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Diplomatik seyahatler: 
Bedin - Roma mihveri Alman - İtal

yan - Japon anla:ıması Jtklinde üçlü 
bir ittifak yoluna girdikten sonra Lon
dra - Pariı mihverinin şimdiye kadar 
muntazam ve müşterek olan hareketin
de biraz değişiklik oldu. Bu değişikli
ğin mahiyeti bu mihverin bir tar:ıftan 
Londraya, diğer taraftan Parise .daya
nan iki uçlarında tereddi.ide benzer bir 
ahenksizlik görülmeıidir. 

Bir kere İngiltere Ba~vekili Cham
berlain Dokuzlar konferansı henüz 
Bı(i.kselden dağılmadan Alman siy,ueti· 
ne karp hususf temayiUleri ile tarun.mq 
olan Lord Halif axı Berline gönderdi; 
bundan ~onra Brükselden avdetinden 
sonra Hariciye nazrrı Filenin de Roma.
ya gideceğinden bahsolunuyor. Diğer 
taraftan M usolininin de Londrada lngi· 
liz hUkllm.eti ile komşmalt üzere Kont 
.Volpiye tam salahiyet verdiği bildiri
liyor. 

Lon.dra • Paris mihverinin İngiltere· 
ye bakan ucundaki bu türlü hareketle· 
re mukabil Fransaya hakan ucu da 
Delbosun bir sıra <1.iplomatik seyahat 
yapmak üzere harekete hazrrlandrğıru 
göstcriyıor: Par isten gelen haberlere 
göre Fransız Hariciye nazırı da Var· 
şovaya, Prağa, Bükreşe, ve ~lgrada 
yani Fransanın eski dost ve ı:nüttefiki 
olan memleket payitahtla.rma uğraya

cakıruş. 

Bir kısım Fransız gazeteleri tngilte
renin bu tarzı hareketini Fransayı terk 
etmek için bir başlangıç gibi görüyorlar, 
Alman, İtalyan, Japon anlatmasına 
karşı Fransa ile Çelros?ovakya ve So\f
yet Ruoy::tyx bıraka.r:ı.k ken.dlıılıd bir 

kenara çekmek arzulan buluyorlar. o
nun için: 
-Frasa ile İngiltere her vakitten 
ziyade birbirlerine yakın durmalıdır; 

ô:inya sulhunu kurtarmak için Avrupa
yı ideolojik iki mücadele cephesine ayı
ran memleketler araSJnda uzlaıtıncı 

bir rol oynamalıdı.r.,, 
Diyorlar. 
lngilterenin maksadı: 
Bir taraftan Bertin ve Roma ile ayn 

ayrı müzakereler açan, diğer taraftan 
ıgeneral Frankonun hükQmet merkezi' 
olan Salamank,a ajan adı altmda siyasi 
memurlar gönderen lngilterenin mak
sadr nedir? 

İngiliz Başvekili Chamberlain haki
katen dünya sulhunu kurtarmak için 
umumt bir anlaşma yolu aramak niye
tinde ve gayretinde midir? Yoksa sulhu 
muhafaza imkansızlığını anlaclrğr için 
sadece herhangi bir tehlike vukuunda 
kendi gemisini ve menfaatini kurtar
mak çaresini mi düşünmektedir? İşin 
zahiri manzarası bu ihtimallerden birin
cisini göstermekte ise de ikinci ihtima
lin hakikaten daha uygun Ql.duğu da 
söylenebilir. Fakat asıl mühim olan bir 
hakikat vardır ki, bu da İngUterenin 
tatbik ettiği harp hazrrliğr programım 
tamamlamak için daha en a§ağr bir bu
çuk seneye ihtiyacx bulunmasıdır. 

Bu itibarla hadiselerin sevki ile İn
gilterenin her gün bir başka politika 
tutar gibi görünmesi, beynelmilel sulh 
politikasında zaman zaman tere.ddüt};ı 
gerilemeler ve ilerlemeler yapması hep 
bu vakit kazanmak ihtiyacmdandrr. 

Fransamn ve tngilterenin endİ§esi: 
Bundan bir müddet evvel (Revue .des 

leux Mondes) mecmuasında (Rene la Bru 
iyere) imzasile neşredilen m:.ihim bir 
makalede Fransa ile !ngilterenin Ak· 
.deniz sahasında çıkacak bir harp tehli· 
kesi karşısındaki endişelerini gösteren 
bazı yazılar vardı. Bu yazılarda bilhas .. 
sa göyle deniliyordu: 

"Fransanrn yaptığı 10,000 tonluk 
yedi kruvazör.den sonra İtalyanlar aynı 
tonda yedi kruvazör yaptılar. Fakat bu 
kruvazörler Fransızların yaptrklart kru
vazör1erden sonra inşa edilmiş olduğu 
için İtalya kendi gemilerinin karakte
ristik vasıflarını değiştirmiş, bu gemi
lerin inşasında değişiklikler yaptığı 

gibi onların himayesine ait tertibatta 

da b'.r takrm rsfahat icra etm'ştir. Bu 
suretle İtalyanın yaptığı kruvazörler 
askerlikçe Fransanmkilere üstün ol
muştur. Diğer taraftan "Condotieri,, 
tipinde 8000 ile 5000 ton araaında da· 
ha 12 kruvazör ile 44 destroyer ve 36 
torpitonun inşasına başlanmıştır. Bü
tün bu ümitler ya faaliyet sahasına gir· 
ıru,, yahut girmek üzere bulunm1.11 bir 
vaziyettedir. Fransızların bu İtalyan 
harp gemilerini karşılamak için 5.000 
ile 7,000 ton araaında ''Galiesonniere,, 
tipinde 6 kruvazörleri ile 2.500 ile 
2.800 ton arasında 32 torpito muhrip
leri, 1378 tonluk 28 torpitolarr ve 600 
tonluk 7 eıkortörleri vardır. Bu Fran
sızlar için, bir üstünlUk demektir. Fakat 
İtalyanın bahri kuvvetlerinde sansal
yoncl bir hadise teıkil eden cihet ,udur 
ki bu d~vlet herbiri 35,000 tonluk ol· 
mak Uzere ild büyük zırhlı ile yüz k&· 
dar denizaltı gemisi yapmıı bulunu• 
yor. Bu program İtalyanın tarkt Ak; 
deniz mıntakaıı ile garbi Akdeniz mıll• 
takasını birbirinden ayırmak ve bu iki 
mıntaka arasındaki münakalatı kcımek 

vaziyetine geldiğini çok açık olarak 
gösteriyor. Zira İtalya Akdenizin muh· 
telif mmtakalannda deniz üsleri vUcu· 
da getirdiği gibi gayet kuvvetli bir ha· 
va donanması da yapmıı bulunuyor. 
Herbiri 35,000 tonluk olan bu üniteler 
381 milimetrelik 9 topla mücehhezdir. 
Bundan çıkan netice şudur ki İtalya 
daha on sekiz ay (bu yazıların intişa
rından sonra iki ay geçnıI' olduğuna 
göre şimdi on altı ay demek lazımdır)' 

dlinya yüzünde en modern evsafta 
35,000 tonluk iki bilyük zırhlıya malik 
olan yegane devlet olacaktır. 

