
Mukaddem dün Ankaradan dönerek 
Romanyaya gitmiştir. 

Mareşal Çanglıag Şe
kin karısı ağır yara ı 

Lonclra 31 (Hususi) - Çin devle 
ti reisi l\1arcşal Çankay Ş.ekin karısı 
çok ağır yaralı olarak hastahruıeye 

------~-~ 
Asil et~ 

rOsııaraf• 1 
P*9. 

İngiliz mahafili salı., tto,, 
çok büyük bir ehenım1>.e ·~i 
dir. lngiltere crt!.k hiç b:ı~) ,,t 
manevrasına m usaa~e. aıJaw•;. 
Mağlubiyetin aebeb:nı ) .,,,, 

Valancia 31 (A .. A· ~ 
müdafaa nezareti, şırrıal ·ni 'I 
kaybedilmesİ::lin sebeblefl 
bir tebliğ neşretmiştir: deııİlif 

Bu tebliğde ezcümle dilf11İf ~ 
Bu cephenin tecrit e fil .. 

de bulunmasr, bi!hassa 
ve hava kuvvetlerinin "1° 
yisiyle mevzilerin mücb 
fena şerait altına koytnU~ 
du. 

Bununla beraber, Santadft 
kavemet, arzu edildiği k3 

li olmamıştır. AsturyaY3 
çekilme hareketi de, aydırı 
cabeden siyasi sebepler ..... 
ne hükumetin tayin ettığl . 
ne de tcsbit olunan şekilde 1 

mi~tir. 
Mücadele §eraiti, bugii~ 

için değişmi§tir. Maamofih, 
sarsılmaz imam, cur:ıh . 
nihai 7.af eri temin edecekti~ 

HükUmet asker tophı ~ 
Valancia 31 (A. A.) - ~· 

dafaa nezareti tarafından 9 ~ 
bir kararname mucibince } .1 
mensup efrad silah aluna ç 

tır. ~ .• lal' 
lspanyanm merkezi~~ 

Barcelona 31 ( A. A.) ~ ~ 
olarak burada çıkan reSJl\1 etVı 
fspanyol hükumetinin P' p 
Barselonaya neklebniJ ~d• ) 
men bildirmektedir. ~ ·I 
Suriyeyi seııe 

bastı 
Şimdiye kadar u~ 
yakın cesel çık• 

' Kudüs 31 (A. A.) -;J 
~eıen n'aoerıere gore, reydi!~ 
sinde ölenlerin adedi şim 
iki yüz tahmin edilmekteditj;f 

Yağmurla:- devam eyi~ 
felaketin gittikçe daha bi.i 1'~ 
mahiyet almasından kor 
dır. /, 

Sekiz bin nüfu~luk EJne}'f sıı; 
ıı suların altında kalml§tıı'dtJl 
aularm seviyesi beş metre ~ 
dır. Kalamun dağlann~ e ~,r 
kain altı köyde tamaınıyle 
muştur. / 

Felaket sahasına yardıJ'll 
miştit. 

Parlamento felaketzed~le~ i' 
dım QWak f imdilik bir ınilf' 
Irk tahsisat kabul etm~ 

Acıkh bir öl~ 
Adana inhisarlar tütün 

müdürü Halit Tuğrulun ~ İ 
da dit tabibi Hasan Bers --eııİ ıl 
izzet Muhittin Apakm yeg11,,~. 
zin Berger, tutulduğu kal.P .. ıı .. ) 
dan §İfayap olamayarak, dtJ f' , 
pek genç yaşında hayata 
yummu1tur. ~ 

Merhumenin cenazesi 1"~ 
yoğlunda, Mis sokağında. 
partımanmdan kaldırılarBk• "JP'J 
namazı Beyazıt camisinde ftle? 
ve Mcrkczef endideki aile I 
na defnedilecektir. . ·~ 

Ail .. ine derin taziye~ j 
nz. ~. 

kaldmlml§trr. h'\f'/ 
Bu mqhur k•dın. ~ 

Nankin arasında otoınobılle 
ken yaralanmıştır. 

- SAKARYA sinemasında 
ı Blitlin İstanbul halkını ko§turan ve dans üstadlan 

FRED ASTAlRE ve GINGER ROGERS'ia 
pulu nferleri olup emulsiz bir muvafakı1't ku~ 

VALS DALGASl 
Neıe. prkı ve dans filminin son g'iinleridir. 

tu.veten: S. E. METAKSAS'ın btanbulu teırifieri. 
PARAMOUNT JURNAL ve (3 dakika) öğretici fil"" 

Bu~n saat 11 de tenzilatlı matine 

• 
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Kutup istasyonunda 

SIVASTOPOL 
"•ı. önünde .•• --

n: Niyazı Ahmed Tefrika Numara•• : •• 
"'T •PCo"'• v••kt: il»•• 

Neler oluyor? 
Şimal kutbunda kurulan Sovyet 

istasyonunda kıtlayanların bildir 
diklerine göre, eyliil ayı zarfında, 
istasyonun bulunduğu buz parça
sı, kut bakıtile cenuba doğru 80 
mil katet.mit, ay sonuna doğru ha
raret sıfırdan aşağı ıs e dütmÜJ 
ve buz üzerindeki kar tabakası 1,5 
me'ı:re f azlalatmııtır. 

32 senedir kay
bolan adam 

~ Son hücum 
t Uslar taarruzlar1 püskürtmek
e muvaffak oluyorlardı. Fakat.. 

Amerikalı Alvin Dovson kaç türlü 
şahsiyet değiştirdi!? 

!>yıfU Malalıol harbinJen müthiı bir •ahne .. 
~ 8~~inde altıncı defa. başlı. 500 topumuz, lngilizlerin ~~ topu ve 
hl?ı bl..._ -""PC>l bom.ba.rdıma.nt tari Rusların da bizden az değıldi· 
b ---,ııUr ' · · · hasara arp haıt leferini son& erdirdi. Bu Düşmanın ateşi sıperlerımızı . 
11 "e Şuı kuıcıa Ferik, tmp3 rator yave uğratıyordu ise de bize az ~~rar ve~ı~ 
~ı ~., 

1
'1t 0l'duau istlhklm kuman. yordu. Bizim ateşimiz mevknn v~rda ~ 

\> 4-ı e bı k"" ettı ı-
e harb· ' l'aporu çok enteresandır na rağmen üzerinde temer uz 1 l!ıa1ttaa. 1n bütün iç yilzünü aydinlat ğimizdcn bUyilk zayiat verdirmiş 0 

u-
ır. ~a rd ··s P<>ru aynen alıyorum: yo u. .. 

8 tyı l\•astoP<>ı nıevki mUstahkeminin Hücuma taka~dil~ ~den son ~~!~~~ 
llıitlt ~tarihinde hU emri veril de caddeler, en ılerı sıpcrler b~yu 
~ eı· 0 11 hücunıd ,~ulmk t 'stih'·ı:. • meğe, sıçan volları genişletllmege ba§
i 'trıiı..e a, ıua a. o ı -· . • · Mala kof ka-ç '1 geçnıiş v b · 1 hiriıı landı. Mesaımlzin gayesı, • 
baıe ~tını ınuaar e u ~:a: bir lesinin inşa edilmiş olan istihkamı al
~itıı O}-d\lğ\mu aasmı 1~ ız. . maktı. Rusların Komilof ic;tihkamı de 
b.1~aı kısın . gece şehırle sahılın d"kl . b iırt"hka t raktan bir nevi 
~~a11 t ?nUna.sebatını katetmişti. ı erı u ı. m op 1 . tama· 
~~~ lakdit-ıe yadetmeğe mecbur kıta ve Karabınaya ~ış k~ esedınie l . 
ll U~ uı bir tl Ute ddit men hakim bir tepe Uzerınd r. ngı-
~~ tıı~'r Yaptıkcest are e m a . . lizlerin taarruz ettikleri Redani cenup 
~ ""'ö an sonra mesaısı. f d a· \ıt ~- •" uıuut;uuu ı.u.c ... .ı ........ ~ .. ı.. limanı ancak 120 metre mesa e e ır. 

1 !iehiri taht' . b 1 JCI Ruslar bu limanda şehir ve dı~ mahaı-
ı;> eye aş am .,.. A • • 1 ı 

' le ile yegane ırtıbat vasıtası o an sa -
~e_v~ .. ~~~ ~hl +.... . ·ımı dan tir köprU inşa etmişlerdi. Malakof 
"<t.l ·"t """l'\ı. 'il"" re a~ \'erı ş ve . . 1 ~ d 
lab~ ~, t...... tu ile düşmanın kendi mü ıstıhklmı 350 ~~~~ ~:~ u~n ka lu~e 
llıı i~ tb~~izatı için senelerdenberi 150 metre gcnış ıg n ır. d or ~k • 

Şfır ·"<t'Qiwi .. lan yerden altı metreye ka ar yu se-
h.. • g muesses:ıtı yıktır. ı· B 1 ·1 risinde altı metre de-
autı:_ ır. un arın ı e . . w. . 

lijeli ~ r~ rinliğinde, yedi metre genışlıgınde bır 
ları ha' 1, fırka.teyn ve yelken. hendek mevcuttur. tstihkam muhtelif 
l'lıaJ ~lthar lf. Yalnız buharlı vapur. çapta 60 tık toplarla milcehezdi. lstih-
\. 1~fü aı.a e+- · t" N'h t · ·· · ıı ıtup .. ""lkl,n .... uış ır. ı aye ıı- kim içinde zırh örtulii yo. ar yapmış. 
~lı"tuYU to ı ıle gehiri rapteden sal lardı. Burada askerler bir melce bu-

t' ~I l>l::ırn· bö" 1 h'l" d" "l . tak \·e. . ttntnd . •Ş, y ece sa ı ın ce. luyor ve i:d sıra uzerine ızı mı§ ya 
~-~aı~l'i bi lkı Şehir ve dış mahalle !arda yatıyorlardı. Malakof istihkam 
~h et atım~ terketmiıttir. Müdafaa zabitlerinden birisi esir edilmişti. Ken 
t~llerde t.. ara.ne olmuştur. Birçok disi Malakof kalesi müdafaa kuvvetini 
~ t l'al>tığı lttıızlarımız püskilrtüldü 2500 olmak üzere tahmin etmektedir. 
~ ~trı:li. rnız taarruzlar kati neti. Malakof ve Karenaj mUstahken_ı_ nok 

\ bıU 11 terıera . . talarında dıt setleri 16 topla muceh-
'- . lttıan b' . 1 Mak Mahon ıdaresın- h b" h t .1 b wlatınıı§ ve bu hat ar-

ılc h ırın . 1 • • • f ez ır a. ı e ag 
~t Ucu cı {Olordu bırıncı ır· k nd R 1 "kinci bir hat vücuda '1 ~ele tnda Malakof !stihki.mmı • a:ıı ~ 1 ~ ar ~ısmen techiz edilmiş 
~ıı .. ~ Ol:a~Vkiin anahtarları mesa- gle ~k~ e: hır.tta mUbim mania teşkil 

Sovyet ilimleri, muhtelif istika
mette kayakla üç gezinti yapn;ııt
lar ve iıtaıyondan ıs ili 20 kılo
metre uzaklaıınışlardır. Deniz üze 
rindeki buz sahası, arada uçurum
larla, muazzam bir saha kaplamak 
tadır. Yapılan son ölçü, denizin 
derinliğinin 3600 metre olduğunu 
göıtennittir. 

Kutup ıahasına giden A'.:lanti~ 
sıcak ıu cereyanının üst taraftakı 
haddi, denizin sathından 200 met
re kadar aıağıdadır, ve bu ce.reya
nın harareti sıfırdan atağı bır de
recededir. 

Huıuıi aletlerle buzun yürüyü· 
şü hakkında yapılan gündelik tet
kikler, bu yürüyüf üzerinde arzın 
hareketlerinin ve denizin yukarı 
cereyanlarının mühim rol oyna
makta olduğunu gösterınit'Lİr. A~· 
rıca bu yürüyütte rüzgarların tesı
ri de sabit olmuıtur. 

Eyh'.il ayı zarfında, Sovyet ku
tup istasyonunda kıtlayanla.r. hid-

. robiolojik mü9ahedeler ve ayrıca 
cezb ve sıklet meaeleıi üzerinde 
de çok ehemmiyetli tetkikler yap
mıtlardır. 

ı 7 'ı:etrinievvelde yapılan keşif' 
bu tarihte kutup iıtuyonunun üze 
rinde bulunduğu buz parçasının, 
84 derece 42 dakika arzı ıimalide 
ve 6 derece 30 dakika tulü ~rkide 
bulunduğunu göstermektedir .. 

(Tas) 

Valantinonun 
köpeği 

J/ alentinonun köpeği 
ı. '<l!;ı.f """' bu k . o an ı ıncı a 
"'" a, ~·~. no tayı k:ıhramanane d b"l k h d k henüz yapılmamıştı 
) t' ett· ... qıştir B idd ti" h"" e e ı ece en e . ld ~r~.lrdit\• ·. u § e ı ucumun nk cephenin ve Karenaj lstihkammın p . k' bir sinema yı ıımı 

\> """lltrı ~ı 'Vazıyet hakkında izahat h d ~. 
11 

ce dU•man arazinin ka- k alrı~ltel eı F
1
akat bu ne bir erkek 

~ llıi . en egıne ge n !I ar~ı at ı ar. ' • d h · 
1111\> \.Yet IU • d · · yalık olmasından dolayı bunu lüzumu artistti, ne bir kadın artıst, - sa e ır 
~~~ tnaı·kı 1: Mahdut bir askeri m"ktard k amış ve böylece bazı k k . ı.,:~~I ı bı .. hk k" ı a. azam iipe tır.· .1 1 . 
oq.~ .. :·tbuı r ın~s~a em mev .ı noktalarda ~meııl kolay bir halde kal Yalentino ile birçok fı ~k er ç~lvı: 
t~ ~1' ır .. ,llnınakta ıdı. Taarruz eden m t g . 1 N bu...ıin bakı aten ı ıtı· 
ıı. "ltb~ ... abaıık b" d '"d lf ır. mı.;; o an ero ı;.. • •1 '"ili....~ vaı· . · ır or unun mu a- Ço' . "ği 1 hendekleri g""- • b" rt" ttir ve dalgın gözlerı ı e 
la~ı ı bır sils"' i ist"hk• t .1 ıc derınlı o an -~ yar ır a ıs d d • .~..: ~iliyord ııc ı am.~ ı e mek için bir dakikalık bir anda köp. ma7.inin eski gUnlerini ya e er gr 
'\.. tıy0 u. Şehre olan hucum .. 1 lil .. k ..+"etmiştik. Bu köprU- bı',lı"r. 

fıt.. llll!ar nunun kı k t f ru er usu nu e9'-tıı~ lllet Ve Ma~ der ·ırr:e .ret.mh'~~ e- ler <'Ok fayda verdiler. Valentino çok se' diği köpeğdi~!: 
1ıt, re .,... ~ nı t?n ıs ı b:atnın - R to 1 d d ha fazla ıe'" ıvı 
ı . .'·. •ues:.rcsin k d kl 1 Fransız topçuları u9 pçu arı siiıılıesiz on an 

1 
• • A • . 

0 

h"'ttllııe c a :ır ya aşı -1 üzerine o kadar tl'fevvuk göstermiş- Polant.grh·e hediye etmışt•: ~~~stı~. 
~~ll(le r l\~rabeına~·n iç mahallesi !erdir ki, taarruzlarımıza doğrudan illiiıniind~n sonra Po_laneıuı. opegı 
l'tihııı lrara~tınin tnilş'<ülat 'ile düŞ- doğruya mukabele eden topların he- al,lr Fran,aya ır;etirdı. 
~,~ ~ll'ııtı!S •ında ancak bü ilk Redan men hepsi eusturulmuştu. ~a~allar • Fakat Fr1tn,2nın lıa,·a!lr hılVnna 
~ .. 

1
at ,,.., ırı 20() m • Y f . dolmu• olduguv ndan askerlerımızın si- 1 Nrro ha~talandr. Bunun 

"e -.rab·ı c.re mesa eeıne '!i "t 1 •. 1 varanıa< '· • 1. k"t--1 ··1 t~. 'ini la t rni§lcrdi Biz Malakof ı ~relen çıkarken mı ra yoz e tane ii~crine. hnvtart (ecı nhr §e ı ~ıle ~1-
~l'ıl\ ltadrarı duvan~ 

25 
' t atan toplar karşılanması tehlikesi mcılcn e,·,·t:l lıa'"'·anı ta anca ı e o -

l 
ar ar mc re mf.'sa- 1 1 F k t p la-l\~ ' 11ılaıı d gC'ltniştilt. Kil~ilk Redan lta.lmamıştt. • diirmei!i dU11ii"ılü er. 

8 
a • . 

0 

lı-ı~ l'ol'duıt l bu kadar yaklasmış bu- Malakof kalesine atılan bombalar n"ıı;ri. kiioc~i Rodo~f ~ Val~nti?0~'k1~ 
il ~'ı diit~ au ınuvaffakiyeti topları- bütUn menfezleri doldu~u;. her ta- lıir ar'·n rla ~ına ,.-r<lı . ~"!ln ıilmıno~ ~ 
~ l'ılalla ltı~ ln topçwıuna olan tefev- rafta inşaat iptida! ~khnı kaybet- hu nıl:ıın lıap·ana iyı halcrnt~ n~ ıyr 

~4! l'ı atid l'llrıuz. Ordula .. başkuman- mişti. Fakat birincı müdafaa hattının f'tmi~tir. . r _ 
~lrı ·:ır·e ~:ki kararlıırı ~lm·şlardı: 

1 
arkasında Ruslar ~otı:ıdan .. ~o~ya Siınrli ~erıı. Holınulu;ı ve 'alen 

~ı_~' Öfl~ r>ılacl\k un1umi hücum 8 hilcum edilmesine ımkan goruıımıyen ı ;,.".,,,., hir hntıracr olarak c:aklan· 
."ttfl' \tlkt" 1 f t . '~ · l~ . ınde olarak tesbit edil- birçok toplar r.ıuha aza c mışlerdi. _:•~1 ·.~n'~,ı~ı:ı:_:'l.'..'.ır.:.. ----------
' "ti ld~re ~rlut sabahı o vakte kadar 'ı Ma.lakof hücumuna girişen bölükler 
ı ~11 lı ll'ı~e sarrct.rniş olan toplar, Ruala.rın rıhtımın §imal kısmında yer-1 
~ d~e bt a~dtlll na bacıl"yac1klar- )"•tirmiş oldukları bataryaların ateşi-

lı r bo ~ · '"':i d 
~ltlrna Inbai'dıman §imdiye ka ne maruz bulunuyor u. 

1iTTRflf\1a abone nln-
11 uz ve abone ediniz 

Mazfs' hakkında kendisini sorğuya çeken
ler gizil bir cinayet işlemiş olmasından 

da şUpbe ediyorlar 

32 ı~neye yakın zamandanberi\ 
kayıp bir kimsenin, hiç umulma
dık bir zamanda apansıznı ortaya 
çıkması, herkesi ruhi yaşayıı .bakı· 
mından esrarengiz bir vazıyetle 
karşılaştırmıı ve ayni zamanda !e 
ni bir muamma ortaya koymaga 

nunla, 30 seneden fazla bir zaman 
danberi kayıp en küçük kardeti 
Alvin arasında fevkalade bir ben
zeyiı mevcut olduğu kanaatini e
dinmittir. 

Tedavi ııra11nda, bu memuru 
sık 11k görmek üzere veaileelr i· 
cat eden Ceyms, memurun şahaı 
ve mazisi ile belli ebneden alaka
dar olarak, bir akıam da kendiıi· 
ne kaybolan kardetinden bahis aç· 
mııtır. Ve ansızın Joze Ribiza, 
mülhit bir sarsıntıya uğrayarak, 
dütüp bayılmııtır. Kendiıine gel
diği zaman, ilk söz olarak Ceyma 
Dovıona heyecanla töyle söyle
mittir: 

yaramııtır ! 
Riyo de Janeyrodan .hildiril~i

ğine göre, Cenubi Amerıkaya hıc· 
ret eden İngiliz tacir Oliver Dov
son ailesi, bundan 50 ıene evvel 
Riyo de laneyroya yerleşmi~ ve kı
sa bir müddet zarfında hali, vak'd 
yerinde bir aile olarak, rahat r~· 
hat geçinmeğe başlamışttT. Bu aı· 
lenin çocuklarından en genci olan 
Alvin Dovson öteki kardeşlerinin 
hepsinden daha itinalı bir tahsil 
görmüt ve elek'Lrik mühendisi ol
mak arzusunu beslediğinden, an:., 
baba.sının da tasvibiyle tahsilini 
bu sahada ilerletmesi takarrür et
miş'dr. 18 yatındayken, yüksek 
tahsile koyulmak üzereydi. Tam 
bu sırada da, kendisinin ve ailesi· 
nin hayatında bir dönüm noktası 
teşkil eden gayet mühim bir hi.di-
~e olmuştur. 

Alvin Dovson, 1905 senesi Ey. 
lülünün 4 üncü günü, babası tara
fından, bir haber götürmek üze
re, ticaret sahasındaki dostların -
dan birine gönderilmişti. Şehrin 
ti. ö'ı;e ucunda oturan dostu tacir, 
-delikanlının gelmesini aktam geç 
vakte kadar botuna bekledi. Saat 
9 olmuıtu, ki Alvinin ebeveynine, 
delikaı: • ı:ı::ı gelmediği bildirildi. 
T-'.1tla aramaya giritildi, bütün 
gece ıüren aramıya polisinde ittira 
kile devam edildiği h:ılde, delik:ın 
h bulunamadı. Ne o gece, ne de er· 
tesi gün ve geceler de izi buluna· 
21y:cslç.vakkia cmföyp cmföyp p 
mayan Alvin Dovaon, kayıp kaldı. 
Gilnler, haftalar, aylar, seneler 
~eçti. 4 Eylül 1905 tarihinden ti 
bu ı;ene yazını:ı baılangıcına de
ğin! 

O::-:- -~:ın, 18 ya!ındaki delikan
lının ortadan sirrolmuı için akla 
gelen sebep, en ziyade bir cina
yet'&.i. Aaileai ve zabıta, bütün •· 
raıhrmalar boşa çıkınca, delikan
lının bir cinayete kurban gittiğine 
hükmetmiıler ve bunun mahiyeti
anlatılrp anla,rlamıyacağı huıu • 
aunda da herhangi bir tahminde 
bulun::ı:nadıklarından, neticeyi 
rast~elişin rejisörlüğüne bırakmıt-
lardı. -

Bununla beraber Alvin Dovso-
' b • nun annesi, kaderin bu dar esıne 

mukavemet edememİf, küçük oğ
lunun meçhul akıbeti kartısında 
sinirleri bozulmuf ve birkaç sene 
sonra haya'La gözlerini kaapmıftr. 
Diğer taraftan küçük kardetiyle 
pek sevi§en kızk~rdeş.i Alma Do~
son da, meli.nkolı halınde onu du· 
.şüne dü§üne çıldırmı,, tımarhane
ye kapatılmış ve orada ölmüıtü. 
Hülasa küçüğün hiç bir iz bırak
madan 'kayıplara karıtması, bütün 
bir aileyi kısmen mahv, kısxen de 
harap etmişti! 

Bu yazın ba,langıcında, Dov -
son kardeılerin en büyüğü olan 
Ceyms, acele yapılmasına lüzum 
görülen bir ameliyattan dolayı has 
tahanelerden birine kaldırılınca, 
müessesenin idare kısmı memurla
rından Joze Ribiza isminde biriy
le kar§ıla§mıştır. Hasta, bu me -
ınuru görür görmez irkilmiş, göz -
}erini onun yüzüne dikmig: me -
mur, usulen kendisinin isim ve 
adresini ve daha batka bazı iza -
hati defterine kaydederken, o • 

- Sen benim kardetimsin .. Ben 
Alvin Dovsonum ! 

Y apıbn muayene, tetkik ve \ali· 
kik neticesinde, tekrar bulunan ka 
yıbın, kardetiyle karıılaııncaya 
kadar dimaği bir arızayla bambaı 
ka bir alemde yapdığr, bu hafıza 
rahatsızlığının evvele ait her teyi 
unutmak, hiç bir teyi habrlıyama .. 
mak teklinde tezahür ettiği belir· 
tilmiıtir. Bu raha'aızlık, delikanlı
da, babası tarafından bir ha o er gc; 
türmek üzere ticaret dostlanndan 
birine gönderildiği gün, kendili • 
ğinden ba,gösteren ve ancak kar· 
detiyle karşılatmayı müteakıp, o 
güne ait maceranın anlatılması Ü· 
12erine tiddetli bir sarsıntı ve bay· 
gınlığa uğrayııla geçımit\ir. 

Rast.elitin rejiıörlüğüyle, earar 
lı mevzu bu suretle kesenkeı inki
taf ettikten ıonra, Alvin Dovıo • 
nun aradan geçen 30 küıür ıene 
zarfında yafayıfı da inceden ince
ye arattırılıp öğrenilmiıtir. Bu da, 
en hayali bir romana mevzu olabi· 
lc-~ ... k derecede enteresandır! 

En büyük kardeti Ceymsin de
liletiyle müteaddit hekimler top
lantuında maceraıını anla\an Al
vin, vaziyeti fU aözlerle ortaya koy 
muıtur: 

- Kaybolduğum gün, Riyo de 
Janeyro sokaklarında yürürken, 
birdenbire Joze Ribiza ismini ta· 
tıdığım ve mesleğimin de bir tica
rethanede memurluk olduğu kana• 
atini benimıedim. O andan itiba· 
ren, o zamana kadarki ömrüme ait 
bütün hatıralar, hafızamdan silin
miıti. Elime geçen bir gaze\:ede 
gözüme iliten küçük bir ilin üze
rine, ayni günün akf&lllı memleke
tin iç taraflarında .bir ıehire yol· 
!anarak, oradaki bir otomobil fal> 
rikasında it iıtedim. Bana it veril
di ve orada senelerece çalııtım. 
Sonradan da muhtelif ticarethane 
lerde muhtelif mevkiler inal ede
rek, 1922 tarihinde Riyo de Janey 
roya döndüm. 

Bu ıehire tekrar döniiJümde de 
k~ndimin Joze Ribiza olmayıp Al
vın Dovıon olduğum ve ailem men 
suplanndan birçok kitinin henüz 
bu tehirde yaıadıklannı dü,üne -
medim, his te e'.:medim ! Anlatılan 
ben kaybolalı aradan o zaman 17 
sene geçmit bulunduğundan ve a· 
rattırmalardan, çoktan vazgeçildi-

~ 
1
""' · Riyoda hüviyetime dair 

uzun boylu sorgu, sual karıısında 
kalmadan ve hiç tanınmadan ya • 
tadım. Varlığımda uyanan 2 nci 
"Ben" uykuya dalan 1 inci "Ben" ; 
o zaman uyandırmadı! 

Son senelerde geçirilen iktısa
di buhran dolayııiyle, uzun zaman 
açıkta kaldım ve en ıon da, bu has 
tahaneye idare memuru tayin edi
lerek, iıte burada eski varlığıma 
kavuıtum! 

Bu ıuretle, bu muamma lialle
'(Sonu: Sa. ·:ıo Sü. 'l), 

mı . =~ ,;ı ı.u.i- A.rka.n var 
~ ........... ~~~~~------------------~ 
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Fransız şairi Viktor Hugo'nun 
. " diği kendisi için daha büyükti~ 

rap mevzuu oldu: . ~ 
Annesinin ismini vertl11f 

kızı Adelein kendisinin krtl 
m öğreniyordu.. . k 

Sainte - Beuve, ktZll' 

Facialı Hayatı olduğunu gizlemiyordu ")",ede 
Çocuğun isim günü, kı 1 ~ 

tiz babalığını en yakın a~k~ı.ıı 
rak Sainte - Bauve vert111f k 
tor l-higo bu acı hakikati ço l Şairi kıskanan Sent Böv'e Madam Hugo'nun kendi· ı 

sine yazdığı a ~~< mektuplarını kocasına ~öndermişti ! 

Yanan aşk mekf upJarı ve kalan 
bir aşk macerasının hikayesi 

Büyük şairlerin aşkları hayatları 
nm büyük bir kuımmı işgal cdeı. Ba 
zısmm bütün ömrii aşkının ıztrrap 
ve saadeti içinde geçmiştir, bazısının 
ki aşkın yalnız ıztırabmı görmüş, ha 
zısınmki aşkın yalnız ıztırabını gör 
müş, bazısınınki de aşkın yalnız saa 
detini tatmıştır. 

Bu şahitler arasında Madam Hü 
gonun yeğeni de bulunuyordu Mek 
tuplar okunduğu sırada, duymamak 
için kulaklarını kapamış, . hayretten 
gözleri a~ılmıştır. 

Bir hlkA.ye değil hakiki 
bir hayat taclnsını e.n. 
latan bu yazıda Yl\lmz 
V!ktor Hugoyu değil 

onunla beraber ınaadm 
Hugo ve Aşıkı mUnek. 
kit Sent BövUn de ha_ 
yatını okuyacaksınız. 

Her UçUnUn ötUmlc,.I 
'l'zerlnrlen seneler r,ec_ 
mekle bernb<.'r. şairi,. 

karıı11 ve mtınekklı11n, 

o zaman1ar aralnrm"a 
alttan alta akan nehir 
~imdi hepimizin gozı,._ 
rl önllnde cereyan edL 
yor. Bu !Ubnrla yaıınn 
a;ık mektupları, ve fa_ 
lım bir aşk mncerasın_ 
<la, bu Uç mc hur lnsn_ 
nm hayatına yııkındsn 
vakı! 01 arakı11nı:ı! R•_ 

lunmuş: Kadının mektuplarını biz 

öğrenmi,ti.... . . 
Viktor Hügonun sevgilitJ~ 
Bir çok kimseler Viktorıııık ' 

karısının onu, intikam al 
aldattığını söylerler. 

Bunun ne dereceye \tadat 
olduğu bilinmemekle ı,erabe'• 
de Juliette Drouet (JüliY~tı.M 
ismindeki kadınla uzun rrıUo""' 
dığı bir hakikattir. y~to' 

j üliette, tam elli sene Jail 

gonun en yakın kadm ark'°"" 
rak yaşamıştır. .. 

Şairin ona yazdığı ve bug\i' 
şekilde ele geririlmi§ bulurı'° 
tuplar, aralarında büyük atk 
sının en kuvvetli delilidir. ö]Jııiİf 

Jüliette, şairden evvel ~ 
onu ihtiyarlığında kansrrıa 

Viktor Hugonun aşk hayatı eserle 
rinde fazla yer tutmac!ığı gibi, haya 
tında da büyük bir devreyi işgal et 
mez. 

O, sevdiği ile evlenen uzun müd 
det ya§ayan, dört beş çocuk: ve o ka 
dar da torun sahibi olan bir baba ve 
büyük babadır. 

Fakat, l-lügonun karısının mek 
tupları Sainte - Bcuvenin 1843 te 
neşrettiği (aşk kitabı) ismindeki ese 
rinde bir roman haline konulmuş ola 
rak da mevcuttur. Bu mtktuplardan 
ekserisinin, hatta hepsinin o yakı 
lan mektuplardan olduğu kuvvetle 
zannedilmektedir. 

lflmdc Vll<tor Hugo g!S_ 1 
İİıııılln•llU•yo--~ ................ .. zat şaire göndermişti .... 

Çocuğunun babası ... 

tır. ~ 
Viktor Hügo karısının , ~ 

öğrendikten sonra Sainte - / 
şiddetli bir mektup yazınlf .,e ,1. 
la alakasını kesmişti. Buncla1' ~ 
karısına karşı, uzun müddet 'J, 
durduğu ve hakim bir tad ~~ 
ğı zannediliyor. Fakat ihti~; 
da maziyi ikisinin de untıtt"' 

T orunlarınm kendisine "güneş ha 
ba,. ismini verdikleri bu ak · sakallı 
dede, onlara olan sevgisi de (büyük 
baba olmak sanatı) aclmdaki kitabın 
da terennüm etmiştir. 

Fakat, şairin dıştan bu kadar ba 
sit ve mesut görünen a§k hayatı, h~ 
kikatte bir facıa imiş Bunu bize, 
(Viktor Hugonuıı facialı hayatı) is 
mindeki son eseri ile Fransız muhar 
riri Leon Daudet ( Leon Dode) anla 
tıyor. 

Viktor Hügonun facıalı hayatı: 
Evet, karısı tarafmdan aldatılan ve 
kendisinin de başkasını severek evli 
lik hayatı zehir olan bir adamın haya 
tı .. 

Yakılan yüzlerce mektıip ..• 
Hügonun kansı, Adele (Adel) in 

o devrin diğer bir büyük muharriri 
Saint - Bcuve (Sent Böv) ile olan 
aşk macerasına dair mektuplar ve 
diğer vesikalar bugün mahfuzdur. 
Bu mektuplar, gerek Viktor Hügo, 
gerek Saint - Beuve öldükten son 
ra ele geçirilmi§ ve müzeye konul 
muştur. 