Sicilya boğazını kapatacak kabiliyet 
ve kuvvette olan bu denizaltı gemileri 
ile bliyUk zırhlılar İngiltereyi bilyük 
endişelere sevkediyor. Zira bu harp 
gemileri havadan son derecede siiratli 
harp tayyareleri ile takviye edilmiştir ki 
yerleri gayet iyi intihap edilmiş bu tay
yarelerin saynu da 2,500 ü geçmekte
dir. Bundan 'başka İtalya yerleri gayet 
iyi intihap edilmiş birçok deniz üsleri
ni de organize e1mektedir.,, 

Berlinde ve Romada akisler: 
Geçen hafta resmi Roma diplomatik 

ajansr İtalyan Ba'§vckili Musolinfnin 
kaleminden çıktığı söylenen bir nota 
neşretmişti; bir milddet evvel Cham· 
benainin "İngiltere İtalya ile anla§ma
ğa taraftardır. Fakat bunun yolu halk 
kalabahğı içinde nutuklar söylemek 
değil, normal .diplomatik m:izakere 
usulleridir.,, şeklindeki beyanatma ce
vap olan bu notada şöy]e bir söz var
dr: 

- İtalya İngiltere ite sulh yapmak 
istiyor. Fakat bu sulh sürat ile yaprl
malrdır; yoksa İtalya bitmez tükenmez 
sulh müzakereleri ile uyuşturulmak is
tenilirse buna gelemez . ., 

Bu defa İngiliz Başvekili namına 
Berline giden Lord Halüaxın ıcyaha
tindcn bahseden Alman gazetelt-ri de 
şu tarzda neşriyat yapmaktadır: 

- Lord Halifal:m Berline gelişi va
ziyeti tetkik etmek ve Almanyanın ne 
gibi şartlar ile anlaşmak istediğini öğ
m:rk imiş. Eğer böyle iee zahmet etme
se daha iyidir; zira Alman yada keş:f 
ve tetkik edilecek hiçbir şey yoktur; 
Almanların bütün istedikleri meydan
dadır . ., 

Bir taraftan Berlin, diğer taraftan 
Romadan gelen bu türlü akialer henü:t 
orta.da dönüp dolaşan sulh ve anıa,ma 
sözlerinin henüz olgun bir hale gelme· 
miş olduğunu göstermeğe kafidir, sa· 
runz. 

Asım Us 
Lokantalar f attı, edJI tyor 

Eminönü ve Sirkecideki lokanta -
lar !on günlerde sıkı bir teftişe tabi 
tutulmuşlardır. Bunlardan bazıları 
hak km da pis tik noktasından 

zabıt tutulmuş, bir tanesi de üç gün 
müddetle mühürlenmİ§tir. Diğerle • 
rinden para cezası aımı...-., 



C~raplar niÇin yerli 
ıpeklerimizden 
yapılmıyor? 

eşrivatımızm uyandırdığı ~ ~ı~
ıı.ı..~e hükümetten bir dilegımız 
~ etde g 'nPkleri bu ışe 
, ı l?ıı.... azetemizdc ''kadın ço- n in fevkalade ekstra 1r ·· _ 
., b ·•-11ıa ipe .. ~ d Avrupanın mu 
' a~lığı 

1 
gınden yapılamaz elverişli otmadıgın an . k aramak 

~- fabriJr a .~ında çıkan bir yazıda him bazı firmaları beyaz ıpe 
"llil atorıer· · · · aııdıı.ı ının çorap ımalin- tadırlar. d bir"ok 
ltı . ıı. arı ip -· nırza a "' f erltıi egı Amerikadan ge- Bu meyanda Bursa Demek 
~tikati:.~Zll_11§tık; aynı zamanda müracaatlar yapmışla.~d~r:n kullanı
llıaliııe y erın Bursa ipeğinin ço- oluyor ki çorap sanayu 

1~1 

eklerimiz
ta.tıııı da ~aınadığı yolundaki id- lan ipek de bizim beyaı ıp fabrika· 
~ :abl'ikas aydetmiştik. Bursada den olmayabilir veya. çorap da doku
g· U Yaz.mı bulunan bir okuyucu- ları bu ipekleri maJçınaların da ipek 
ı-..~tel'nliş ııa Pek haklı olarak ala- yamaya bilir. Bundan Burs! amaz 
·•ıı~t · \·e b · çıkarı a · 
~r, ~I'. Oku ıze bir ~evap gön· yapmıyorlar manas~ !ah edilnıiş de. 
~"_ kı: Yucunıuz mektubunda İpekçiliğimiz yenı 15 ·t· olarak 
...:ıta -· ıd· • k trol vcsaı ı . .Plard gı ır. Fenru on ..... de bir de 
l'i~aGan a kullanılan ipe·Jerin ipek böcekçiliği enstıtusun halli var-
~eti Veya d.. k disiyon ma ' hiJ· ilden .,. unyanın herhangi moiern ipek on anılan evsafı 

k 1.Yol'lını t>elınekte olduğunu ben dır ki, bu ipeklerde ar. . 
çeı.. · Fak t b . k . , 1 ·ıe ölrmcktır. 

ıı:ııırıedi ~. a u, Bursada ıyi te nık vaslla arı • d kullanılan 
~ llıı~ lı>ek ~. _ ınanasına gelmez. Çorap fabrikala~ı~,;". Bursalı 
~4 i~lt Çılıgi ile Avrupanın bel- ipeğin hariçten getı,~ı. 10 ~tiıTi gibi. 

"e ~ilpazarları olan Marsilya fabrikatörün de tazaık c 
0 

lltıık ~ \>e da~o şehirlerinde şöhret maalesef valddir. . n sihha-t· a1111 • 1 . eşrıyatımızı 
~ ıl'ata a cıhan ipeklerinden Bu hususta o o · e rid ctmekte-

ra 0~\Ulıa satıınu§tır. Fakat da- tını bu okuyucumı~z .da t ) imalinde 
eı3.1'ta.rı i sanayiin inkişafından d ir. Bursa ipeklerının ~o~P iddianın 
~~ileı p~k Barfiyatr, fiyatları i~e yaramadığı :'01~~ 1~ 

1 
istihsalatı-

0 Ştir. iasaıara satmaktan bizi yanlış çıkmasını \C ) ~r kıtnlar aran-
~ ıı ~ile 1t aln1z benim mliesse- mızın kullanılmasına 1n:1 
il l\eqe 20oadar Avrupa pazarları~ masını biz de arıu cdcrız. t 

fııeı. ile 400 . ..ıa. l rrnd:ı ısrar e . 
~ .l( sat bin lira ara- Fabrikatörler !·.1 ıa .a . 1 al&ka-
Seıı llıll\ıişt?11§ ve bunlar fevkala- mektedirler; hükumetııı b~ 1~ e çorap 
~ı e ~l"fı ır. Hatta Moskovaya dar oıması. yerli ipe~lcrı~tı~ vcrli 
ı ~etirıdnda Yolladığım 170 bin imaline elveriı;li ise ımala . · et-

~ e · . ' . . nı temın ol'ldi . lJ>eklerım Moskova t ipeklerimızın lı:ullamıması . . bu 
~~~· sıyonunda takdir edil- mesi lazımdır; yerli ipcklerımız 1 l k hale ge -
~~ ll\l.l.k işe yaramıyorsa yarayac~ . 1 k 
~ h l\sı ı '"erneu en fazla ipekle 

1 

mesi için icap eden tcdbırlerı a.~a· 
1'!Jt Jcap eden paraşüt imali da yine alakadar makamın vazı esı-

~~A llPorıtarın ve kerekse Çi- dir. 

iv~ h ~ı 11" l malllUmne- Reşadiye caddesi a-
~. ~ &sıı olacalı 2 patılmagacah .. 
l·a 1\ i G.. "k idaresi belediyeye mura· 
1 ~ ~tı-l~~~ lllalathaneleri hakkın • caat ~~:r~k Sirkecideki gü_mrü~ bina 
~o <.ı:rı~~~ J.~ni bir talimatname sı ile antrepolar. arasındakı genı~ RC>-
~~: ' un yazmıştık. Bu ta- d' dd ·nın kapanmasını, bu· 

~ı l'lat!'I bazı maddelerini yazı· şadıybe. cad esı tesis edeceğini bildir • 
~·ıqt tiil.tiıı • ra a ır epo 

11~' ~c l,..~lllalathanesi açmak icir: mişti. . E · 0··nü me•fdanma gi • 
·" 1~ Hll'tt • ]\ . B ı d ve nıın · • 't >,~, 1\ aı aı foavenet vckale • d e e11ı. darlığı ve işleyen vesaı· 
~'eleı·crı !tıe8 l'ttacaktrr. Bu imalatha- .en yo a:m •sında bu yolun kc:ı-

"e ~ ~~ar~~nlere ve diğer mües • tın çoklugu karşfık bulmamış, gi.im· 
tlll\~I~ ~İtcle"erıneyecek bir şekil. p~n~dsmı.~u~:te<Yini yerine geti-

lcıqi thıttıe l\ olacaktır. ruk .ı are~~n~n ')dir~iı:tir 
~erı~~l'tıe de, ~ç yağlarını kabul remıyec:gını b~taka.fl ta hlls,ye 
t~~ ~. k "erı, parçalama, erit - Anado u nu U ö:dU 
~ili,' e~~tılar! boşultma yeri, mUd~r . r:ılı:ıt;.ız hnlunan 
t, b

1
: ~~ k Yaglannı karıştırma Bir ha[·aı1an ırrı , l li"İ\'1' nıiidiirii 

~ ~trı ram d .. • 4 d 1 tak:t'ı ta ı . ~ '~i • tııhk ı, epo, tuccarı ve ı'\na o u nı.n • f:tt etıni .. ıır. 
'"!:· a~~ ~·etı· 1 kontrol bürosu, it· Cemil Ülkiir cliin '6c0 ' ,.3~:n~l.ı rı.;ki 
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ııq " n • . 1 un o n • J, c ı> <ıtıen; halırıHı en mez 

1 
k ıvnıetl i lı izme-

~lıltt ~t~Cereı:· . bol giineş girecek mnmide donıınnıat 11 
• 

~~~~i~ ~erne:1 
.. o}~~aktır. ti p;iirülınii~tii. ııır~i ~iirı hiıı;o!• dc-

4t~ı ~.,.,.r · or.lıık1erle beraber l\ferlıunınn rrıı · 
1 
.. ,-e rn"rıııırlan 

ı •~l' o\ı-clct tı. .. eklerdir. . .. , I · · uii< ur . . · 'l" }'a ıvıarRa . d h n ız mu<"~~c~e t r ı r 1 ak ebeıl ı ı~t ıra· 
. ı:~1 l:>tlıı:> tın en ""ıska hir taraf ınılnıı kalclırı ıır. 

1 ~c d;t1 1nik~ı1rnayacaktır. A n: Jıa• ... 1h mıı Jı11~:1kı l r11•~1~k ar ay .J 

tııaı ;
81

llo edil r~nda r.-ıeYaddr iır Oç den ıcl 
~ . ·~ti b' ebılecel-tir g d·yor .. 
tiıb,' i\ltıtıdıt bdoktoru.ıı daimi mu . . ·ıdiir ıııuannı 
ıı.. ~ \' • a .. ı., ..ı 1 k b . 1 ıe~• n. ı. . .. -~i" ~tıla.c l· .... uru nca . ' t· Liman ı~ rt~ı . \ka,· i~lelnw~ı mu-
~- "t " e ı ,... rlu • ·· 1"' ·• ."'lıt tı t 1 " 00 tı· ..... ' H:ımit ~ar:ıro- • . t=l'arrt nıth uru 
1.1( it Doe.edi ... 'cnıı . ' 1 
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~~ ~~jtıtro} rd her15i:n yc:ıpılan '\lüfit Ncrıl<'t lıııt't 
1 ~~" .. "d:.,,. e ecek, en be~ . ::- ket ederckler<lir~ .1, Ct'rnil Liıııan 

ı.I ı. <;._f "''e ... ·o"lıı ı t 1 1 • 
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ır uru • k:lc. ve \ k:.:yrn ·1 

> ·k iir.rre J!Pl nre -
~J. '1d 'tlr~n 1 ı·ı- d,,,, . 1) · .• 
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\~~tılıııı I' YaS?ac3ğı l !' ler ılııH't eıl:lıııittir· /lif 8P .'tl!T-
' t)i~ .. ı l"'l'•liyc . · ı . Bir A /1118!' ı ldl 

q\ı ·•!iiı·ı·· ..... 81 ı c Limon t~- f l aÇ ~ ~ ... , . ll~unü• .. ~ (/ .'J l n kitap ser -
trı:l' I ışJ,.1• • • ,\ mu~t<'rcken • b. A rna 
~ ' ıc·ın J 1 -ı da ır "•l·ı •tıs;ıı y·, . ıazır anmı.ı 0 • Beyog un 
. ~b.~.ıııi,. ı·· ",nle<i tarafınd:ın ,.,.isf n·nlrnıştır. . de "Töyton -
ı-. '4gıt ' ıın ı · . "' -ı ddesın' d h 
. lle , <' h ıınan ı~lctıue ıli- Gıılipdede ca .. i.ik saionun a ~-
~ ~le<liy~y<' gi;n(IP.ril- k l .. bünün buY .. 'n açılış to· 
... 'lıd ya,, u u k'ta" sergısını r Me· ' ~~ .. a,, İtih zırlanan bu ı 17 de yapılmıştı: d 'h 

.. art-n h .k. .. d at H F rıy rı 41 "''•·,.~ , u ı · ı nıuri-s~sf! reni iin sa ·rı' cını> 
ıı,, , ''" ı 1 1 ' şaı il~~ . fta 1 \Ut f'ttik lcri i . rasimde .A.Jman lunrnuştıır. 