Yalnız, madam Viktor Hügonun 
a§ıkına yazdığı ve 334 mektuptan i 
baret muhabere, §aİrin ismini fazla 
muazzep etmesin diye, ortada bırakıl 
mamı§ ve yakılmıştır. 

Bu mektup tomarını Sainte -
Bcuvein bir varisinden elde eden ve 
lar Akademisi müdürü onları evvela 
yakmağa karar veren Güzel Sana~ 
dört §ahit önünde okumu§, bu suret 
le mektuplann vesika kıymetlerini §8 
hitlere devretmittir. 

Sainte - Beuve bu kitabım (Bir 
birine alaka duyan iki kişinin, bir 
çok senelik tetkikin nadir ve esraren 
giz meyvesinin yaşamasını temin et 
mek ve rabıtalarını hatırasını muha 
faza etmek için yaptıkları (itiraf) di 
ye tavsif eder. 
Kansının mektuplarını kocasına •.• 

Lakin, Madam Hügonun mektup 
lannm bir çoğu Viktor Hugodan 
devren elde edilmiştir. Bu da, Adele 
ile Sainte - Beuve arasındaki mek 
tuplaşmanın en feci tarafını te~kil et 
mektedir 

Sevgilisine karşı ihanet, arkadası 
na karşı da büyük bir hakaret etti~i 
nin farkında olmayarak - belki de 
olarak - Sainte - Beuve bu mek 
tuplan doğrudan doğruya Hügoya 
göndermi§tir 1 ı 

Viktor Hügo, kansmm Sainte -
Beuvere gönderdiği mektuplan, biz 
zat rakibinin elinden alınca, §Üphesiz 
kifıayatmm en büyük ıztırahmı hie 
etmi§ti 

Sainte - Beuvein "(a§k kitabı) 
çıktıktan aonra, gerek içinde geçen 
hadiselerden, gerek ağızdan ağıza ya 
pılan dedikodulardan, Viktor Hügo 
bu eserdeki kadm kahramanın karısı 
olmasından şüphe etmişti. Esasen, 
Sainte - Beuve, bunu anlatacak 
imalarda bulunuyordu. 

Fakat 19 uncu asrın büyük mü 
nekkidi ve ayni zamanda basit bir 
şairi olan Sainte - Beuve, arkadaşr 
na, karısının kendisine yazdığı mek 
tupları göndererek: ona aldatılmış ol 
duğunu kati delillerle göstermeyi de 
ihmal etmemişti. 

Bunu niçin yapmıştı? Sevgili~inin 
sırrını faşetmekten mi yoksa Vik 

Nasıl yemekler yemeliyiz? 

Sad e le z zet 
H e m lezzet; 

h at i ç i n 

içi n d eQil 
hem sıh

y eyin 
Bugüıı yemeklerde aranılan §ey zevk ve 

lıeu:etten ziyade sıhhat için faydalı olup 
olmadıklarıdır. 

Buunun için, yemeklerimizi tnmamile ho_ 
ıwnuu. gitmesini bir tarata bırakarak biraz 
da ılbhatımıza IA.zım olup olmadıklarma gö_ 
re yemek lAzımdır. 

Meseli ycmeklerlmlzl o ıuretle terUp et_ 
meliyiz ki her öğünde vUcut, kendWne lA... 
znn olan muhtelit maddcler'in hepsini &lSin

VQcuda tazım olan bll§lıca maddeler ıun_ 
lardır: 

BQyUmek için. B vit.amlnl; vücudun M 
bir bUnye~ ıahlp olması için, protenll gıd~ 
lar; adalenin kuvvetlenmesi içtn, maden mu_ 
rekkebatı; kuvvet elde etmek ve sar!olunl\n 
kudreti kar§ılamak lı;ln, karbohldrotlar .. 

BUtUn bunları muntazam bir şekilde ve 
vücuda IA.zım olduğu miktarda almak için 
yiyeceklerimizi nasıl bir tertip içinde almlL.. 
lıyız? 

ŞUphe&z ki, zayıf veya herhangi bir hasta 
lığa uğramış bir vUcut için IAzım gelen gı: 
dayı doktor ta.)in edecektir. Fakat. slhbatll 
bir fnsanm takip edcceğ'I yemek tertibini bil_ 
ytlk bfr doktorun tanzim ettiği listeden §U 

Jekllde nakledebiliriz: 
ı - Çok fazla sebze yiyin. BnhaS.,a yeşil 

3cbıe yemeğe dlkknt edin ve ııebr.eler!n en 
tazlıı ye§tl taratıannı tercih edin. 

2 - Kendi meyvenlzt kendiniz yetletirln. 
Bahoents buna mUaıllt defllse veya meyn 

yet1§tlrmekle uğraşamıyorıanız pazardan 
aldığınız meyvelerin taze olmasına dikkat 
edin, veya ılze taze meyve temin edecek bir 
vasıta bulun .. 

Meyvelerin bayat veya c;Ut1lmü~ olmaması 
kadar, sıcakta kalmam~ ve ısınmamış oL 
ma.&I da l&zımdır. 

3 - Meyve!er aruında tercih edecekleri_ 
nlz bllham portakal ve UzUmdUr. Yemekler 
de de domates yemelisiniz. Eğer meyvelerin 
suyunu sıkıp !~yorsanız. bunları evvelden 
hazırlayıp aotrada bekletmeyin. Hemen içe_ 
ceğlnlz zaman hazırlayın. 

4 - Her gün biraz sUt içmelisiniz. 
5 - Elmayı kabuğlle yemeyi tercih edin. 

Yalnız. iyice yıkanmıo ve temizlenmiş olma_ 
sı tablt şarttır. Bundan bllşka, midenizden 
ve barsaklarınızdan muztnrlp olmamak iL 
:zımdır. 

Şimdi slze bir gUnlUk iyi bir yemek Jlstes! 
verelim: 

Sabah kahHıaltı!lı: Meyve veya me:-r•ı;e '11-

yu, kızarmıı ekmekle tereyağı .. 
Öğle yemi'~: Bir ııebze çorbıun, yumurta_ 

lı veya zeytinli salttta, hafit btr yağlı yemek, 
ııüt. Yahut: Bir sebze yemeği (patates ola_ 
btllr), Uı.zc me~'\'e, sUt. 

İkindi kRhvnltm: Çok hafif '})tr çay, hts_ 
kU\'lt \'ey& puta. 

Ak,.,:n Velllf'ltl. Setrı; .. ror~m. sebzl' ile pt 

''"""' hl\lık, kJır•r ma hlr yP.me'c, meyv~. 
mu listedeki 11k1am yemeği 8~1!', öğle ye_ 

met! de akıam yemetı olarak yenebilir,) 

tor Hügoya ıztırap vermekten mı 
zevk duyuyordu~ 

Bir çok kimseler bu sonuncu ihti 
mali kabul ediyorlar ve diyorlar ki: 

Sainte - Bcuve Viktor Hügoyu 
çekemezdi. Kendisi de şair olmak is 
temiş, fakat basit ve yarım bir §air 
kalmıştı. Asrının en büyi.ik şairi olan 
ve genç yaşda romantiklik mektebini 
kuran Hügoyu son derece kıskanı 
yordu. 

Onun karısını kendisine aşık gör 
mekten duyduğu zevkle kalmamış, 
kocasına daha biiyük ıztırap vermek 
içinı sevgilisinin aşkına ihaneti bile 
göze alarak, alçakça bir harekette bu 

Bu hareket., bugün olduğu gibiı 
o giinde Sainte - Beuvee karşı her 
kesin nefretini, Viktor Hügoya karşı 
da hürmetini mucip olmuştu: Zama 
nmm sanat ilahı olarak altından bir 
taht üzerinde oturan baba şair, bu 
kaba hareketi, azametinin bütün va 
karı ile karşılamış, susmuştu ... 

Viktor Hügo. karısının mektupla 
rmı almış, büyük bir zarfın içine koy 
muş, balmumu ile kapatmış ve üze 
rine, latince: (Hicap) diye yazarak/ 
saklamıştı.. • 

Hügo, hadjseyi bu suretle öğrenin 
ce, karısından hesap sormuş, fakat, 
Adele, bu vaziyetteki her kadın gibi 
kaça,mak cevaplar vermişti. 

Şair, bu cevaplDrla iktifa etmiş gi 
bi görünmüş, fakat, diğer taraftan, 
kendisi işi daha büyük bir ciddiyetle 
tahkik etmeğe koyulmu~tu. 

rülmcktedir: /.. 
Kocasından evvel ölürketı:1ııi tarafından tamamiyle affedi 

lunuyordu.. __/ 

KiME BORÇLlJ 1. 
iki sarışın kız, aralarınc:bl ! 'I 

bir münakaşaya giri§TTliflerdi• 
şöyle diyordu: _ıl 

- Ben, saçlamnm sa.rıf"" 
eczahaneye borçlu değilin1. 

Öteki: ,J 
- Ya.. demek oksijenin ~ 

Bu tahkikatın neticesinde öğren peşin verip aldın. 

--, Ne var Ne yok 1 
* ~ mie gran pri, 250000 fr.ıJ' I En son yapılan bir is'ı:atistiğe 

göre, dünya milletlerinin konut
tukları dillerin sayısı 2,796 dır. A
merika profesörlerinden Uyliam
sonun söylediğine göre belli başlı 
dillerden Avrupada 48, Asyada 
153, Afrikada 118, Amerikada 
424. Avustralyada 117 dil vardır. 

Bu profesörün iddiasına göre, 
her sene 3 dil kaybolmaktadır. Bin 
sene sonra dünya yüzünde yalnız 
bir tek dil kalacak ve bütün in
ıanlar bu dille konuşacaklardır. 

Tayyareterle yardım 
Dünya harbinin nihayetlerine 

doğru yapılan bazı tecrübeler, or
duların iaşesini tayyarelerle nak
letmenin çok daha kolay olabile
ceğini meydana çıkarmııtır. 

Geçenlerde Budapeştede \opla
nan (havacılık teknik konferan
sında) miralay F eroni söz söyliye
rek hava nakliyatının •muharebe 
zamanlarında orduların süratli 
manevra kabiliyetlerini arttıraca· 
ğını iddia etmiştir .. 

Orduların yiyeceğini, içeceğin· 
tayyarelerle nakletmekle (zaman) 
dan on defa daha tasarruf olun· 
mak' .. adır. 

Askeri nakliyat işlerinde kulla-
• nılan beş tip tayyare vardır. Cep

hane nakleden tayyarelerin içinde 
madeni sandıklar bulunmaktadır. 
Cephaneler bu sandıkların içine 
yerle§tirilmektedir. Çuvalla eşya 
nakleden tayyarelerin tipi başka 
türlüdür. Her çuvalda parasüt var 
dır. Çuvalların ağırlığı 20 den 70 Bu son moda ıiyalı dar.telli ve 1 

dekolte ıuvare elbisesi çıplak bir 1 

vücuda giyilmiı gibi görülüyorsa 1 
da hakikatte böyle değildir. Yine 
ıon modanın icabı olmak üzere 
altında beden renginde bir kom
binezon vardır. Bu §eklile göz 
aldatmaktan daha ziyade vücuda 
bir faytla temin etmektedir. 

kiloya kadardır. 
llmt keşifler için mUklfat 

Fransızlar, ilmi keşiflerde bulu
nan alimler için be§ türlü niıan ih
das e'.miş!erdir. Bu unişanları alan 
zata nakdi mükafatta vapılmakta, 
bronz ni~an alan!'\ 12,205 frank gü
müs ni~ana 24,500, altın ni$ana 
49,000, {gran pri) 100,000, Pre-

mektedir. "tJ'. !il 
Keıifler fU ilimler üzer• ~ 

caktır. Hesap, fizik, killl,-' 
loji, tıp.. r 

Nakadar ku' ~ / 
ı Tahmini bir hesaba gö~~ 
çok kut olan memleket ııı:,J"..J 
dir. 200 milyon kadar t''~
edilen bu kuşlar, orada y• (;I 
insanlardan dört kere daıı- ıİ 
dırlar. r!I 

lngilizler kutlan öldiir-ııı' r~r 
de'"le yasak etmişlerdir. J(ııt1(1 

• larım bozanlar cezaya ç~rP /,. 
tadır. · ~"J 

Yalnız Londrada ı ,SOo(>oO ' 
çe 300,000 yabani ve :JS, 
güvercin vardır. t 

Bütün dünyadaki mevcıı 
rın sayısı 75 milyon kad•1 

Saadet gamı•• 
Amerikaya gidip yeri~ 

orada is, güç sahibi olan 1 
lar, evlenme çağına gele11 
rmı. Yunanist~ndaki kısl.r 
lendirmektedirler. 'su e~~ilf 
1e tavassut etmek mak•• • 
lenme büroları) tesis ed• 
Yunanistand ki bir kııl•. 
mek için Amerikada1'1 ~ 
bu büroya baş vurma~ 
derilen resimlerden soıır• 
silmek'.edir. 

Bu suretle anla~an deli1' 
Amerikadan Avrupaya 
ve gelinleri alıp götünt'I~ le 
dile hususi bir de vapur " 
maktadır. İşte bu vapurıl11• 
(Saadet gemisi) ismi ~e~ 
Saadet gemisi Yunanist• 
velce tavin edilen bir lill'
na!lmakta. gelin olac.lj 
daha evvelden mfü•.akbe • ..11 
nnı burada bekledikleri ıy:, 
pur gelince hemen kart• 
dırlar. Bu suretle bulut•11 

telcrar Amerikaya dötı 
den halaylarını vapurd• 
lar demektir. 
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• 1 
IVliryam 

4 
Hopkins 

,. rn.~rikalz yıldız 
~enz f ·ı ti· 1 mler çe-,,.m "' 
'- ege başladı 
\'•lry 
busu ~rn Hupklns'ln 

s Yeli nere de'! 
J Arne ·k 
lll'J rı anın . 
~'ltı e ettiği . ınema dünyaııma he 
~ıakt~e Mir)~enı şohretlerden biri 
tc 1~ktır. Ônı Hc.pskin olduğl mu 
Lı n er· ııu pe d ·· · · ıı ırı ded"kl . r e U7.erın... getı 
~•kinsin hi erı.ne göre, l\1ıryam 
h .. garip b' Y bır kadında bult.nma 
"!'ll ır hus · · 

d , sıyet llsıyetı ''nrdıı bu 
erı. onun h ı;'Je81~e ve cil .ru unda daha zıyade 
~ ttır. Bu . 'bdıne ait olan biı husu 

l\s r .. ıtı ar) M' ı 1 
teı· CJısöt1 a ırya"' ı op 
1 akki ed'I erce makbul bir kadın 
~rı tol] 1 rnckte k ı· · · dan ~tdc dah ·· :e enr ısııı< "erı 
''IJtiııcçilrnek ~ :zıyad,. bu bôkım 
~k YU~li.i ledır. 
tt• ı°l~nlarına~anı,, filmini hazırlı:ıya 
~~c ın şi.i ha ayni şekil~e diı"~·ne 
lıı M~t§ısı ~ e yoktur. iki yiizlü a 
ııa,~k·ıryarn Ha tc.m~il ettiği kndrn ro 
le ar ruh .0Pkrnsı orada biifrn sa 

l\ d u ıle ·· ll\~lt c o filrnd goJternıi ve hakika 

1
: en sonra derhal parla 

.ı lt'l• 
~ d ... ıartı l; 
tarı. 1&et :Yıld 0Pkil"~ hflyatı itibati!e 

ı t"'ışttr l2:lara hiç benzememd· 'e 
' Crh'\] . 
tt\~. dr b·· .. 4, · tı 11tun d·~ l · · •. ,~ ~traf ır:er f'rının ı:ı; <oıı 

U~ lirvu ın~ Yn01lan dedikodular 
r:.'~~~ g'iku~ b opkins etıofmd. gös 
~\~11t. unun en iyi bir ifadesi 
' ı,b· 
'il.~ ırc-oı l 

~e 'tı' r';)ı. ·'arı d~dikaduları; daha 
lerdj ~· ~ tannımın yıH11'1ar iizerin 
:·ı·Jj t, fil'· a .!<'tiri1<liğini söyliyecek 
~ıld/· ıI t~1 • bu t.1biativle doğru de 
lıır rı ~ '1akı.Vu-Ja dürr:n herhan,..,i bir 
P.ir 1~atıiırıJa Löyle bir decikodu 
tnaklttla: ~.amasına imkfm yoktur. 

D
··. ıryam 1 fopkins gibi ol 
I~ 

"ird·3~r t 
"" l'lj f· «re fta ld . ···~·· ıl ..... ı n yı ızm yenı ce "ltı ·•ı er· b" ~ 11\aı e "Ör ın ıze pek seyrt-k ,.eJ 

"'eriJrn c ::ınun çalı~madığını; ihti 
Cttı.-';d· 8'1-k' . ır. ı i\ ıs. ga7.etecı 

(.Soıı.ıı a· IO. ~ii. 3) 

M il'ya 111 TluJı!; :ııs 

Bafı.': etli J rirlız Me>- Vesi 
filmi. ıle 

tı,crc Mur ve Gen Garant yeni 'etıirdiği filmde 

son 

}apongada 200 
yanardağ var 

Bn daf;'[lardao altm1ş 
d&nfs1 her dııklku 

indifa haUnde 
bulunuyor 

Japonya her şeyden ev\'el zelzelesi ı 
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aponya aynı zamıuıcıa 
l;,r güzellikler memle_ 
kelidir de .. Resimde O 
saka şnt"isunu tıaha; 
J:;Inde görllyorsunuz 

Aljağ"tda Asamıı ynnıır 

dağı müthiş tnditn!R

rından biri esnasında 

ile meşhur bir memlekettir. O kadar 
ki, Japonyanın zelzelelerinı gör 
mek için Avrupadan ve Amerika ' 
dan gidenleı vardır f'f.Jı~~~ 

Japonyaya bu meşhur zelzeleleri 
~örmek için giden bir seyyah şöyle 
diyor: 

- Zelzele hissetmeyi öyle arzu 
ediyordum kil Fakat, bu cırz.ur.ıa na 

Bu vaı;onların yer yer 
sarsıntısmda parçalan_ 
d~mı :ı;annetmeyintz. 
ŞlddeUI ru.zgtrJarda 
Japonyada aynı volkan 
tahribi yapar. 

kit çatlayarak etraf&. yaydıklan ateş 
hep onun kalbınden kopmaktadır .. 

"Cehennem günü,, 
F uci yanardağının en son büyük' 

Japonlar bunu efsane tarihlerine 
feveranı 1708 senesinde olmuştur. 
"Cehennem günü,. olarak geçirmi§ 

il olmakta gecikmedim: Şehire ayak 
bastıktan biraz sonra idi, y,erler sar 
sılmağa, binalar sallanmağa ve dev 
rilmeğe, sokaklarda insanlar koşu§ 
maya ba§ladılar: 

Arazinin yüzde seksenbeşi dağlık 
olan Japonyada iki yüze yakın yanar 

lerdir. 
Tarihte meşhur olan Pompei feve 

ranına benzeyen bu yanardağ fışkır 
mn~·nda, dağın eteklerindeki bir 
çok şeyler mahvolmuş, etrafta zelze 
lenin şiddetinden bir çok köyler, ka 
sabalar yanmış yıkılmışı bir cok yer 
lerde de ahali, şehirler arasındaki mü 

dağ vardır. , 
Bunlann bir çoğu sönmüş olmakla 

"Zelzele oluyordu, ve ben· sevini 
yordum. Kendi kendime: 

beraber, zaman zaman feverana gel 
mekte ve etrafa ateş saçmaktadır. 

Bu yanardağlar, coşup etrafa yan 
gın verdikleri zaman da için için kay 
nar ve köpürür. l~te o uman, ejder 
lerin kabuğu üzerinde yaşayan•t bö 
ceklere benzeyen zavallı Japoncuk 
lar zelzele ile tir tir titrerler ... 

.. _ Ne de taliim varını§ t diyor 
dum. Buraya zelzele görmek için 
geldim. Allah beni daha fazla beklet 
medi. gelir gelmez zelzeleyi yaptı ... 

Fakat, sonra anladım k!. Japonya 
da zelzele ben geldim diye olmuyor 
du. Meğerse buranın adeti böyle 
imiş ... 

"Bunu ondan sonra z,.]zel~Je,. bir 
birini takip edince anladım, - ve 
öyle bir an geldi ki. illallah artık bu 
zelzt"lclerden 1 dedim. 

•'Hakikaten, hemen her gün ve 
b<ızan günde bir iki defa, hatta saat 
baınnda zelzele oluyordu. Halk bu 
af ~tlere o kadar ahşmıştJ ki, zelzele 
olunca ~okağa çıkmak, zelzele kesi 
lince evine dönmek onldt is:in adeta 
i,ine gitmek. işinden dönmek gibi 
1 ~bii hareketler ve gündelik işler 
dendi .. 

"Bununla beraber. haftalar ve 
ilylar ge:-tiği halde ben Japonyanın 
zeh:rlelerine alışmağa ba~ladım. 

Belki bir sevahat olmak hı;~ebile 
bütün Japonlardan başka bir şerait 
içinde bulunuyordum. 

Onlar gibi. beni meşgul edecek ve 
7el7.ele düşiincesini unutturacak bir 

işim yoktu. 
Daima memleketin meraklı ~eyleri 

ne karşı gözlerim al~ka ile açılmı.~ 
olduğu için vaktim .. hep zelzele du 
şiincesi ile meşguldu: 

••Acaba bu gece yine zelzele ola 
cak mı? Ya ev yıkılırsa?" diye sa 
bahalara kacfar gözüme uyku girme 

d:ği olmuştur . 
"Belki zelzdenin ne zaman olaca 

ğını bilsem bu kadar endişe çek 
mezdim. Fakat, İn!anın her an hele 
candÇl kalması öyle fena bir şey ki!,, 

Ate§le şu arasında 
Japonynya sırf bunun çiin ızitmiş 

'1lan zelzele meraklısı seyyah bıraka 
lım yir.• zelzele o~.ac~~ mı.. olma?'a 
cak mı? diye di.işu~s~n. ~ız gelelım 
laronvanm bu garıp ıllctıne: 

Jap~nyadiıki zelzelelerin "ık !'!ık ol 
mnsı Arazinin "olkanik bulunma~m 
d'lndır Denizden yanardağlarm fış 
kırma;ı ile meydana gelmiş olan b~ 
,.,. · k" "k ku"ciik adncıklardan mu uTa71 UCU 
tesekkildir ve bu topra~ pa_rc~forı st~ 
larrn nrnsında bulundugu gıbı. aynı 
tmdadır. chl'k . ) 
.. amanda daimi bir ate§ t ı -~sı a 

Yapılan istatistiklere göre, Japon 
yadaki zelzelerin vasatisi günde dört 
tür. Bunların içinde, her iki senede 
bir de çok büyük zelzele olur ve Ja 
ponyanın altını iistüne cevirerek bü 
yük zararlara sokar. ~ 

. Yanardağların etrafa ateş saçma 
sı ve zelzele felaketlerinden başka, 
denizin dibinden fışkıran ateşler, 
geyserler, tayfunlar da daima olan 
şeylerdir. 

Ele F uci çocukları ve torun lan 
1tk insanlardanberi tabiatin kor 

kunç kuvvetleri ilah sayılmıştır. Ja 
ponlar için ilah olarak yanardağdan 
başka ne olabilir? 

Hakikaten, puta taparlık dininde 
Japonların en büyük ilahı Fuci ya 
mırdağıdır. Japonyayı, zelzeleleri ile 
hareket eden ve yaşayan bir vücuda 
benzetilirse F uci yanardağı bu vücu 
dun bir kalbidir. Japonlar da bunu 
dinlerinin en büyük ilahı saymışlar 
ve büti.in diğer yanardağları da Fu 
cinin çocukları, torunları veya adam 
ları olarak kabul etmi~lerdir. 

Japonların bir efsanesine göre, 
ilah Fuci ile çocukları, torunları ve 
adamlım bir gece yarısı diinyaye gel 
mi~lerdir. Bunun r.e zaman olduğu 
nu bilmiyorlar, çok eski zamanlarda 

diyorlar. 
Arziyat ilmine göre, bu yanardağ 

ların tecıekki.il tarihi bundan bır iki 
milyon :..sene evvel olarak tesbit edili 

yor. 
"Fuci .. kelimesi Japoncadf.l iki 

manaya gelir. Bu manalardan biri 
"ateş iluhı,. dır: diğeri de .. giindüz 
ateş yakmak,,. Bu itibarla. bu kelime 
nin iki manası da F uci yanar<lağma 
pek miinasip bir isimdir . 

Dört beş bin metre yüksekliğinde 
olan bu yanardağ bugün artık ateş 
pÜ!!kürmi.iyor. Sabahları ağarmış bir 
ihtiyar gibi. t~pesi karla örtülü, sa 
kin bir şekilde durmaktadır. 

Fakat, görün\hıe inanmamalı: F u 
ci içinden pazarlıklı bir adamdır \'e 
ici miitemadiyen kaynar: 
· Ate•l~rini başnıdan saçmasa da et 

r'1ftaki daha küçük dağların vakit va 

nasebatın kesilm · :rüzünden, aç· 
hktan kıvrana kıvrana ölmüştü .. 

Bugün Fuciye bakan bütün Japon 
gözleri bu müthiş cehennem günün\i 
hatrrlamnkta ve korku ile büyümek 
tedir. Vakıa bugün ilah Fuci s3kin 
ve beyaz cehresi ile çok sevirrli S!Ö 

rünmektedir. Fakat, yine onun gibi 
ihtiyarlamış sandıkları Banday yanar 
dağı bin senelik bir uykudan sonra 
birdenbire ateş p\.iskünneğe baslama 
mış mıydı) 

Japonlar "ilahlara inan olmaz 
ki! ,. diyorlar. 

Bugün Japonyanın iki yüz yanar 
dağından altmışı daimi feveran ha 
}indedir. Bunların arasında bilhassa 
Asama yanardağı en korkuncudur. 

(Veziiv) Vesiuvius yanardağının 
iki misli yüksekliğinde olan bu ela 
ğm tepesinden daima alevler fışkmr 
ve arasıra daha fazla feverana gele 
rek, bütün civan yutmak tehlikesini 
gösterir. 

Dipsiz dağ 
Asamanın isınide "dipsiz,, demek 

tir: Yani, dipsiz yanardağ O halde. 
bu dağın dibi olmadığına göre, onun 
arka tarafına te!>adiif eden yer de -
diinyanın öbür tarafında - diğer 
bir yanardağ olacak ! 

Şiipresiz ki, Japonlar dağa bu 
ismi verirken bunu düsünmemi~ler 
dir. Hakikaten. dağın ateş fıskıran 
bir fırın halindeki ağzının de~inliği 
200 metTe kadardır. 

Fakat, dips;z dağın Japonln 
ra verdiği korku, alimlerin bunun di 
bi olduğunu isbat etmeleri ile azal 
mış değil, bilfıkis fazlala~mış bulunu 
yor. Ç~n~ii, arziyat ilmine göre 
bu derınlıkte olan bir yanardaV.m tek 
rar tekrar büyük feveran haline (Yir 
mesi pek tabiidir. 

0 

~sama, en son olarak. büyük bir 
cektlde 1783 Renesinde ateş püskür 
m\.lştür. O zaman. yanardağdan ta 
şan lav' nehri o kadar büyük bir saha 
yı kaplamıştı ki 48 şehir, köy v~ kasa 
ba tamamen mahvolmuştu. 

!şte bugün Çinlilerin başına ateş 
yngdırnn Japonya böyle ateş icinde 
yüzen bir memlekettir... · 

Çinliler kendilerine " sema cocuk 
ları,. ismini verdikleri gibi Japonlar 
d .. 

a ateş çocukları,, ismini alubilir 
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1 Büyük polis hafiyelerinden birincisi: 

'--~.~~v~~n~!~n~hu_n_M_a~!~~a!~ ~~ ----
Hükmün infazını tehir!?! 

Gizli teşklU\tın umumi kAtlbl olan Dedektif; Duğlas isminde 
blrlslle 7Dzle1tlrllmeğe gUnderlllyor ••• 

"Molli ~ Magirn gizli te§kildtıno hir edilirse, ne zararı var} Bundan 
girerek ıu.mumi katip yeri.M ge.. sen ve tqkilit ne kaybedersiniz} Ha 
çen Pinkertonlann detektiflerin.. ıimdi, ha da bir kaç saat eonra 1 Na 
den 28 ~nda lrlando.Zı ddi1ı»n. sıl olsa elinizde değil miyim} 
Zı Mak Par'lıand; Ma.k Kenna iami - Peki, sen ne fayda umuyor.un 
altında, gizli bazı §"Yler lSğreırıi. bu tehirden} 
yor oo bu tımdtı tm6118Up1.ann i.!im - Beni adamlumm muhafazaam 
Zeri yazılı listelerin gaaetelerle da Duglaıa yolla 1 Ondan aleyhimde 
neşir suretiyle Jı.erkue ma.ltlm ol. ki şeyleri öğreneyim, kenditini ik ı 

masında başlıca rrol oynuyor. Ko. naa çalı§ayım. Esasen ben masum 
mite, 'hakkında idam '1oMan t'6ri.. olduğuma göre, hepsinin bir yanlış 

yor oo mrara infaz mokM&dile ge. Irktan, ıuitefehhümden ibaret oldu 
len ~li tabancalı i1oi f6<lai, riooM ğu anlqılacakl 
üzerine onu Pots'Vildeki §ef Laule. Lavler, dütünceye daldı. Ve detck 
rin yanına götilrüyor1.ar, §imdi tif, onun tereddüdünü mutlaka ken 
tk.-isi kar~ karşıya.. .. Mak Kenna, di lehine inkitaf ettirmek için. sözle 

''Ya Rabbi! dedi, bit m4.!Um4 bu rine devamla: 
ne acaip istinat ! Pekl, bu haince - Bana, dedi, bu doı,tça yardımı 
~ benim yaptığımın deliU, §ti- göstermeni beklemekte haklıyım. Be 
hidi, fa'lıanı filanı var mı1 Var.M, ni sukutuhayale uğratma 1 Eğer ben 

nerede1,, len bu lütfu eairgemezıen, beni sahi 
- Mak Kenna, senin hain oldu- den sevdiğine tam bir inanııla bura 

ğun neticesine varıldı! Artık yapa· dan aynlmm ve artık ölsem de 
cak bir _şey yok 1 Ne yapacak, ne de gam yemem 1 J 

yapılacak şey? Bizim vazifemiz öl- Lavler, yumşuyordu. Bunu hiaae 
dürmekı senin vazifenf de ölmek! den detektif, fU aralık onun gururu 

- Hem de senin elinle değilse nu ok~mağı, koltuklarını kabartma 
bile, emrinle! Ne acı şeyi Ne talih- yı da faydasız bulmadı. O cJah3 ağız 
sizlik ! Benim hesabıma öyle! açmadan: 

Potsvil şefi Lavler, kendisine - Sen, ki, dedi, Pansilvanyadaki 
vaktiyle Şenarıdoh şefi Pat Drme şeflerin, "Molli- Magir,, reislerinin 

rin tavsiye ettiği ve kendisinirı de en liyakatli ve nüfuzlususun; bu 
"sağ eli., olarak işine yaradığım müsadeyi vermek, iktidann dahilin 
sandığı Mak Kennayı kaybetmek de olan §eylerin en basitidirl ve dü 
istemiyordu. Hele bu kırmızı sakal- şün, ki sonradan bu hareketinden bu 
1ı ayyaş ve serseri herifin nüktedan isabetli tehirinden dolayı bütün öte 
lığı, o kadar ho§una gidiyordu kit ki tehirlerde bulunan tC§kilat hatları, 

Üstelik kendisine onun aleyhinde seni kıskanacaklar ve .... 
tam bir kanaat g~lroiı de değildi. Lavler, tereddüdünü tamamiyle 
içinden geçeni, saklamadı: yenmi§ti; pelte gibi yumutarr.ıftı. 

- Mak, dedi, ben seni severim t Mak Kennanm iki yanında nöbet 
benim emrimle öldürülmen, benim bekleyen kaşlan çatık, suratları asık 
hesabıma da acıdır, talihsizliktir! eli tabancalılara, emretti: 
Ama e1imden bir §ey gelmediğine - Bu adamı, Duglasm yanma gö 
teessüf etmekten başka bir §ey ya- türünüz! 
pamayacağımı da, sen kabul ve tas Mak Kenna, gözleri yaşarmış bir 
dik etmelisin 1 Düşün ki, karar, umu halde teşekkür etti: 
mi komite toplantısında ittifakla - Lavler, dedi, sen mert bir adam 
verilmiştir! sm 1 

- Ve senin de iştirakinle? P?stvildeki reis, ~turduğu koltuk 

Lavler g .. l · · k ak l k tan hır sıçrayışta ayaga kalkmıştı. lki 
, oz erını açırar a c-a 1. . k l l k d l ' ~ e mı aça arına oy u ve mahmuz 

sese: . Iu çizmelerini şakırdata şakırdata bir 
- Ekseriyete kanaat geldiğine kaç adım atarak: 

göre, dedi, ben de tabi oldum! - Mak Kenna, dedi, sen de be 
Umumi katip, ayak diriyor, bu nim gibi mertlik gö~terirsin, herhal 

karara isyan edici tavırlar alarak te- de 1 

piniyor, sızlanıyor, homurdanıyor 

- lcabederse, ölürken mil .. Ah, 
evet 1 Tabii, tabii 1 Kurşuna dizilirken 
gözlerimi bağJatmam ! 