S-: KURUN 21 !K1NC1TEŞR1N 1937 

ŞEHiR HABERLERi 
Nişan yüzüğü 
geri verilince 
Ahm et ZUleyhayı 

yaraladı 

l 

Çar~ıknpıcla Sinanın çorap f aLri
ka:nnclıı ~alı~an Alımct Çağlayan ile 
ayni fabrika i~ı;ilerinden 17 ya~mda 
Zi.ileyha bir müddet e' ,·el ııi~aulaıı· 
nu~larJ ır. 
Zülcvlıanm annc:-i bun;ı razı olma· 

vmca genr: kTZ ni~an yiizüğünU Alı
~ıet Ça~larana iade etmi>;tir. Alı~1et 
Çağlayan ) ii1.ii~iin geri \'erilmcsın~ 
ı;:ok kızını~. cn·eJki giin Züleyha m~~~ 
ne ha~mtla çalış1rke11 lctlnrik ettlı;ı 
ekınf"k lm:nğı ile ilzerinc atılıp kolla
rından :ı~1r c;urelle yara lamıştır. Ya· 
ı alı kız lla~t'ki lıa~tahane;;ioe kaldı
rılını~. ı\hmel Çağlayan yaka1a~mı~, 
cliircliindi --orµ;u lıakiınli~int. ,·erıl~ı~ 
tir. Sorgu;u ı;onuncla tc,·kif eılilnu§· 
fir. 

Ornn Yiiziin<l<'rı Koı•g<ı 
H asck.iıle otıır:ın ] ı ,·a~rnıla Celal 

ile 1 ı ya>;mtla Fikret oy.un yiizünı1 ~·n 
kavıı;a etmi~Ienlir. Fikret çakı !le 
Celali sol kolundan yaralanıı~tır. la• 
ralr hastahaneye kaltlrnlını~ur. 

I /;i Otomobil K a.:mıı 
Soför ,,frlımcılin idare etti~İ 2395 

nu~rnrah otoınobi 1 <lfüı kiiprii i•zeri n
den gec;erken ~andalcı 60 yaşında 
,:\Juharreme çarpmış, ihtiyar atlam 
ınulıtclif ,·erlerinden varalnnıııış. Cer 
ralıpa~a ·ırnst:ıhant'ıo:İ~e kalclırılmı~-
hr. 

Ar:ıpcanıiıle Karan1ıkçe-;111e ı:oka-
;-;mıla ] ı numaralı evde oturan 2 ya· 
:mda Seliın Galata<la Voyvotla cad· 
deı;inden ~eı;erken fofiir ·,\ hınecliı~ .i· 
<lare rttiği 1823 numaralı otoınobılın 
altmd::ı kalınr~. başımlan ağır iıuret: 
le rara1anarnk Sen J orj Iıa~tah:.ıneeı
ne kaldırılım~tır. Şoför Ahmet tutul-

muştur. 
Sarlıo§l ukla... . 

Sakıza~acında oturan bar artıstle-
. 1 .. 0 ı:-ı .. ni e' , f'lki gere ~:ıluılıa kar• 

rınc, , " . d" 
c;ı ı:;arhcıc; bir halele lıarclan "' ıne o• 
.. ken lrn,ı bir c,·in kapı~ma çarp· 
ncr ' ı ye kaldı· 
ınıc;. yaralanmış, lıa~ta ıan<', • . . 
rı ln11~t=ır=-. ===-==~~-= 

1 ra 1~ vay şıı ketinin 
llap l11 madığı bi~a 

. k t' mukavelesı mu -
Tramvay şır e 1 f d ki 

. . T" l'n Galat··, tnrn ın a 
cıhınce un~ 1 b' b'nn yapmağa 
meth:lli iizerınde ır ı 

mecburdur. . ır: da istim -
ı d

. .1 ket aras ı 
Be e ıye ı e şır k f t 

1
• k . .. d n ihtilaf cıkır.ış, ·ey ıye 
a yuzun e . · .. 1 · f 

Nafia Vekaletine bıldırfı :nışbı. k 
V ~kalet her iki tara tan ~zı no .• 

- _ı t hriri cevap ıstcmış· 
talar ha.kkınoa ab b'ldirmit.ıtir. 

·,.. B 1 d' ·e ccYa ını ı v 
tı. · e c ı.\ · d b Mesele etra 

\ . k~ 1 t. yakın a ıı e. a e ın ~· l l 
f d k 

. k rarını verecegı an aşı -
m a ·atı a 
maktadır. 

GUmrUt.lo yapda imtihanlar 

G
.. .. k lıa~nli.idii rlüğiine alma· 
uın.ru i in 1 ise '"e iini· 

cak ycnı mcnıurlar ı; 
: 1 b 1 r i araı:;ın<l:ı açılmı~ o-

' crsıtc ta e c <' 1.. .. •• k 
.. k . ltilıalll r.1111 ~umru 

lan nıu~aha a rn . "'ü ı , .. 1pı lınrştır. 
lııı~ıniidiirliı:; ııı c ·' 
•' .. l k .. )i .. e re liıı İ\ er~ite ta-
l\f u~a ıa ap • . . k t · ·. 1 .. 0 talebe ı~ t ıra ı· mı~. 

Jelıelerınclen .J 
.. ..k ha-nıiiıl ürii :\ f u,tafa 

f'.tıalln ı:unırıı ) ı 
T • • 1 k ıl ı~ııııla tı•p anmı~ o· 
'lurının ><'~ aı rı 

. . .
1 

konıi::-yoı ıu tarafın-
ı an hır ınıtı ı an 
<lan tertip eılilıııiitir. .. .. 

1 
. . k \ nl~arn ~umrıık 'e 

ıntılıan C\ r.ı 1 
•• ] ·ı k 

. ' . ' cka lr.tiııe ~.ınc erı ı><'f' ' 
ınııı:'arlar . ff k laıılar ,·('kalı+ 
imtihancla nlll ' •1 a 

0 
k . 

ten tcl,.rııfla bildirilere tır. 1 l 

t 
.'t"I mu,·affak ol ıın ta t" le -

ınt ıhanı.a • .) nı snmr n:ım -
ler 1 <> lira :ı;;l ı nııut, n 

'. k . 1 caı·aklanlı r. 
zedı o}ara ca I~ ı~!n nark 

sörnfkol' ,... 
konacak 

• k-l t'nin verdini karar 
lktieoat ve a e 1 • 

0

1 .. . . s·· 'kokların f ıvat arı ma -
uzerıne omı b' d' I k 
halli belediyelerce tes ıt e ı ece ' 

nark konacaktır. b k" S" 
fstanbul belediyesi. d~ .• 1 senekı.k ot 
. k f .. t tesbıt ıçın tet ı a 

mıko · n ö:1 ını · f' b" , . • 1 Resnıi azamı ıyat ır 
yı;ıpmc; · • ır. . . 
·k .. k·dar ilan edılecektır. 

3G gunc .. ' 

~1111111 1ıııı1 11111 ırıı Se,liic ııı111111ııı 1ııı1111ııi 

~ ;/(,akdeıi ) 
\ Acasında ~ 
~ IHJa D B<e~oew~ın ... ~ 
l©ıe ~o!h11filartt iken) 
= 'lfceıraıınısoaıro ~ 
= Bundan bir mücl<lct ct·vel ziih· i 
§ revi Jı.a.<Jtalıklarla mücadele .<Ja- l 
~ hasında, frenuiyc oldııfju kmiar~ 
~ belso~ukluğu hastalı[jwa 1.<1rşı ~ 
~ d.a sıkı bir Jıarp c.rmak Wwmıı-~ 
§ na işaret etmiştik. : 
~ Bu cünıledeıı olarak, mütehas-§ 
( sıs dnkf.or1.arla yaptığı mı:: milla-i 
j katlar 11aticcsüıde, ~ehil' içinde, \ 
~ parasız, yahut ucuz ücretle 1tmu § 
j mi tedavi evleri 1..-urnlnı.ası gc-~ 
[ rektiğini tebarüz ettirmiştik. .§ 
~ Fakat bımım iki saf hası ı:ar. ~ 
~ dır. Evvela halkı, hastalığrn ~ 
~ ehemmiyeti hakkrnd.a tenvir et. ~ 
\ mek icap eder.. Sonra, teşvik€ 
j edilene tedaviyi ucuz veya bcd~-~ 
i va ciıısiııde11 tcmi>ı eylemek la. g 
~ zmı gelir. ~ 
( Biriil(n şartı başarmak iizere § 
j "Eminfüıii Ilalkevi,, nin bu seııeki~ 
\ lwııfcran.ı.ı .'Jcrisino ziılıre"'•i has- ~ 
1 tal ıklar etrafında birka-ç~ kon~e· ~ 
\ raıı.<J ilıive cdcccı/ini ögre?ıdık. a 
= Fakat bu k<ifi mif. Gcni.ş sa- § 
\ loıılan bulunaıı diğer "Halkctı-~ 
J leri,, de bıı gayrete hcmcıı 1..xıtıl-§ 
~ malıdır. ğ 
E Hiçbir dokforwnıızım bil lwn-~ 
g f craııs'ları vermek .;ızcre yapıla-~ 
~ cak davetleri geri çcvirmiycceği§ 
g ni ıonııyorı,z. Çihıkü zatcıı ıwııt· ~ 
~ mım sıhhati içiıı çalışmıyorlar~ 
~ m1f işte lccııdilcri içiıt bir saha~ 
~ daha .. Ilcm, f cdaktırlıf}ı bittiiıı ~ 
g manasila tclıarib ettirecek bir~ 
~ diğer safııa! '>! "'' r ~ 
~ ~ 
İıııırıııuuııuırııııuıııırrııuıırııını;,,111ıınıı1nrıırııuı1uıırıııuı~ 

f Balkan devletle-
1 i bankacıları 

geldiler 
Romen ve Yugoslav 
heyetleri Ankaraya 

glttller 
Balkan antantma dahil ıh· ' !ctll'rin 

rııerkn hanknlıırı ı1ircktiirleriııin \ıı· 
karaıl:ı yapaeakları içtiıııaa i:tirak et• 
ınck iizcrc Yugosla' hnnka ılirektiir
Jeri de ıliin ~dırirııizc gc1mi~tir. 

Yuso lnv merkez hanknsı tlircktö
rü B. Protiç ve yıırılircktiir n. Lo,·· 
çe\•iç refik:ılnrını ela uereher 11;ctir
mişlertlir. 

Evn1ki gün ~ehrirnize ~elıni§ hu· 
lunan Romen ve Yunan lıanka di· 
rektiirJeri he\'etleri diin heraherlerin· 
deki mihmar~darlarla §ehrin şayanı 
dikkat yerlerini gezıni~ler ,.t- nk.~aın 

üzeri lıer iiç heyet tc Ankarayı git
mi-;tir. 

Yugoslav lı'eyeti iiza~mın refika}a .. 

rx Pcrapalas otelinde 1'alnıışlardır. 
Dönüşte kocalarma refakat edece1t •, 
Iertl ir. 

Her üç heyetin ele Tiir1' banka di-
rekt(}rleriylc yapncağr içtimam bir 
hafta kaclar ı:iirercgi tahmirı olunu-

yor. 
Uu toplantı, Raika~ antantı kuru· 

lalıclanberi lıankacıhk sahasın<la ya• 
pılan ikinci toplantıyı re~kil ediyor. 
Geçen yıl ı\tinada toplanmışlardı. l 

Gelecek toplantmm yeri, bu sefer· 
ki Ankara içtiıııaınıla teslıit olunaca.1'
trr. Tiir tahmine göre ~elerck banka-, 
cılık toplantısı Belgratt;._2.!acaktır. ~ 

rr 

Babasını, döven genç 
mahkemede 

Ahırkapı temizleniyor 

Fatihte oturan Adil isminde bir 
genç, dün gece teravi namazından 
dönen, babası Hüsnünün ~olunu ke 
serek, üzerine hücum ctmıf, ve ken 
disini yumrukla yaralamıftJT. 

Devlet Demiryolları Dokuzuncu 
işletme müdürlüğü Ahırkapı ile Ye

nikapı arasındaki demir yolunun ke· 

narındaki bazı barakaların fena man 

zaralar gösterdiğini nazarı dikkate a

larak bunların istimlakine karar ver

miş, Belediyeden bu civarın harita 
ve planını istemişti. Buraya ait olan 

plan ve haritalar belediye imar mü -
dürlüğünce tanzim edilerek Doku ' 

zuncu İşletme müdürlüği.ine gönde • 
ri1miştir. 

Yakında buralardaki fena baraka· 
ların istimlak suretiyle kaldırılması • 
na ba~lanacaktır. 
Genel lspe·der:er f ettl•

lere baş :alfıt ar 
Kültiir bakanlığı genel ispckterleri 

dündc:ı itibaren muhtelif vilayetlere 
dağılarak okulları tcf tişe başlamış -
lardır. 

Bu yıl muhtelif vilayetlerde açı · 
lan yeni ortnokulların vaziyeti tetkik 

edilecektir. Bilhassa ispekterler, ge -
lecek yrllarda vilayetin okul ihtiyacı 

ve bu ihtiyncı karşılamak iizere alın

ması icnbeden tedbirleri tesbit ederek 
lrhrnlı!Tc:ı bildireceklerdir. 

lspekterler ayni zama!ldn kidem 
zammı gÖrec~k öğretmenlerin ders
J,..rinde d~ buh•nnr"'klardn-. 
Yumur·a kont~o! d3lr ele-
r lnden Uçll l:iAvadillvor 
lktısat vekaleti tarafından hazır -

hınmış olan yumurta nizamnamesi 
Şurayı Devlete arzedilmiştir. 

Yeni nizamnamede esaslı değişik
likler yoktur. Yalnız bazı yumurta 

kontrol cUıireleri göriilen liizum iizeri 
ne lağvedilmiştir. 

Bu arnda Bartın Zile \'e Kilis yu-

murta kontrol istasyonlo;mın faali· 
yetine nil1ayet verilmiştir . 

Bu üç istasyondn çalı~an kontro
lörlerin diğer kontrol dairelerinin em 
rinc verilerek hiç bir memur nçıkt: 
bırakılmayacağı söylenmektedir. 

Adil diin yakalanarak cürmü meş 
hut müddeiumumiliğine teslim edil
miştir. Babası Hüsnü sorgusunda va 
kayı şöyle anlatmıştır. 

- Namazdan sonra eve dönüyor
dum. 'Adil birdenbire önüm: çıktı. 
Baba, para ver, sieara alacagım, de-

di. Cebimde ancak kırk par~ vard! . 
T u ttum yiıfni parasmt verdım, gıt 
bir tane sigara al, dedim. 