Lavler, dudaklarını ısırarak: 
O, dedi, beni alakadar etmezi Se 

nin kendi payıma mertlik eseri olur 
ol 
Kırmızı sakallı aerıeri, bu laf üze 

rine onun neyi murat ettiğini anlama 
mış gibi, yaşlı, çil gözlerini herifin 
suratına dikti: 

- Anlamadım! dedi, şu halde? 
- Benim beklediğim mertlik, yol 

da kaçmağa davranmamak! 
- Haal Yok canım! Ne ? 

benden böyle bir §eY beklenilebilece 
ğini düşünebiliyorsun, ha? Sen, ki ... 

- Yok, bekliyorum demedim, 
ama insan hali bu ... Ne olur ne ol 
maz diye hatırlatıyorum! 

- Hiç lüzum yoktu, Lavlerciğim 1 
Hem ben masum olduğum için, Dug 
lası ikna edebileceğimden o kadar, 
ama o kadar eminim ki 1 Seninle ge 
ne görüşeceğiz; eskisi gibi beraber 
çalışacağız, beraber kadeh tokuştura 
rak sohbetlere dalacağız! Beraber ... 
Hem de Öteki dünyada değil, bu 
dünyada! 

Lavler birdenbire mevcutluyu 
kapıdan çıkarmak üzere olan muha 
fızlara seslendi: . 

- Heyyl Bana bakın 1 Yolda kaç 
mayacağına söz verdi; dolayisiyle 
böyle bir vaziyet karşısında yapılma 
sı icaheden şeyi bildiğiniz halde, bu 
bilginizden istifade vaziyetinde kal 
mayacağımzı umabilirim 1 Ancak, ... 
Bunu Duglasa götürdükten sonra ne 
yapacağınJZI da, biliyor musunuz? 

Eli tabanca1ılar, tereddütle durdu 
lar: 

- Hayır! 
- Hayır! 
Şefleri suratını ekşitti. 
- Sorsanız a öyle ise; anmak he 

rifler ! 
-Ne y~pacağız '? 
-Ne yap:ıcağız I 

Lavler, şu talimatı verdi: 
- Eğer Duglası masum olduğu 

na ikna edebilirse, gene muhafaza al 
tında bana getirirsiniz. Aksi takdir 
de, ... İkinci bir emre ve bunu bura 
ya kadar getirmenize lüzum yok 
tur! Yani? 

( A rka~ı var) 

Aile saadeti 

müessesesi ~ 
kuvvetleniyor 

Aile hayatında geçimsizlik hisseden/et 
iki kısma ayrılıyor: 

Barışmak istiyenıetı e 
Ayrıınıa·k istiyenıer•' 

Büyük Harpten sonra sarsılan mü 
esseselerden biri de evlilik müessese 
sidir. 

Bütü kıymetlerin yıkıldığı harp 
sonrası devresinde gençler evlenmek 
ten soğumuş bulunuyor. Daha doğ 
rusu evlilik hayatında saadet bulup 
bulamayacağında tereddüt gösteri 
yordu. 

Bugün, içtimaiyatçılar ve ruhiyat 
çılar bu halin yavaş yavaş ka) boldu 
ğunu, diğer eski nizamını muhafaza 
eden, gerek inkilap geçiren memle 
ketlerde aile hayatının tekrar kurul , 
maga ba~laaigını söyliyorlar . ..,... 

Yiyanada iki sene müCldetle (Ev 
lenme işleri müracaat kalemi} ismin 
de bir müessese işletmiş olan Gina 
Kaus ismnde bir içtimaiyatçı bu va 
ziyeti şöyle anlatıyor 

"Harpten sonra evlilik - bizim 
bu güzel ve eski evlilik müessese 
miz - ..tabir caizse bir hasta yatağı 
na yatmıştı. Hakikaten çok ağır bir 
şekilde hasta bulunuyordu. Herkes 
onun bu hastalığından bahı:ediyor 
du. Herkes birbirile bunun hakkında 
konuşuyor ve ümitsiz bir halde baş 
larmı sallıyorlardı. 

Vaziyetin vahametini anlamak için 
evlenme hakkında yazılan ki~~plara 
bakmak lazımdır. 

. ,tçılf 
Bütün doktorlar, ruh1>' u' 

vukatlar bu hastanın başi Jl 
topl\\nmrşlar, istişarede bo ıJ 
dı. Herkes bir fikir veriyor, l 
bin türlü çarr.ler tavsiye 

0 

du. k• 
"Hasta bütün bunlara rnu pıt! 

etti ve bugün tekrar c:anlall 
1 

nuyor. Aile hayatının dev~ 
da bile, temin edilmiş bo 
dır. Orada öliime mahklıfll J'I 

olan bu müessesenin yeni~~ 
ması kutlanıyor. Bugün 81b~r 
yetin yanından aynlarnaı.. 1 

kapitaiist nizama oldug\l ~ 
komünist bir nizama da ıarıl 
şey olarak kabul ediliyor.,.~ 
Kan kocanm miişkülitı J1 J 

B l 1 ·ve u suret e ev enmenın ~ 

yatının bugün yine kıyın~~ ,aıı 
ğmı söylir.en Gino Kaus \ '.' · ~ 
m üe.~sesesindeki tccrübelerııı• 
]atıyor: 

"Bana müracaat edenl:r gt 
kadın, erkek, zengin, fakır,h''~ . '~ ' ti yar herkes vardı. T abiı 
derdleri de ayn ayrı idi. ··re! 

••Fakat, çok geçmeden. S\~ 
bütün bu karı kocalar ikı bu 
rupa ayrılabilirler: . 

"Aralarındaki geçimı;i1Jiğı~ 
ni isteyenlerle, kati sure.tte 8

• 

isteyenler. de 
"Birinciler kendilerinde. !ıl 

olduğunu itiraf ediyorlat. ~~ 'ı 
rmdan nasıl vaz geçmelerı oe'i 
ğini, kanlarının - veya k ~ \ 
- . hatalarını göımernek •. "~ 
bu hatalarından vaz geçırrtl 
ne yapmaları icabettiğini 90 

dı. . ·~ 
"ikinciler ise, daima kendılel'IJ 
Iı olduklarını iddia ediyorlar, ... ~ 

"jl'' r 

kabahatli buluyorlar ve hu l ıJı-
çaresini ayrılmakta görüyor B 

1 

"Gene tecrübelerimle göffl' ~ 
ki, geçimsizliklerinin ortadaJl 
nlmasım isteyenler, eşlerini . 
kimselerdi. Onlar, karıbrırı1 rJ' 
kocalarını, kustrrlarma rnğrtl, 
yorlar ve asıl onları sevdiklefl 
dargınlık hissediyorlardı. 1 t 

Diğerleri ise, esasen se'rıŞb 
kimselerdi ve ayrılmak için 1, ~ 

(Sonu 10" 

- Peki, ama hangi delille, hangi 
şahitle bu kanaat"hasıl oldu? Ben 
masumum; körükörüne, çetenin 
en bağlı bir uzvunu kesip atacaksı
nız. 

Hana Georg f 011 Hohenoogla Git. 
tCJ Randol/ütı kilisede nik~h 1n.c. 

Edebi Roman: aa Yazan: Maks El resindeki kasılan hatlar gc"~l 
resinin ifadesi yumuşadı; fıı.lCtı. ıl, 
gene katılaştı. Sert olmaıdıı. df 
acıdığına delllet eden bir toJl 

Lavler baklayı ağzından çıkardı: 
- Aleyhte bir şahit var. Oda bu 

radan iki mil ötede oturan Duglas 
ıdlı biridir. Ben, teferruatına vakıf 
değilim. Fakat, merkez komitesi hu 
zurunda senin hiyanetini isbat eden 

sözleri o söylediği gibi vesikaları da 
o ibraz etmiş 1 

- Neler demiş? Ne gibi vesikalar 
ibraz etmiş? 

- Dedim, ya ben, i~in teferruat? 1 
nı bilmiyorum! Bildiğim bu kadar! j 

Mak Kennanın, Lavlerden ancak 
bir hususta yardım bekleyebileceği 

ni aklı kesti ve onun karşısındaki son 
bir teşebbüs olarak, şu iııteği ileri sür 
aü: 

- Lavler, sen bana karşı daima 
samimiyetle hareket ettin ! biribiri 
mizden, hoşlandığımız, biri birimizi i 
sevdiğimiz de muhakkak! Bana son 

1 
bir iyilik yap! 

- Son arzunu yerine getirmek ar 
zu ederim .. Fakat tabii elimden gelir 1 

bir şey olmak şartiyle ! I 
- Elinden gelir bir şeydir; eğer 

hüsnüniyet göstermekten geri kal 
mazsan ! f clam hükmünün infazı, der I 
hal vaki olmazs da, bir kaç ıaat le 

ro,,imi vapılıyor. Tekrar otekJ 
dönüş, dUğün r:iya/eti. Semra el. 
bisG deği§tirme ve davctliler'le, 
7-aynatayla oo<Lala..Jnıa safh&'l. 
ihtiyar babası, oğlu Hans G6-01". 
ga dö1ıdü, "Sen de oğlum, ckdi, 
sevgili karına ~övalye bir kcca 
ol!,, 

Hans Georg, hiç cevap vermeden ba
basının eline vardı. B:ıbası, yaşaran 
gözlerinden ~varlanan bir damla y~ı 
silerken, sesine neş'eli bir ton katarak: 

- Yalnız, dedi, öyle lüzumlu bir 
tarzda vedalaşmak yok!. .. Güle güle gi
dip, güle güle oturunuz! Birkaç haf ta
ya. kadar ben de arkanızchn eatoya ge-
li . 1 
rım.. 

Baba, çifti oğlunun spor otomobiline 
•kadar teşyi etti Hans ~rg. volana 
geçti, Gitta da yanına! 

Karanlık; taştan evler denizi Uzerine 
alçalıyordu. Bütün damlardan ve bina 
cephelerinden büyük ııık rekllınları, 

rengarenk akislerini parıltılı asfalt ü
zerine saçıyordu. Sokaklar ve mağaza 
vitrinleri, peri masallarını andıran ay
dınlık içerisinde çalkanıyordu . Film 
saraylannm gösterişli kapılan üzerin
de gösterilen filmlerin isimleri, ziya -
dan yazılarla şekilleniyordu. Ot..>mobil 
"Bavariya,. sinemasının yanından ge
çerken, Hans Georg, irkildi. Acı bi!' his, 

SEVGi; UVAN IN CA •• 
bağrını burgulad1. Ağzının ucu, nev • 
mit ve milstehzi bir gülümseyişle kı -
sıldı. Çünkü, ışıltılar bir ilan, ıunu bil· 
diriyordu: 

"Umumi arzu il.zerine 
bugün tekrar: 

sevgi uyanınca .. ,,!, 

Büyük şehir; gece karanlığının ko. 
yu gölgeleri arasmd:ı görünmez olu.. 
yordu. Gökyüzünde ne yıldız vardı, ne 
de ay; gökyüzü simsiyahtı ve şimdi 
otomobilin kucağına daldığı koru da, 
öyle simsiyah.. Yalnız otomobilin fe_ 
nerleri, hafif hafif serpoliyen karla 
pırıltılı şoseyi ve iki tarafta s-eniş 
gövdeleriyle yükselen çaml::ı.rı ışıklan. 
dmyordu. 

Ha:?:.s Georg, direksiyonda gövdesi 
öne doğru iğik, çehresinin hatları sert 
köşeli, oturuyordu. Dudakları hiç kı. 
pırdamıyor, güvey hiç konuşmuyor. 
du. Kö§eye büzülmüş oturan geline 
yan gözle bile bakmıyordu. Gelinse, 
sanki kalbinden her kan damlası çe. 
kiliyormu.ş, sanki bütün bu olan, bi. 
ten seyler, korkulu bir nıyamış, müt. 
hiş bir kabiısmuş hissindcydi!!!. 

Otomobil bir yarış temposuyla çıl. 
gınc:ısma uçuyor fantastik bir cana. 
var yolu yiyormuş gibi hıua gidiyor. 
du. Ağaçlar, iki yanda biribirlerini 
kovalıyordu. Eğer şu aralık otomobil 
tepetaklak olsa, bir taşa yahut da 
ağaç gövdesine çarpıp da parçalansa .. 
Gitta, bunu bir kurtuluş sayacaktı. 

Azap bitecek ve hepsi geçecekti!. 
Sür'at arttıkça artıyor, 40 derken 

60, 60 derken 90 kilometreye çıkıyor. 
du. Gittanın tahmin ettiğine göre, ar. 
tık Vaytenek şatosundan pek uzakta 
olmasalar gerekti!! 

Ormandan çıktılar. Etraf bir parça 
aydınlandı, gökyüzüde seçkinleşti. 

Bul11t parçalan arasından, ay, ilk 
devrede hilil şeklinde, istihzayla gü. 
lüyordu sanki .... Şurada vadinin öte 
yanında, bayır yukarısına doğru ye. 
niden konı başlıyordu. Tepeler üs_ 
tünde, damı ay ışığında parıldayan 

Vaytcnek satosunun dört köşe kulesi 
görilndü. 

Gitta. ellerini yilzüne kapatarak 
hıçkırmağa koyuldu. Daha fazla ta_ 
hammül edemiyordu... Kendisine ha. 
kim ulufllln sonundaydı. Hans Georg, 
sür'ati kesti, ona yan gözle baktı. Çeh 

şık sesle, şöyle dedi: ~! 
- Rica ederim, kendine ,,r 

tenektekiler, seni böyle sğl 
gelir göriirlerse, ne derler?!· 

Gilveyin bu sözleri ur,eriJltı 
kendisini topladı. Kalbi, 
parçalanacakmış gibi ç j,lt 
Hans Gcorg'da, anlatı1:ı.ın•• 
rap duyuyordu. Onun bUtUJl -;pt) 
si, bütün arzusu, Gittayı ~ ~ 
mekti. V~ şimdi, onu yaslı f':Jı 
yaşlı. kaderine teslimiyet 
çile çekmeğe katlanan bit' 
olarak yanında görüyordo !. ~ 

(ArktJ.41~ 
ESKt FRASSIZ TlYA;i.o!_fl 
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Amerikada geni bir · rekor 

e 
1 

.. . Manisad .. 1 Bir sene de 1500 bo-
hl eke~e orn~k ola~ bir hayvaan 9~:~ şanma kararı veren 

efl" ~~k hır nahıye · gisi açıldı H a,- k ·1 m 
anı ıgi bir idarecinin elinde Sard harabelerinden 

gittikçe inkişaf edigor buz dağına giden yol· ,.. 
Jarda yapılıyor 

\ 

!tıa,.l el 
~ldalt e rnoclern köy konağı ve nahiye müdürü bay Fikret 

~ ilt~c ~tamoni vilayetle ren tarafından tatbik edilen \ e.. ~n 
~ ~ onemile tanmmı§ vazıh şekillerle herhangi bir korun 

lh.t· Yeaının uınum'" . ti. umumi vaziyetini tecessüm etbren 
-ıııye ı vazıye b b"t .. 
4 h" tnüdürü .. u muamele ve dosya w.rzmın u un 

il ile ınük nun g~yret ve Türkiyeye te§milini vekaletçe her 
~lıııeltt..ı;, emme! bır lıalde tarafa tamim edilmesi muvafık olur 

. ltlu'·flcrde bu~v.. Dah·ı· k'" kanaaNahi~de~d·::.. .. .. b d sya ' ttti§l . J... ı ıye ve a ye mu urumuzun u o 
Rcldi \' ctinden ~ Memduh i§inde tatbik ettiği metod §udur: 

. du~ nahiyenin her yönd ki Evvela her köye mahsus ve köyün 
di unu 8Yn .. ; sosyal, ekonomik, sağlık ve saire du 
~ ayn goz en rumlarmı teker kalemle gösteren bir 
~~ l' aldıinna .. dosya vardır. Ayrıca bu dosyanın ka 
~ ~ llahiyc • gore bay müfettiı bmda ve mücmel tarzda o köyün va 
Uı.., . ttrni:ın ln'Uamelat kayitleri ziyeti yazılıdır. Binaen aleyh dosya 
le ifclJit nıcr:ı ~ü§aheclelerinden yı eline alan herhangi bir kimse yıl 
\,~de :tnü ~U~ıyetini de fU soz ~~~ a~i .. köyde ot,u?11uFsıra o 

, l\hiyc §~~ • koyun butun ahvalını ögrenmekte 

I~~" Inudürü Fikret Köysü dir. 