Adil kendisine yirmi parayı uza ~ 
tırken birden iizerime hücum ederek 

yumrukladı. 
Bundan sonra vakanın yegane ıa· 

hidi, Hiisnüniin torunu beş ya~ında 
S"irn dinlenmiş, dedesin;n ~~~a! ~e 
d·~· · b.,.skn bir sev görnıedıgını soy 
ıgını ... _ - • 

lemişlir. . . . 
Fvrak mahkemeye verılmıştır. 

Pr-en• ! eylettln gömUld~ 
E lki a\.in ölen Mısı:· prenslerın 

vve ,, . d" t 
den Scyfeddinin cenazesı un saa 

4, 1 5 te Şiı,ılideki evinden kaldırılmış 
T 

'k' camiinde namazı kılındık· 
eşvı ıye l .. d k. 

nl·a F eriköv mezar ıgm a ı tan so c • •• .. 

hususi aile makberesine gömulmuş -
tür. k 

Cenaze merasiminde bir ço. ta .~ 
. lar kalabalık bir halk ve 

nınmış sıma · k 
bir kıtn polis miifrezesi bulunma tay 

dı. d ·1 .. 
Elliye ynkın çelenk gönb e~·ı ~ıştı: 

Prens Seyfettin cukta.n en urenıı 
hastalığından rahatsızdı. Kendisi 13 

yıldanheri şehrimizde oturm~kta ve 
si"kin bir hRyc:ıt ı?eçirmekteydı. 

itfaiye ,oHirU ••rbe st 
bırakı '.dı 

Şişhrlne itfaiye karakolun~. men • 
sup bir motopomp bir kaç ,,sun :v • 
ve! bir yangına giderken. Karakoy -
de Oomuzsokağı batındaki kundura
cı dükkanına girmiş, biri ağır olmak 
üzere iiç kişi yaralanmıştı. A • •• 

Motopomp şoförü Hulusı, dun 
Sultanahmet ikinci sulh cezada sor
auya çekilmiş ve serbest bırakılmış • 

cır. 



Pariste meydana çıkarılan ........................................................................ 
Suikast teşebbüsünün tahhikatı ......................................................................................... 

Gizli telefon hatları 
nereye gidiyor? 

Bu işte beyaz Ruslardan Kerens
ki'nin katibi alakadar görülüyor 

Paris, 20 ( Hıı~usi) - Fran~ız lıü-' 
kumetin i dü~iirınek gayesini güden 
hir ıuikao:t mak,..adile gizli depolarda 
toplanan silah 'e r.ephanr.lerin mcy
ılana !;ıkarılına 1 hiiti.in Fran~.ıyı he
yecana ,·enni tir. 'füfrit o:ağcılarm 
t~kil eujklcri gizli süikast r.eıııiyeti 
luıkknulnki ifşaat gittik!;e geni~le

mektedir. 
Polisin lıütiin gayreti hııgiirı, iki 

gün evvel hnlunan gizli silii1ı depo

sunda yere göıniilen hir zırhlı telefon 
kabinesinden uzayıp giden telefon 
h'atlarmın nereye ,·ardı~ı üzerine tek
~if edilmiş bulunmaktadır. Reyaz 
Ruslardan KPrcn~kinin katihi bu giz
li l1atlarla alaka<lar ~iiriilmektedir. 

Suika~t te§ehhfüii hakkındaki ilk 
ipucu ~u uretle yakalanmı~tır: Gizli 
te§kiliita men·up hirkaç ki~i. yolda 
giderlerken <"cplerinden birkaç fi:ck 
dü~ürmüşler<lir. Ru fi~eklerin poli
sin eline geçmesi sayesindedir. ki hü
tün te~kilat ortaya çıkmıftır. Te,·kif 
olunan J ak Ubiye isminde biri!-i po
lise çolC faydalı H~aatta bulunmuş

tur. 
'Çolt geni§ miJCyasta olan hu gizli 

~killtm nereden para aldığı hak
Janda muhtelif fnyialar vardır. 

Jubert Rokle isminde bir zengin 
tmif olunmuttur: Vatanperver bir 
zat olara1' tanınan lln zenginin tevkifi 
ller tarafta aliilCa uyandırmıştır. 

''Gizli müdafaa teşkilatı" ile sıkı 
miina•ehette bulunduktan anla~ılan 

Kukulutulılar, ismi henüz gizli tutu
lan bir Framı:r. mare~alma birkaç gün 
iince miiracaat ederek zorla iktidarı 
Ple alacak hir lıiikihnetin başına geç
mr;;ini i tmıi;lerc:e de, Mare~al hu 
teklifi reddetmiştir. "\~ gündenberi 
nolisin. yaptığı ara~tırmalarda te§ki· 
IUtın liderleri lıenfü: tamamiyle mey• 
dana çıkarı lamanııştır. M aamafih, 
iımliki idarenin de~i~tirilınesi için 

çok ~iimullii ve planlr bir harPketle 
k:Jr .. ıl aştl~ı an 1 a~ılmı~tır. 

Yalnız iki giin içinde Pariste polis 
fnraf ından ~8 yerde hac;km yapılmı~· 
tır. Biitiin Franc;ada 15 . Pari-te ise 
1-1 kişi te\'kif olunmuştur. Razı nii
fıı:r:ln kirnc:elerin hu tc~kilata yardım 
f'ttiklcri ı:iiylenmekte i~f' ele, İ!>İmleri 
lıenfü: ~i:r.li tutulmaktadır. 

Ocleon tiyatroc:unnn tam kar~ııı.m
ılııki antika mağnzn'-mda hiiyiik bir 
replıanelik meydana çıkarılmı~tır. 
Rn cephanelik o ılerere miikcmmel 
hir ~ekilde hazırlanmı~tır, ki antika 
mağazac:mm arkar:m<laki rephantli~f' 
gidebilmek i~in birtakım giz 
li höcre ,·e tal1taperdeleri ı-iiküp. ka· 
pıyı hulahilmf'k için polis, tam iiç sa
at ugra~mı~tır. fa~azanın c;alıibi 
ile kızı derhal te\kif olunmn~lardJT. 

Yalnız hu mai;azacla 45 mitralyöz, 
J 300 siH\h, 20 hin fiııek, Alman mar· 
kalı 50 otomatik silfıh bulunmuştur. 
Runlar arasmila hi':"'C.:ok ta avcı ~ilah
ları vardır. v;•Jyetlerde ele pek ~ok 
c:ilalt hulummı§tur. 

Hatay'da Seçim 
Nisan başlangıcında yapılacak 
MIJletler Cemiyeti heyeti yarın Antak

yadan hareket ediyorlar 
Antakya 20 (A. A.) - "Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor.,. 
lskenderun sancağının intihabatı -

nı hazrrlamağa memur olan Millet -
ler Cemiyetinin komisyonu pazarte
si günü Marsilyaya hareket edecek -
tir. Komisyon azaları oradan Çenev
reye gideceklerdir. 

Komisyon intihabatın milli şart -
Jarmı dikkatle tetkik ettikten sonra 
intihap §artlarını ıslah ve ameli ahka 
mmı tesbit etmeğe matuf tekliflerin 
metnini hazırlayabilecektir. 

Milletler Cemiyeti kom:eyi yakın -
d.a bu hususa dair bir karar verecek 
ve bundan sonra komisyon verilen 
kararı tatbik etmek üzere ağlebiihti· 
mal sonkanun içinde sancağa döne · 
ce1·tir. 

intihabatın nisan başlangıcında 
yapılabileceği tahmin edilmektedir. 
Demir gömlekliler faalivete geçti 

Sancak bir nnnrşi içindedir. Sanıl
dığına L:Öre anayasanın meriyet mev 
kiine girmesi münasebetiyle yapılma 
sı kararlaştırılan 'bayram yapılama -
yacaktır. 

l\.fohalli hiikumet son zamanlc--
bir lakaydi hareketine başlamıştır. 

İntihabın birincikanunda başlama -
ı da şüphelidir. 

'nlaşma Sur.vece bwnk edilmeye. 
cek mi? 

F ransanın Sw·İ"P fevkalade komi
seri Kont Martel, Suriye, hükumet 

ve Meclisinin Cenevrede Türkiye ile 
Fransa arasında aktedilen ve Sanca 

ğa ait olan itilafnamenin tasdiki için 
çalışmnktadır. Bu itilufname, Suri-

ye meclisince tasdik edilmediği tak
dirde tasdikten hala imtina etmekte 
olan Cemil Mürdüm hi.i!<:lımetinin is 
tifa etmesi beklenmektedir. 

Kabine istifa etmediği takdirde 
veya Sancak itilafı bugünlerde tas -

Diyarbakır Cizre 
hattı 

Teme1 atma heyeti Anka
raya döndU 

Ankara, 20 {Telefonla) - Diyar-
1.ıakır - Irak ,.e İran hatlarmın temel 
atma merasiminde bulunan rlavetlile
ri lrnınil hu u-i tren hu ı:ahah ı:;aat 
clokn:r. buçukta Ankaraya gdmi~tir. 

Maarifte yeni 
tayinler 

Ankara, 20 (Telefonla) - Mmiki 
ınua11im mektebi ba~ yardirektörlü· 
ğüne 'e tarih muallimliğine Gazi 1i
$C<ıi rnua1limlerinden Zuhur;: İstan
bul kız lisesi tabiiye ıtmal!lmliğine 
Cibali ortamektep tabiiy" muallimi 
Uurisar Canok ~ Osmaniye ortamek
tep tabiiye mualli-nliğinc [)üzre or· 
tamektep tahiiyc mualli:ni Arif ta 
yin edilmi§tir. 

Ankarada yapılması 
dUşUnlllen işler 

Ankara, 20 (Telefonla) - Cum
Jmriyet Halk Parti. i Y enİfehir Ocağı 
kongrası hugün ( düıı) toplanmıg 
tlT. 

Kongrede yapılmal'iı temenni edi
l en i~ler arasmcla, Ankarada hir tale· 
he yurdu kunılmaın, hodrum ve ~atı 
aralarımla ikametin ciddiyetle mene
dilmesi. kanalizasyon in~aatının bir 
an eV'\'el hn~arılma~ı, eğlene~ yerleri· 
nin çoğaltılma~1, ve ucuzlatılman im· 
kanlarının araştırılma!lı Yarrclır. 

Barbaı osun mezarını 
ortaya çıkarmak için 

Barbaros Hayrettinin Bcşikta§ta • 
ki mezarının etrafı acılacaktı. Buna 
ait proje hazırlanrnif: istimlak. edile .. 
cek yerler tesbit edilmi§tir. 

Şimdi lüzumu olan tahsisatın te -
mini düşünülmektedir. 

S evglllslnl ikinci defa ya-
ralayan ihtiyar 

Fatma isminde bir kadını evvelki 
gün öldürmek maksadiyle ikinci de
fa yaralayan 60 yaşında Hüseyin, 
dün adliyeye sevkedilerek dördüncü 
sorgu hakimliğince sorgu altına alın~ 
mı§tır. 

Sulh • • 
ıçın mi? 
(Vstyr:. ı Birincide) 

lunnrn !eladır 
Halifaxın Alman ricaJile yaptığı ko

nuşmalar Alman siyasetinin bazı nok
talarını aydmlatmışsa, münhasıran 

resmi konuşmalara mezun olan Hali
faxın bu bapta resmi müzakerelerin 
yapılabilmesi için Alman Hariciye na
zmnı davet etmili olması kadar tabit 
bir şey olanıaz. 
ALMAN - MACAR GôRVŞMELERI 

BAŞLIYOR 

Budapeşte 20 (A.A.) - Başvekil 
ve bayan Daranyi rcf akatlerinde Ha
riciye nazırı Kanya ve maiyetleri ol
duğu halde saat 13,20 de Alman hüku
metini resmen ziyaret etmek Uzere 
Berline hareket etmişlerdir. 

Limanda 
Bug'Jn hareket edecek 

vapurlar 
Saat 
12 

9.!0 

Vapurun adı 

Ankara 
Kocaeli 

Gittiği yol 
Karadeniz 

lzmlt 
8.30 Bursa Mudanya 

9 Tayyar tmroz 
10.SO fzmr tzmlr 

Ankara 18 - Halayda geniş mik 
vasfa İntihap propagand:ısma başlan 
mış ve i,e Demir gömlekliler kar1st1 
rrlmıştır. ~ 

dik edilmediği takdirde Fransa, "Su - 12 
riye muahedesini reddedecektir. s 

BUGtlN OF.LEOEK VAPURLAR 
Aksu 
Kemal 

Karadeniz 
Ayvalık 

I ............................ ._ .................... :~ 

c. 

Bugün i PEK Sinemasında 
TlbJJRK<ClE SOZILC 

Dişi Tarzan 
İki 1&at bey.un - aık - i:Üzellik akıllara hayret verecek maceralar - bini erce vahşi • binle~ figüran - binlerce 

vahşt hay\·a:ı. 

Ve bıı r olde: Holivuchın en ., :i7.el vücutlu en güzel kızı meşhur DOROTY LAMOUR 

• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

• 

Atatürk 
h ·ı .. ha . ~~ (Vsta.rafı birincide) 

diğer karşılayıcıların ellerini sıkmış
lar, kendilerini ~elamlayan askerin, 
izci ve mekteplilerin önünden geçerek 
iltifatta bulunmuşlardır. 

Atatürk otomobil ile istasyondan 
§ehre inmişler ve doğruca belediyeye 
gelerek belediye parkını gezmişler ve 
anıtı tetkik ettikten sonra bir müd
det belediyede kalmışlardır. 

Atatürk belediyeden sonra şehrin 
üç kilometre haricindeki asri mezar
lığa gitmişler, buradan doğru vali 
konağına gelmişlerdir. Müteakiben 
istasyona avdet buyuran Büyük Şef, 

Ankaraya müteveccihen saat 14 de 
Afyondan müfarakat buyurmuşlardır. 

Atatürk gcli§ ve gidişlerinde coş

kun tezahürat ve alkışlarla karşılan
dılar ve top atılmak euretile selam
landılar. 

Adanada iki küçük Hataylınm 
Atatürke tazimatı 

Adana 20 - Cumhurreisimiz A -
danada Atatürk parkını ziyaret et • 
mişlerdir. Ulu Önder bu sırada şehri
mizin bayındırlığı hakkında vali ve 
belediye reisinden izahat almışlar 
gördüklerinden memnun oldukları -
nı izhar buyurmuşlardır. 