\ 
''llfflll Nüfus ve mesaha itibariyle bir 

Manisa (Hususi) - Bu hafta ili 
mizde değerli valimiz doktor Musta 
fa Kırdann himayeleri ile diğer yıllar 
da da devam etmek üzere güzel bir 
haY":an sergisi açılmıştır. 

Bır çok Arap ve lngiliz halis kan 
atlar sergide teşhir edilmiş ve ~yi dere 
celer almışlardır. , 

.s:rgi rağbet görmüş ve değerlen 
mıştır. 

Bu gibi sergilerde alınacak netice 
~er!e ordu, ve çiftçilerimizin hayvan 
ıhtıyacmı dahilde tedarik ederek bari 
ce akan paralarımızın elimizde kal 
masını temin edeceğimize şüphe 
yoktur. 

Sergide derece üzerine mükafat 
kazananlara 7 4 7 lira dağıtılmı§tir· 

Gedizden iatif-ade edileceli 
Manisa (Hususi) - Gedizden bu 

gün elde edilen faydalardan daha bil 
yük faydalar elde edilmek üzere na 
fıa vekaletinin ürüncu" ial bne mü 
h ..ı!-t:~ 3' ..,. e 
enaıaı.qsı geceli gündüzlü ilimizde 

çalışmaktadır· Salihli ve diğer kasaba 
larda yapılacak barajlar Marmara 
gölüne akıtılacak ıu ve k.. )ürlÜD 

k
. • yamı oy 

ç<? ışın~ yarayacaktır. Şimdilik Ma 
nı~a bır fUbe bina merkezi, Salihli 
de 1§1ebne ve Marmara ile Ahmetlide 
savak memurlan için daireler yapd 
maktadır. Bu sulama iıinin ilimizin 
ka~kınması üzerinde büyük bir rol 
oynayacağı fÜphesizdir. ' 

Manisa gençleri Salihlide ~ı..a\ . "'e yeni O• cs0 k kazalara faik vaziyette bulunan 
'\J'4~ı Eflani de yalnız bir karakol kuman 

~ er sef e e danı ile iki er bulunuyor. Manisa ( Hususi ) _ ]ilimizde 
L. r Bu dar emniyet tctkilatına muka spor faaliyeti gittikçe artıyor. 

ri~ ,,~aşla d 1 bil mevcut sükun ve asayiıi de §Üph~ Şimdilik ilimizde iki kulüp vardrr. 
·oq e:ı ı. ... ('h ... _ T siz nahiyesinin idaresindeki sırda ara Bunlardan biri Salihliye gönderilmi§ 'ij ·~ """8i) - Belediye, tzmı malıdır. ve lzmirden celbedilcn Yamanlar 
~ lla(Jİ~e~trtıetinden biri olan Diğer taraftan köy katiplt:rinin kulübü de ilimizdeki Yıldırnn kulü 

'
v~, · l§i i k kaldınlmış bulunmasına ve halkın bü ile karşılaştırılmıştır. 
~ n ökünden halle da maetteessu·· f bı'raz fazlaca cahı'l ol S k k l"b · Sal'hl' H lk · 

teu... it ıı ... "e ilk defa. Kordonda a arya u u iı ı ı a evı 
h .. Qtı. ~·e A masına rağmen köy kanunu tatbika spor koluna bağlı kulübü 1 - 2 
~; t ~ıt, ~ Vl'upadan 12 otobüs tındaki müsbet neticeler çok §a farkla mağlup etmişlerdir. 
~ıı.:::~ U <ıl<>bilsler, 30 kişilik yanı rağbet bir derecededir. llbayımız kulüplerin her türlü ih 
"%-, lht;y,::•r yaparak Kordon Aynca nahiyenin modern okulun tiyaçlannı temih etmekte ve gençleri 
~~ l'llt karşılıyabilecek da toplu halde yüzlerce yavruya ba spora te§vik etmektedir. 
~~ 

1 
•ı..1ııı.ı kılmaktadır. ' t.ı..yon yolu 

·°'ıJ.~ ııilııu'"'' Cunıhuriyet bayra. Bu arada nahiyeye ait umumi ve Parkelenmiı olan istasyon. yolu 

1 
~ltı~~ıu, Iıı~imle işletilme. hususi yollar da zikre şayandır. nun jnşaatı devam etmektedir.. . 
~· ~Od VaJı B. Fazlı Güleç de Mesela: Eflani Safranbolu yolu yol faaliyeti şehrimiz~• old~gu gı 
~ ~ •Uıı; ıa:~k belediyenüı mu yendien yapılmı1, köprü vakfiyeleri bi köylerde de ayni .,,azıyettedır. 

"l'ıle ~ buı dır eylemiş, mera. muntazam bir hale sokulmuştur. Salihli _ Sard harabele~i üzerin 
~~>il '.""'nlar Uç otobüsle Nahiyeyi köylere, .,,e köyler' birbi den Bozdağına da yol yapılmoktadır. 

\;, ~ '-~ lttıııtır. rine bağlayan yollar da ayni tarzda Manisa ve civar kazalarından bu 
)>;;~'""hat Uteıinde çalışan dır. Netice itibarile Eflani her yönden kış Bozdaiiına kayak için gidecek 
'1,ı,;;>daı, t-"'1 altı tanesi, sahipleri başka nahiyelere örnek olmağa la gen• ler çoktur. yolun ~iran e~el ik 
~ıı. ıL ""'ı.atıb 

1 
yık bir yer haline gelmiştir. malı'ne ehemm·ıyet verılmekteaır . 

.,.... ~ ı._1 u a götlirü"l .. · a· ~ •r ~eQi • muş. ı. -~--.::::;::=:::;.-::;:::.:;::;.a;:;;;;:;;i~:=.;;i;iiii;::::;::::-:-::::=:::-::::::==:::::::;;;;;;;;;im;;;:::--~ 
~ 'Uerın Yenın emri ile şchirin 
~ ~~l'hı e tahsis edilmiştir. 
-tl~ "'ltı 1 "Vesa·t· l ~~l'l çin gtı 1 ı nakliye ihtiya. 
,, ere l!ef nde 6!5 otobüs muh. 
~ "ca, er Yaprnaktadır. 

~ ~ <ıılilı ltııılay faal•yetl 
•ı.ı l~ Usi) 
lı ~I~ - Kızılay haftası 

,,~e ~lst Çok verimli olmuş, 
~-- <q. Clnatik "'llh.ı eıcıe çalışmalarla iyi 
' "'l't edil rn. ti ~,,! ~hlrftı ış r. Bir hafta 
"'11 lt ~a h ?nllhtelif yerl..rinde 

~~la~ rn alk hatipleri tarafın. 
~~ )ı'J~e.tilrn~uu etrafmda konfe. 

~ l>l~~lt ~ mekteplerde Kızı. 
'J ~~ l!ıler tA~ • 

1rnlarını canlandı-
'· e .:ı ""'llSıl ....:ı: 1 ~oı~an ""41 ıniş, mahalle 

~~ ltlU~kk ltıektepli ve Baya.n-

1 ~Ye it il kollar tarafından 
~ ~ ltııı~Ydolunınuştur. Yedi 

'
'~l, Uç bı ~a kaydedilen yeni 

al'd nı geçın;,..· 
' ~ a hat "9.ır. 
)a~\a: Ve et'k ta nıUna.scbetile 650 

~ ~~ ~ ek Çocuğa elbise, 
·~u. ""Utı.~ ~ ven:nış yavruları 

""I: .... -1Yet b ' • 
'eıel'in· aYramma sevinçle 

1 teı:nin e 

Kudüs mi.iftisi t-bcı F .... ıin Elh=1scy ninin bir müddet evvel Kudüsü teı 
kettiği haber verilmişti. 

Müftü şehri t~rk~t~eden e~vcl şehir ileri gelenleri ile .muhtarlar tara 
fmdan ziyaret edilmıstır. Resımde .muhtarların müftiyi zıyaretten sonra 

ıkı ları görülüyor. 

Bir ~ 1500 00pnma karcın 
'OOTen Jı4Jcbn /J!Mer& 

BO§a.nma Joaran n'ldıktatı 30nrcı 
1111J]ı)r.eme 8'iltünunu öpen bir. 

loadıın 
nm bir sütununu öperler ve bunun 

Aınerikada Reno. fngilterede Gre üzerine parmaklarında takılı bulu 
da Grin §ehirleri evlilik için Angle nan ni§an yüzüğünü çıkarıp Reno 
sakeon aleminin iki zıt kutuplarmı nun içinden geçen Traki ırmağına 
te§kil eder. atarlar. 

Birincisi rnalUın olduğu üzere bü Reno küçük fakat güzel tanzim e 
tün dünya~ maruf bir boşanma fab dilmit hoı bir ~rdir. Buraya gelen 
rikasıdır. yabancılar §Chrin her halinden mem 

Yalnız on dakika bir adamm karı 
smdan bo§anmasma ve diğer birisi nundurlar. Belediyesi yabancıları eğ 
ile evlenmesine k8.fi gelmektedir • lendirecek bütün vasıtaları ihmal et 

ikincisi ise çabuk nikah olmanın memiştir. 
yegane merkezidir. Daha doğrusu Birinci smıf bir çok otelleri, tiyat 
son zamanlara kadar böyle idi. Fa roları, sinemaları ve sair eğlence ma 
kat lngiltere hükumetinin müdaha halleri vardır. 
lesi üzerine artık evlenmelerdeki bu 
elektrik sürati indirilmiştlı-. Rulet oynanan ga~inolan da bol 

Fakat Renoya gelince daima kml dur. Mesela sabahleyin bo§Bnma ka 
maz rekorunu muhafaza ediyor. rarmı almı§ genç dul kadınlar, öğle 

Bir Alman mecmuası bu boşanma üzeri bu gazinolarda ye§il masalar 
ülkesine dair bir hayli enteresan taf üzerinde yeni hayat namzedi ile bir 
silat vermektedir. Naklediyoruz: , likte hararetli oyunlara dalarlar. 

Renonun dahil bulunduğu Neva Bunların bir kaç ay sonra tekrar 
da eyaleti Amerikanın §İmal eyaletle ayrılmak üzere hakim Moranm huzu 
ri içinde kan koca boşanmasına dair runa çıkmaları da pek muhtemeldir. 
en ziyade elastikli kanunları h-.ılu Renoda yedi binden fazla bakır 
nan bir vilayettir. renkli Amerikanın eski ahalisi de 

Reno kanunlarının bu elastikiyeti ni memleketin türizm ve ekonomi ya§amaktad.ır. Fakat boş~ma hasta 
~kımından inkişafına hizmet ettire lığı bu iptidai insanlara sirayet etme 
bılmek çaresini bulmu§ ve bu suret miştir. Bunların içinde boşanma iste 
le büyük tcrakkilere mazhar olacak yenlere hemen hiç tesadüf olunmaz. 
ç.ok verimli bir bo§anma fabrikası ha Selahiyetli makamların teyid ettik 
lıne gelmiştir. ]erine göre bu kadar çok boşanma 

Yukarda söylediğimiz gibi l:urada karan verilen Reno da evlenenlerin 
yalnız on dakika içinde boşanma ila adedi bo§ananlann sayısını tecavüz 
mr alınabilmektedir. etmekte imiş. 

Fakat bir kimsenin bu nimett" maz -------------
har olabilmesi icin evvelce Nevada 
eyaleti hemşehrilik hakkını iktisap 
etmesi lazımdır. Bu hakkın iktisabı 
için eyalet dahilinde yalnız altı hafta 
oturmak m~buriyeti vardır. Bu ka 
dar kısa bir müddet eyalet içind~ otu 
ranlar otomatik bir surette ht>mşeh 
ri oluvennektedirler. 

En kUçUk Keman 

Onun içindir ki bir birinden ayrıl 
mak isteyenler Renoya gelip herhan 
~i bir otele sokulurlar. Altı hafta 
beklerler. Aralarındaki evlilik bağı 
nın çözülmesi için çekecekleri 12trrap 
ancak bir buçuk aylık beklemekten 
ibarettir. Kırk altıncı gün hemer. bo 
şanma kararı ellerindedir. 

izdiham Renoda çokeh emmiyetli 
dir. Bütün oteller ve pansiyonlar bo 
şanma kararı almak isteyenlerle dolu 
dur. Boşanma kararını veren hakim 
Meranın kendisi çok ~ocuklu bir aile J 
sahibidir. Ve izdivaç hayatından 
memnundur. Ancak birbirleri ile 
yaşamak arzusunda bulunmayan çift 
lerin hemen avnlmalarına bugün in 
sanların bu gibi aile felaketinden bir 
an evvel yakalarım kurtannalanna 
taraftandır. Geçen sene isinde bin 
bes yüz boşanma karan verilmiştir. 

Boşanma karan verildikten sonra 
gario bir adet vardır. 

J\'yrılan k'admlar mahkeme binası 

Şu avuç içerisinde gördüğünüz ke 
m~n dünyanın en küçük kemanıdır. 
Vıyanada yapılmıştır. 

Bu kemanın yapılması için tam iki 
sene sarfedilmiştir. Ne ilurdu, bazı 
komşuların yeni yeni ç.almağa başla 
dıklan kemanlar da bu kadar ufak 
olsaydı .. 

Yeni keman çalmağa başlayanla 
rm ne baş ağrıtıcı, ne gudubet ftesler 
çıkardıklannı bilirı:ıiniz. 

Ellerindeki keman ufak olsa ses 
de o nisbette hafif çıkar ve bizi:n ka 
famız da biraz rahat ederdi ı J 
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Başpehlivan Tekir
dağlı HUseyin Hintli 

ile güreşmedi 

Sinema 
(7 inci tıayfadan devam) 

lere on verdiği beyanatta, sine 
maya daha yakından kendisini rap 
ıtettiğini söylemiı ve bir çok yeni fi 
limleril\ifl ınevzuunc!aıı bahsettnı§tir. 

Bununla beraber, Miryam Hop 
kinı içın. rejisörlerin ınevıu kitlığl 
na düştüklerine dikkat etmek lazım 
dır. Çi.inkü Miryarn Hopkins tabiati 
ve görünüşü itibarile bugünün mo 
dern kadınıdır. 

.. - / 

muhtelitini 3-0 yer'ı 
Hüseyin, Mülayimin yendiği 
pehlivanla karşılaşamıyaca

ğını sebep gösteriyor 

Şımarık olmayan ve tam manasile 
k•din. On:u i9ınciir ki, ıenaryo ya r 

zan müellifler mü~ltülata uğrarr.akta 
idiler. f'akat sintMa dünyasını!a na 

Peşielilerin lüzumundan f~/,t 
serl oynadıkları söglenebıa' 

Geçen hafta ıehrimize ~elen 
Hindli pehlivan ile dün f ckirdai 
h Hüse7in kar.ıtlapcalctı. Binler
ce seyircinin atadyoma kaclar ıi· 
dip aatlvce bek1emMine ratnıen 
ibu a\ireı dün yapıl&mamttbr. Bu· 
nu ıa.ber vtrcUk'..u .onra müsaba 
ikanın neden yapılama1111nın hi
klyaini yan.yun: 

sıl yıldız aramakla ömür tüketenler 
aüretmen icap eder, ıdeai. Bunun varsa, ayni şekilde güzel ::-enaryo ya 
ünTine ben hasta olmama rafmen zan müc1lifler de keşif hususunda 
ıüreıi kabul ettim. ve bihlillnia kendilerini seferber eden 'bir cok in 
ıibl yendim. sanlar vardır. Mir:yam HopkinMsin ga 

Maçtan •onra Hiiseyine "ııra zetecilere bahsettgi mevzulan kendi 
•enin!,, dedim. Yarı taka ı~)lecli· tipinden ve ya~atacağı mevzulardan 
iim bu ıiiz üzerine kızdı. «p~zara anlayan bir se11aryo müellifi rrıcycla 
ikinia\e de ıüreıe hazırım,, dedi. na aetirmiş bulunuyor. 

Hindli pehlivan cuma günü ye· 
nilclik\en ıonra ıiyinmit; atadyo· 
mun idare odaınıa geçmi,tir. Bir
u •onra Müli.yim ve Tekirdaih 
ela odaya ıirip ohtnnu9lardır. 

Fakat ıimdi ititiyonun ki Hüseyin Diğer tara1ftnn Miryam Hııpkins 
ıöyle diyerek ıüretıMk iatem\y6r Avrupa sahnelerinin yetiştirdi ği vı' 
mut: dızlara yemek h•ısusuntla da hiç 

"Mu:ayimin yendifi pehtiyanıa befl~emernektedir. 

Bu ıırada bahiı Telc:irdallının 
Hindli ile ıUreımeaine intikal et
mi,, Tekirdağlı bazı g~ze' .. ccİ ar 
kaciatlatla atadyom idarecileri, or
ganizatörlerin de bulunduğu bu 
mecliste hem Hindliyi, hem de 
Mülayimi dün için gürete davet 
etmiştir. 

ben ıüre!mem. Bu benim iç.in te· Sıkı bir rejırn1 sthha leri "~ götü 
nezzüldür .• , Hüaeyinin bu itirazı nti$len l~in mutfak bit ihtimam ftıı
yerinde delildir. Çünkü benim zedenlere 1tatıı. Miryam Hopkins 
mUteadcHt defalu ,.ndilim Mol- giilmekte ve yiyecek hususunaa hiç 
la Arif, ~arım dünya ile birçok bir rejirn tanrmamaktadır. Ona gere 
def al ar f~rada burada tutupnuş- ne ~iftn;\nlık, ne zayıflık! E.tkeğin 
tur. Benim yendiiim inanlarla hoşlandtiı bu ikt&iflin arasınela bulu 
karşılaşmak istemiyen bir ba§peh- nur. 
livan 40-50 lira için neden isim ·------...... ----............... ~:.......;:........;;._.;.~ 

Organizat6r Aaım ve Cemal 
T ekirdağlıdan bu aözü e.ldık\an 
sonra yüz lira masraf edip el ili.o
ları baatırmıflardır. Gazeteci ar
kadaılar da Hüıeyinin &üreıece
ğini gazetelerine haber verip yaz 
dırmıılardır. O gün güreıten ıon
ra ben hemen ~ıkblrm için baıka 
bir arkada9ım duyduiU bu haberi 
bizim gazeteye de telefon ederek 
yazdınnııtır. 

Evvelki gece ise T ekirdailı ba
zı gazete idarehanelerini dolaımıf 
Hindli ile güreşmiyeceğini söyle
mi~tir. 

Dün saat on dörtten i\ibaren 
birçok kimseler Taksime giderek 
ıiıeye :·:ınatmıtlardır. Fakat her 
zaman on ikide açılan ııitenin ka· 
palı olduğu görülmü§, ıelenler ka· 
pı önünde toplanarak dedikoduya 
başlamıtlardır. 

Hüseyinin kaçtığı, Mülayimin 
intikam maçı yapacağı şeklinde 
sözler söylenmesi hararetli milna
katalara yol açmıttır. 

Saat on be! ııralarında idi. Stad 
yomun idare odaaına girdim. Orta 
da yalnız Müli.yim vardı. Tekir
·dağlıdan eser yoktu. Organiza•~ör 
Aıım ile Cemali aradım: 

- Hindliyi aramaya gittiler, 
cevabını aldım. 

Mülayime yaklaşıp vaziyeti 
ıordu,.ıı : 

- Hindli geldiği günlerde Hü· 
seyine evvela onun güreşmesini 
söyledim. "Ben Türkiye birincisi
yim. Sen ikincisin. Evveli senin 

32 senedir kay
bolan adam 

(6 nci H!/1:/adan M1Jam.) 

lerini ıöylediiim pehlivanlarla .. . ., 
1rt1re1ıyor .•.• 

Hüıeyinin endiıeıi 9udur: O ln
giliz Vanclerveltle kartılqtı. yene
medi. Ben ıüret'dm, yendim. Şim 
di Hindliyl de yendim. Eier bu 
gün Hindli ile güretir de yenemez 
se baıpehliva:ı!ık ıerefi nakiseye 
uirar diye korkuyor. 

Halbuki pehlivanlık da söz na
mustur. Madem ki söz -yermittir .. 
Gelip ıüreımeıi lazımdı. 

Bununla beraber ben buaün iı· 
terlerse Hindli ile bir cl:.~~:ı kar
tılaıımn. Fakat bu halkı aldat
'mak olur. Neye karar verirlerae 
razıyım .. 

Saat ilç buçuia doiru Londra 
oteline telefon edildi. Hindlinin 
organizatörle birlikte yola çıktılı 
bildirildi. Biraz sonra Hindli de 
geldi. Şa!kın bir halde idi. Şöyle 
dedi: 

"-Dün ıece otelime ~tpehli
•anını• HUaeyin geldi. Yarın gü· 
ret yok! dedi. iki buçuta klldar 
bekledim. Sonra da ldmıe ıelip 
beni almayınca kalkıp Şahinpa.fa 
daki Hindli bir ahbabımı ıiyare'Le 
gittim.,, 

Orgnizatör Asıma yaklaıtım: 
-Vallahi ıaıırdım, dedi. Hüse

yin ıizin arkadaılarınızın ve bir 
kaç kitinin daha yanında aöz ver
di. Bu kadar masraf ettim. Ring 
kurdurdum, ilin bastırdım. Fakat 
Hüseyin ıimdi güre!IDİyeceiini 
ıöylüyor. Mülayimi de ıüreıtire
mem. Çünkü ilanlarda Hüaeyinin 
karııla~acainu yazdırmııtmı. 

Progr:ımı de~iıtiriraom halkı a.l· 
datmı§ olurum. 

Bu sıralarda idi ki kapıdan Hü
ıeyinin baktığı aöriildü. A11m ve 
Cemal gidip görü9tüler. Güreıemi 
yeceğini kati sur6\:le öfreııiıtce 
toplan:ın halka müaabakaların ya

dilmit eayılacaktı. Faka't, doktor· pılamyacağım ilan ettiler. lıte 
lar, onun bazı müphem tazlerin - dünkü vaziyetin hikayesi .. 
den, lcendiıinin Riyo de Janeyro - Bana kalıru, Hüt ... yin ıöz ve:
ya dönü,Unden evvel, daha birkaç meır.it olsa bile ıtadyoma kadar 
hatta, belki de birçok defa "Ben- ~el dikten sonra ringe çıkıp Hindli 1 
lik" deiiıtirdiiini iıtidlll etmek- ile boy ülçliımeli idi. Nerede kaldı 
tedirler. Ve ıene dimail haıto.lık ki kendisi c:iz vermit bir haldedir. 
eseri olarak ayrı ayrı hüviyet ve Kendisi de pekali bilir ki pehli
tahsiyetlcre bürünüp, bazı suçlar vanm ıözü tektir. 
itlediiini de ihtimal dahilinde le- Dün kiminle kom.ıttumıa. Hüge-
lakki etmel..' .. edirler ! yinin Jm:ı:!ığını söylüyor.!a. itin 

Bu noktaların aydmlatılma11 po ha.!cikatı baıka da olııa zahiri ah· 
liıe havale olunmu.tur. Bulunu§· val i:u:ıa ha!< verdirecek mahiyet· 
tan sonraki bu aafhnoın da, tah - tc idi. 
ınin edilen ve edilmiyen neticeler Pchlh·:.nlı!.ta y::.:.."Dc!. mukadder 
verip vermiyeceğini, zaman gö:ıtc.o c 1duC-: gibi yenilmek de Yar~··. 
tecektir. Fakat, ba,ka ne~iceler Hü:;eyin dün yenileceğini aklına 
leıbit edilmese veya edilemese bi- ı:etirse bile çıkıp güreımeli idi. 
le, timdiye kadar olup b:• .. enler, Baıpeh::~·:ı:.lık is: .. i, tanı 1::. ;.ı 
vetel' derecede enteresan sa)•ılmak ica'> ettirir. 
ıerektir ! Ve itin ho!! bir tarafı 0:-ganizt.'~örlerc de tunu tavai· 
~a, meçhule doğru uzayıp giden ye ederim. Binlerce halkı stadyom 
tedailerden sonra, geç te olsa, lmpııına toplamadan enel bir da-

·-=-----~~L~---''----'--~.;.;.......,;_...;;..;;.;._....;.__:_....:..:......:__ 

Aile hayatı 
(8 inci say/atlan Jevom) 

bir arzu betliyorlardı. 
.. Birincilerin derdini h::ılletr.-.ek be 

nim için çok kolay olucdu: Onlara 
bir ik nasihat verir, ne yapmaları, ne 
yapmamaları lazım geldiğini söyler 
dim. Esasen, aralarındaki geçimsi~ 
lik mevzuu ya ufak bir sinir buhra 
nından ibaretti, yahut hafif bir inat 
çılıktan ... 

.. ikincilerin derdi ise öyle pek ko 
lay kolay halledile~k şey değildi. 
Yalnız, onlan ancak birbirlerirıe sev 
dinnek auretiy]e aralarım bulabilir 
elim.,. 

Fakat, l!eviımeyenleri birbirine 
sevdirmek nasıl kabil olur? Bunu an 
cak. evlilikte aıkm romanlardaki aşk 
tan başka bir teY olduğunu dü§ünür 
ıek anlarız. 

Evlilikte aık nedir? 
Atkla evlenenler bile evlilik hayat 

larında bu eevainin başka bir ekil 
aldığını görürler. EMıetı a k, evlen 
dikten tonra kaybolan bir şeydit. Bu 
nun yerini ya yeni bir aşk, "rvlilik 
e.şkı,. diyebiltceğimiz eev~i alır, ya 
hutçH tler birbirlerini ortık sevmez 
ler .. 

Atklatınıfi de"1etn ettiğini !öyli 
yen evliler birinci sınıftandır: evlen 
dikten sonra birbirlerini artık l'evtni 
yenler~ atklarınm nasıl kaybolduğu 
na hayret edenler de ikindlcrdir. 

Evlilikte afk bqka bir ~ey n.lduğu 
na aöre, bunu "eeviterck,, evlenmi 
yenler ele bultlbilir. Bu, hirbir:rıt- ısın 
ma, anlatma, "kan koca,. olına sev 
gisidir. Kadm kıırtı•ında huyatını 
kendisine vermif bir er~ei(in bulun 
dulu zaman ona muhaklcıak hürmet 
edecektir. Erkek de ke'lditifle tama 
men baJlanan kar111nr •evmn'en e 
derneı. Şüphtıtiz ki, bur~rla rıı,.vzuu 
bahtolan birbirine •adık kar• k,., 1ıdrr. 
l3inaenaleyh, evlilikte sevgiyi ~ arate 
calc ıey karı kocanm bir''irinc ıcır·ma 
aı ve alromaırdır. 

Ge"İmaizlilc içinde J:>uhm'"" bir 
çifti de birbirine tevdiı-n\tk tc:n bat 
vurull\rı çıue, evvelA bi,birıie iyi g~ 
çinmelerini tenıin etmekttr. 

Yeni eıerler: 
Yeni Adım 

Yeni Adamın 200 üncU sayıaı 
çıkmıttır. içindekiler: lsmail Hakkı 
Baltaeıoilunun yetittirilen tnlebe 
dönmez, Hayatım: Hüıeyin Avni 
nin 48 ıaat; Suphi Nuri Uerinin, Fi 
listinin t.akıimi, Dr. l:zzettin Şac! nın 
Türkiyede maıeri nevroz, Akıl hae 
talıkları yazıları vardır. 

Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

k~ndisib noterden mı:saddak m~
kavele ya!)m~lıdır .. 

-~_ ...... ____ _ 

Cumhuriyet bayramında, Anka 
il'atta ve tehrimizde birer maç yap
mak üzere da ve•~ edilen l~e~te muh 
teliti, bayram günü Ankarad:ı 
yaptığı maçı kazanmıf, dün de 
tehrimiz muhteliti ile ik:nci ve 
ıon maçını Kadıköyüncre. Fener
bahçe ıabuında yapmıtbr. 
Havanın soğuk ve yağıılı olma

sına rağmen, stadyoma büyük bir 
seyirci kalabalığı dolmu~tu. 

Saat 14,45 <ıe Macarlar sahaya 
sıkarak halkı selamladılar. Maçı 
ıeyreden 8 bine yakın kala balık 
oyuncuları !iddetle alkıtlaclı. Kısa 
bir fasıladan sonra İstanbul muh· 
teli'd göründü . 

Maç baıladığı zaman lıta:nbul 
muhteliti ıu kadro ile sahaya çık
mıştı: 

Cihad, Faruk, Hüsnü, Eılak, 
Salim, Re§ail, Niyazi, Satahaddin, 
Bülend, Fikret, Orhan. 
Maçı Galatasaraylı Suphi idare 

ediyordu. 
Oyur.:ı. Peşteliler başladılar. ilk 

akın muavin hathn«İa kesildi. Fa
kat Macarlar sağdan bir akışla bu 
!.'.icum~ taze!~d:.er. Reşad, \ehli· 
keli bir oyuncu olan sağaçığı tam 
ortalayacağı sırada durdurmaya 
muvff ak oldu. 

Macarlar hücum f aikiyeti elde 
etmek için bütün gayretlerile çalı
fıyorlar. Fa.kat lstac!>ul takımı 
çok bUyUk bir gayretle cidden mu
vaffokiyetli bir oyun çıkr.rdılar. 

Macarlar altıncı dakikada bü· 
yük bir \ehlik~ atlattılar. Salimin 
verdi~i bir pası kovalayan hücum 
hattı Mac~rl.uın defatıııni parça· 
l:.dı r-:· ret gUzel bir driplingle son 
rakibi de atlnttıktan sonra alt. met 
reden sıkı bir şüt çekti. Fakat Ma
oar kaleci vaziyeti mükemmelen 
\:akip ebni• olacak ki top tam kö~e 
yi bulacaV,ı sırada keameğe mu
vaffak oldu. 

Macar kalesi het dal:ika çok 
mUtkUI vasiyetlere maruz kaldı. 
lıtanbul takımı iki cenahtan ve 
merlcez~en mütemadiyen hüct•m 
ediyor. Fikretin iki ve Billendin 
bir ıUzel ıütü kaLclnin elinde kal 
dı 'HY.:\ avuta ıitti. Macar defansı· 
nın icap ettiii zam•n çok ıert oy
nadılr görülüyor. Hakem bu ıer·~· 
li(ti iki frikik cezaıile karf.ıladı ve 
oyun normal bir hale a::di. 

!\!ACARLAR HAKiM 
VAZiYETTE 

Macarlar on beıinci dakikadan 
ıonra hakim vaziyı!le gcctiler. Her 
iki açılın s~rüklet?iği hUcumlar 
çok ıeri oluyor. Petteli oyuncula· 
rın ayalına takılan her h~cum ant 
tt: :ikelerlc nihayetleniyor. 

lıtanbul muhtelitinin mildafaa
ıı bu hücum~:.::ı ancak dört dakika 
neti:eai.: bırakabildi. On dokuzun 
cu dakikada Pe~'.:elilerin ıaiiçi ha· 
fif bir burun tülü ile topu ağlara 
tr.ktı. Ciho.d müdahale etmekte ae· 
cikmi' ve top geçtikten sonra plon 

Macar takımı bir aradt.1 

Macarlar bu ilk ti~ 
nı :geçmeden akınları:,ı# 
ler. 21 inci da~ikada 
bir tülü kale clireği~iıı ~~ 
geçmek üzere idi kı •~ 
fası yetiş\i ve iyı liô~~ 
yen top yine avına ft ~ 

btan lMıl muhm\ti 1---

laiımqtı. _ .. iti 
iKiNCi GOLIP.'J, 

39 uncu dakikacı.. 
solaçıkları vasıta.sile bıt fi 
çıkardılar. Fakat 'bu•• 
vaziyetincle yapılıiıı§l~ 
Macar oyuncunun pa• bt 

• • c"\C man nızamsız vazıy : yJ 
görememiıtı. Devrenııı.ti~ 
kaları lı'~anbul muhtelf~ 
miyeti ~ltında geçti. 'fi 
carlar sayı im!tanı verdl,) 
ıayretle oynuyotlatdı. fA 

Devre bu suretle 2-0 
lehine bitti. ede 

Macarların bu clevt 
tıkları intiba ço!t ~eti, ~ 
sert ve nef eıli bir takri'l 
merke:zind ... üir. ~ 

iKiNCi DE~ ı,.ıl 
ikinci den;:de lıtan 0 

li.ia.de bazı değitiklikle~. 
takım ıu kadroyu ahn•f ~· 

Cihad, Hüsnü, Fard J 
Rıza, R~al, Niyazi, Na ' 
BülenJ, Fikret. ıııJı•J 

Bu devrede ınawıa.r ııı ty, 

oyna.adat. nıuhtelil takJib er 
namasına rağmen 'peştelil j~ 
sen oyuhu hucufiı avııntB , 
veriyordu. :Maamafih b1l 
semere verebilecek kaaıır t 
muyor ve oyunun umtıJ\1 
Ut.erlildekl t~ifi ahcalt hl 
8ektlde kahyordu. ~ 

tıÇONctt aoıJJ. -tJ 
Maçın son dakikaları çetı~ 4 

me halinde geçti ve biriııc\tııı; 
vaziyet değişmeden mııç b ;;ıııl": 
re İdi ki <pe§telilerin ortlJ. yı 
gut.et bir kaf'a vuruşu ile sıa 
ilçe çrkaN!ı. , ,/. 

macıı.rlar güt~l. canlı 'c • 
dılar. onlarda bulunabil~! 
luzumsuz derece sert oY11~1 tfı 
istanbul muhlcliti ise ~)!\ ecl 
ilk ın~~ı ôldu!u ı~tn bir / 
göste~, 

GünlD~ 

~~!?a!~ 
ÔÔLE NEŞRIYATI: ,,, / 
12,80 plAkla tUrk musıktil 1

, j,o 
20,0IS nıuhtotll ptAk neşd)'atı 1 ' 
AKŞAM NEŞRİYATI: fP ~ 
18,M pta.kıa d&JıS muaıldti ı;!~..:J 

Ali K!nll Akytıt (COCUk ter~./, 
cuklara masal: Bayan Nlno sD tv.J 
Rıfat ve arkadll§ları tarafıDd tf fı'J 
kisi \'C h&lk llU'kJllltt 20,!Ô Ö:, ~ıJ 
Cmdan arabc& ıöylcv 20,46 Bel ., JI':. 
tarı tarafından tUrk musikisi 'J/.J. 
tarı <ııa.ıt ayan> ~ı.ı:s nad> -, / 
(Karman) 22,l:S .Ajans ve bO~ 
crteıl ıUnUn programı 22,~~ nO ,, 



Levazım amirliği 
ilanları ,_ 

-
Ye§ilköyde Tayyare Makinist mek. 

teblnin önilnden tayyare meydanına. 

kadar olan yolun 2 - 11 • 937 salı gtlnll 
saat 14,45 de Tophanede İstanbul Le. 
vazım Amirliği Satmalma KomLsyo. 
nunda pazarlıkla eksiltme8i yapılacak. 
tır. Keşi! bedeli 9950 liradır. nk temi. 
natr 746 lira 25 k~tur. Şartname 

ve keşfi komisyonda. görülebilir. İstek. 
lilerin kanuıı.t belgeleriyle belli aaat. 
te komisyona. gelmeleri. (225) (7346) 

:s::::=ı:ı-:a ••• ._ı .• ::::::====---1 Dlf Doktoru 

1 
Necati Pakşi 

Hastalannı herglln ıabah 10 dan 
ak~am 19 za kaidar Karak5y Tilnel 
ıneydanı Tersane caddesi baımda No. 
1'2 de kabul eder. 

Salı ve cuma günleri saat 14 den 
18 ze kadar paraıısdır. ı ............ := .......... 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her ıUn sabahlan ıekis buçufa 

alqamları 17 den ~o yo kadar Llle 
ll tayyare apartmanları ildncl daJrc 

T•t.t-ITI: i51Ali[A$1 
-- ..._ • - ...... • ,11111. • 

11. numarada bastalanııı kabul ede.r. 
Cuınarteai gilnlcri 14 den 20 ye ka 
dar haatalarmı param, Kurun, Ha 

ber okuyucularmı dakupon muka

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

~~~ ~ Cinsi ' Mikdarı 
:"iti ft....,_~Yl§ı 
~~ 490Adet: 
'i ~ dUd~ 30 ,, : 

Bulunduğu Y.Cr 

~ t,.. lokaaı Pirinçten , ;: :: : 

~lcıa et çifte 282 '4 r: 
'b_: )ı.1 •. : t'C.. 1 35 .. ": _) 
~~-~tt5l pı...ı-,.te.. . :"'~ ""• ~uııı .. •10 ,, : Sirliecide Meydancıkta 
~-. ~u- 154 ,, : Teftiş Şubesi binasının 

~~ ; =~ :: ~üst Jcatında, · 

~ llltkıneeı \ ı 26 " : 
,, .,. !520 ,, 
lı .. ~ lranılıi 18863 " : 

,, it ~ " 17483 " 
,, ,, ~ ,, 14 " 

,, " <oo " 2312 " 
.. " 223 " 7512 " 

. . 
: Diyaröekir Mil!kirııt fab. 
: rikasında. 

,, " 333 .. 739 ,, 
•• " 400 .. 341 .. : 

h •ı •• 750 ,, 2116 .. 

vellıi;b 900 " 19 ,, 
lllJ l\b,, •• 56 ,. : 

~'il Ciıı.ı .,..Ja 58 parça : Maltepe En.<ıtitüsünde 
~ıu.... tt1 Ve • · h · ı.:~ba .ınıkdarlan yukard& yazılı eşya 3 • xı . 937 tarı ıne rasth. 

~l 1t1tıııerı gUnu saat 10 da pazarlık la. satılacaktır. .. . 
~ha 1~ fçltı ~ !nallan her gt1n hizalarında yazılı mahallerde gormclcrı ve 
~t Şu de :-ayin ol~nan gün ve ta atte Kaba taşta inhisarlar Levazım ve 

'beasındeki Satıo Komisyonu na gelmeleri ilan olunur. (7178) 

~~dllb 
~ tıL asında Muhammen bedeli 
"· h 14tc c; kalcnderhane mWlleai 
lth~!" attk.caııncıi ıokafında 10- ı~ 
ııı. lltb ıı. 
~"1 tu aıında 
· h Cc C Kalenderhane mahallesi 

I\, ~ .C§tnc k 
~t-t l.nJc~ ao ağında 10 - 14 
Qh~ Q~ ı. 
., ·11~1ı Jadi\ 0 
t tıı~ liUate avutpap mahallesinde 
~lidlaıarı h v ~okağında (temel ta~ları 
tr-ltı" c ~iın arıçtir.) ev ankazı. 

350 

3$0 

50 

İlk teminatı 

26,25 

26,25 

3,7 5 

~. 4 :~ tadd:· keınaıettin mahallesinin 
tı \' llltlti11 in~ •okağında 101 - 231 

-) Ut~d aır. 30 2,25 
li;ı , ?t l l ICl?ıf 1 k .. 
~b~İr Sile •rtı 1 ve muhammen bede 1 )eri yazılı olan an kaz sa.:r ~a .. ~~zere ay 

t~ht · latcıt .rıtıa.Ya konulmuıtardır. Şartnameleri Levazın mudurlugunde gö 
t ~. ıı hler hizalarında rösterile n ilk teminat makbuz veya mektubile 

• 931 •alı ~·Unü ıaat 14 de Daimi En.:ümende bulunma'ıdırlar. 
(B) (7025) 

.., ıı...;,, Nafıa Vekaletinden: 
~ Ct(Jeki lra . "ft ) . '} 

ojın Vera fabrikası saha&ında. ikişer odalı bır çı_ OJm~ ı c bi. 
l ın;nın ve bir iKi barakası ile umumi helanın ve bır makıne sun. 

~.~ ' ~U aları kapalı mrf u21ulile münakasaya konulmuştur. 
~ bctlıiı-.~a.kaaa 10 • 11 _ 937 tarihi ne tesadüf eden çaı-şamb:ı günii saat on 

• .,, 011arı ı · od !I d ~ nşcıat Dairesindeki MUnakasa Komısyonu ::ı~ın a yapıla. 
~ 'S Q' Ub~~ . d 
~ ~'ll"tk atın muhammen bedelleri mecmuu 17850 lırn ır. 

' lfuıt kat teminatı 1338.75 liradır. 
a.veıe Projesi, mUnakua ~artname'5i, Bayındırlık işleri genel 

--- - -

ı 

.. k ==--:=====================•w1mm• --·o . . roJ·eıcri vesair evrak dan müteşekkil bir takım muna asa ev. ••••• 
Fartnamesı, bınn P . . . · Difı:. Doktoru 
· k bilinde Demiryollar İnşaat Daıresınden ,·crılmektcdır. v 
ra:n 90 kuru; mu a . n•ı P.... At ,,,_,O 

.. akasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksılt. \\oJI Uııılley'" ~ çeır 
5 - nu mun "k ·ı c· t t k1·r· . mucibince ibrazına mecbur oldukları vcsa.ı 1 e ıa e 1 1• Yalnız CUMARTESİ GUNLERt 

ınn ,.e ıhalc kanunu - . 
. . . !l37 takvim senesi içinde muteber Nafıa Vckalctınden ve. YALOVADA, sai. günler Kara· 

uı ha,·ı zarflarını \ e . . . ·· "'k · 
. . .. . "kalanı.. mezkt1r kanunun tarif atı daıresınde hazırlıya. gumru tramv:ıy durağmdakı mu-
rılmış muteahhıt vcsı h Pi d h ı · b" t ti e kadar makbuz mukabilinde Demir. aycne ane n e asta annı kabul 

k il k Sa saatınden ır saa evve n JI 0.ı ra m na a t 1 K . B k 1 w ... er. 

! D ·resı' Arttırma Eksiltme Ye hn o omısyonu aş an ıgına --·-..... 11 .. _ .. _·:··:·---·· vollnr n~aat aı • ............. • ........................ ::.-::=a;:n: 
. . ıs lar·ı lazımdır. (4002) (7281) 
vermıı oma 



12 - K9UM 1 IKINCl~RtN ttl,7 

SÜMER BANK 
BURSA 

MERiNOS FA~RiKASININ 

KROŞE YCNLCLERi 
GIELMDŞTDR 

VERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Vevlet Demırgolları ve Limonları işl~tme 
. Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1350 lirıı olan lG,000 kilo 20 m/m lik yuvarlak demir 
~11-1937 çarşamba gUnU saat 10 da Haydarpa~ada gar binası dahilindeki 
satmalma komisyonu tarafından !)Uar hkla satın .alınacaktır. 

Bu i~ girmek isteyenlerin k:ı.uur1un tayin ettiği vcr,aık ve 101 lira 25 kunış 
muvakkat teminatlariyle birlikte ~azarlık günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lizımdır. 

Bu işe aid ,eartnameler komisyonda parasz olarak dağıtılmaktadır. 

(7375) 
. 

İlk eksiltmesi fcahedilen vagon ve lokomotif verenleri ile sair muhtelif kri· 
ko ve verenler 20.000 lira muhammen be d~Ue tekrar 7-12-937 eah günü saat 
15.30- da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakka! teminat He kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün aaat 

14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada MalZeme daireıinden, Haydarpaıada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılrnalrtadu. (7188) 

Vakıf paralar 
müdürlüğünden 

Komisyon mikderlannın yenid• indi rildiğine dairdir. 
Kagir binalarla hali İnflda bulunan emlake aid ikr~lardaki 

komisyon . mikdarlarımız tekrar indirilmiştir. tlan ederiz. (6952) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınnlma l\omİSJ'Onundan: 

-

KIRAL\K 

APARTIMAN 

Müşterf.-Ktralık apartiman kaç odalı? ı 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşteri.-Banyoda havagazı aleti varmı? 

J<apıcı. -Evvet efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletl• 

ri koydurdu 

/ 
h•v• ct•zı 
==========~- ·ıolllenl .. 

101 İstiklal Caddesi-İzahat-veresiye satiş 

1 Hari::, ~:::::,~ıla- ı .. '~-~~~'~!.~~.n~:~.~~!~!~~~~ı:ok .. T~k ~ 
sıt' komurunun mubayaası kapalı zarfla eksıltmeye konmuıtur. r1/J 

---•••••-•••••; 2 - Eksiltme 3 İkinciteşrin 937 çarşamba günü aaat 15.30 da Atık~ 
Edremitin 325, Bergamanın 535, nişehirde Vekalet binasır.da toplanacak Satınalma Komisyonun:a yapıl 

Ayvalığın 132 ton yulafı 8 • ıı . 937 3 - Muhammen bedel (10150) liradır. 
pazartesi saat 11 de pazarlıkla ihale 4 - Muvakkat teminat (761) lira (25) kuruştur. ~ 
edilecektir. Edremit yulafının ilk te- 5 - İsteklilerin bu baptaki şartnameyi Vekalet Levazımından •

1 

minatı 1402 lira 50 kuruş. Bergamanın zımdır. 
2406 lira 50 kuruş. Ayvalığın 579 lira 6 - İsteklilerin 3 tkinciteşrin 937 
25 kuruştur. isteklilerin belli saatte ko- larını Satınalma Komisyonu Reisliğine 

günü saat 14.30 za kadar tekl~f ·e' 
makbuz mukabilinde vermeterı 1 

mektuplarının altıncı maddec11~ şarttır. Postada olacak gecikdle ( 
misyona gelmeleri. 7 - Posta ile gö:ıderilecek teklif 

( 554) (7225) saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması 

KURUN 
ilan tarifesi 
llin sayfalarında sanUmi 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 ,, 
Dördünı:ü sayfada 100 " 
Oç ve ikinci sayfalarda 20Q ,. 
Birinci sayfada 400 ., 
Başlık ilanlar 500 ,, 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 
küçük ilir.lar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşt.:!rilerimizin 
nıukaveleleri ~iiddetince fark a. 
tınmaz. Uzun müddet devamlı 
ilanlar tenzilfıta tabidir. İlan ver. 
mek hususunda yalnız ve münhn. 
sıran V AKIT YURDU altındaki 
Kemalettin tren ilan bürosuna 

her değildir. (3864) 

,, Şark Malt Hulasası 
r işteha ve kuvvet için ert 

birinci ilaçtır 
Çoculdarın dişleı· inln kolayca ~ıkt11•~ 
na, kemiklerinin l<uvvetlenmesloe, 'i .. 

cuk emziren annelerin sUdttotlO 
~oğalmasıod yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunll'' 

Nafıa Vekaletinden: 
müracaat cdi•melidir. 16 Birincikanun 937 perşembe günü saat 15 de Ankarada vekll~ 

Telefcın: lstanhul • 24370 Eksiltme Komisyonunda 658400 adet takriben 286.404 ton "Gal\faıJI' 
nun kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı ~caktı-: . 

1 - Bir tanesine ( 1050) kuruş kıy met b:çilen \·asıf ve örneğine uygun se· ;:• aa.11u11m:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::; Teklif edilecek Tirfonlara; <.f..:nebi malı olup Mersinde sif supalıl _,.. 
kiz yüz hayvan velensesi kapalı zarf usulile 8-11-937 pazartesi günü saat ii DO~TOR ii leceğine göre 50.120 lira 70 kuruş vcyerli mal oiup Mersinde \faJ•:. 
on beşte satın alınacaktır. ı:: K \ •• Ü teslim edileceğine göre 87353 lira 22 kuruş muhammer. bedel tesbit 

2 - Buna aid şartname parasız o larsı.k Komisyondan alınabilir. Eksılt . tU ema OZSan ii Bu hususa ait şartname ve teferruatı 437 kuruş mukabilinde J.'IJ 
mesıne gireceklerin (630) liralık ilk le minııt makbuz veya banka mektubu ile ~i Oroloğ . Orwratör i~ kalet malzeme müdür~üğünden alınabilir. 
§artnnmede ya~tlı b"lgeleri .muhtevi tek lif mektuplarını belJı gUn saat on dort- \i Bevliye mU' e 'lassım H Muvakkat ter.ıinat :, Ecnebi mala teklif edildiğine göre 
ten evvel Komısyona vennış olmaları (:3!>62) (7207) \ ~ Karaköy _ EksE>lsıy~~ mağazası ı: ve yerli m~h ~eklif e.dildiği.ne göre ~617 lira .66 k~ruştur. ~ 

:ı ycttıında. fJn gürı ngl(·~en sonra :! İste't:lılerın t eklıf zarf arını talımatnamesıne gore Vekaletten ahn~I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 2 den 8 e kadu : 1cl: 41~5 5 hhl:k ve~ka~ ile hlrlikte 16. Bi~ncikinun. 937 pe~e~egünü u~ı' 

Sahihi: ı\Snl US 'f\'e.~.·rİYfJl direl.-ıörii: R~fik A. Se,·enfl'il ~-... • .. -······-·· .................. ı:-··---·:; I Ankarada Vekalet Malzeme M:idürlüg~üne vermelerı· l"ı:ımdır. "7350,ı ,.. ............................ .-.............. _._ .... __.... el 