Bundan sonra Şef parkın ortasın
daki Atatürk Anıdma doğru yürü -
müşler. anıtın kaidesine crkarak fi
gürler hakkında ayrı ayrı izahat al -
mışlardır.Şef Adanayı ilk şereflen -
dirdikleri gi.in ~öyledikleri tarihi bü -
yitk nutuktan alınıp anıtın sutünuna 
işJenıni.~ ııu parçaya biran bakmış -
lardrr. Bende bu vekayiin i!k hissi, 
_teşebbüsü bu memlekette bu güzel 
Adanada doğmuştur.,, 

Bundan sonra ~f o tarihi günün 

1 ürk Operası 
hazırlanıyor 

(Vstyanı Birincide) 

ileride faaliyet sahasını genişlete· 
ceğiz. ilk İ§imiz bütün vilayetlere 
başvurarak musiki istidatlarını ara • 
mak olacaktır. 

Bu suretle memleketin her tarafın 
ciaki kabiliyetlere açılma irn'kanı ve
rip yüksek sanatkar kadromuzu 
memleketin musikisine göre genişle· 
teı::eğiz. 

Hepimizi yakından alakalandıran 
davanın biri de önümüzdeki yıllarda 
başlanacak olan ve bir iki tene içinde 
biteceğini umduğumuz opera binası
dır. OperAda oynayacak olan eleman 
larr yetiştirmcğe çalışıyoruz. 

''Gelecek yıl bir balet mektebi acı 
lacak ve ayrıca opera korosu teskil ~e 
dilecek tir. • 

. Talebelerimiz için dilimize ccvril • 
miş opera edebiyatı yoktur. B

0

undan 
dolayı Türk kompozitörleri bir kaç 
tane kiiçiik opera parçası hazırlryor1 

Iar. Bn parçalarla talebelerimiz kud1 

ret ve kabiliyetlerini denemek imka
nını bulacaklardır. 

Milli Tiyatro binasını bir Türk 0-
perasiyle açacağımızı ümit ediyoruz. 

"Türk kompozitörleri bu operanın 
üzerinde çalı§maktadırlar. Bundan 
başka Tiirk musikisinin hususiyetle
ri gözönünde tutularak bir Armoni 
kitabı hazırlamaktadır. Ayrıca bir de 

atırası ı e rnute ssıs 
1
e 

halde :anıttan ayrılmıt~ıerdil 
kapısma doğru yürüınuf ~ 
Anda parkın k~ısında.n ı.ıı 
lan Ulu Önder şehriınız ~ 
]ebelerinden iki Hataylı ~letİ 
gözyrşları ile takdim ~~tıi.i1' 
almı !ar ve Hataylı kuÇ e<> 
Yurdmanın §U temiz heY 
muhatap olmuşlardır. tr 

"Yaratıcı ve kurtarıcı .. # 
der, bugün, hürmetle ell~~ 
yarmın kahraman Türk er icıiJ 
neleri olacak Türk HataY !O 
Türk alemine yarattığın!!:.,iı 
yiik varlıklara ilave ettı~"iıJ: 
Hatoy istiklali milli tarih1~ÔJ 
di ölmez eserlerinizin yan ~ti! 
ufak bir misal teşkil ede~~ 
gün Hatavlılar Yüce Ata tal' 
suz bağlılıklarım minn_e\d 
şi.ikranlnrmi sunar, ellerını 
]er . ., plı 

Tara us isıninin t t 
Atatürk, Adana. kız ~:eıı 

siinde de atelye!eri gezdi1dJ, 
pılanları müşahede buYo" ~ 
ra, tarih dersinde ~uluıı911f ı,c 
ziyaret etmişlerdir. Ulu ~ tİI' 
da Korbukların ve T erkr-'~, 
ni anlatan talebe MeındtJ _t··rev 
mişlerdir. Ulu Önder ınıı. ~ 
nup Anadoluda Tarsus cı' bı1 
sırlarca evvel Ya§am~ olll~ 
min T erkes isminden ~ 
"T erses,. kelime.cıinin me~ 
ğini ve Gün~ Dil teoriSl ~ 
hususta araştırmalar yaP1 ıJ; 
geldi~ini işaret buyurrnııf ,r 
tatür~ü~ h~ i~retleri şıınll;. 
~r kı, şımdikı Tarsusun .. ~ 

T erscs,, dir ve bu isiın oı 
kelimedir. ___/ 

Yeni ne,rlyat 

Semai Kabvel"' 
Meydan şair!/. 
Değerli muharrir arktıO"'J 

man Cemal Kaygılının ~~. 
rninönü Halkevi tarafınd1 
nan bu kitap lstanbulun et' 
kahvelerini, bu kL\hvelerde 
semai, mani koşma, yıl~! 
gibi şeyleri ve bunları ~ 
lstanbulun eski tulumba~ 
lerini ve rneşhr tuluın~ ~ 
canlı şekilde anlatan hır 
ki f stanbulun adet ve 11ıs1' 
dan en meraklı bir kısınl111 

mek isteyenlere bu kitııb( 1 5ı 
nı tavsiye ederiz. FiyaU 
tur. A 

l ·k· b"l · · k"tabı f gene musı ı ı gısı ı 

tadır. 1i 
"Orkestramız yakında ~ 

hirçok şehirlerine gidere1' 
verecektir. Bütün AVJ'UP" i~ 
lerinde halk musikisindefth'~ 
dildiği gibi Anadolunun ~ 
kjsinden de istifade eelilfJ!Jıı 

Araplaştırılmış olan . ·tıl_ 
sikisinin Avrupa musi~~
dokunacağını sanmJYOl"P'~ 
noktava bilhassa işaret e 11' 
rim : T alehelerin Ga~ ti~~ 
fevkalade bir meyil "~.rn ,,. 
dır. Şimdi burada görtl .~ Jl' 
faaliyet ancak çok tak~ bt'lt 
kında sonsuz bir sevs:P ·ffl'ffo., 
şeye karşı gösterilen ihtJ 
nasiptir.,, 

.-~~~~------.-.~;;;;--~~~ 
BUGON iZDiHAMIN öNONE GEÇMEK, BOTOlli 
YANIN EN GOZEL - EN NEFiS • ve EN ŞAHANt 

LA BOHEM~ 
MARTHA EGERTH-..JEANKIF'L) I 

41~ ıı' 
ve meşhur komikler PAUL KEMP, THEO LtNGEN tara!1

" f"ı 
bir ~urett~ ~a~atıla.n ŞAHESERLER ŞAHESERİNİ raJııatÇ~,İ' 

bilmenız ıçın bu filmi, BEYOÔLUNUN en büyük iki fi 

MELEK ve SARAY sinenıald 
birden ve ayni zamanda göstermektedir. lfJ' (, 

SARAY: 12.30 (Tenzilatlı~ I 
SEANSLAR nesi) 2.30 - 4.30 - 6.30 f; 

: MELEK: 2 (Tenzilatlı taJebt 
4.1."i - 6.30 ıilvare 9 dıa 



kı Karadenizliler . 
0 '"8 mağlubiyetini duyunca sı· 

a ile himaye edi· 
baret olan altı ba~ry i ade kolu ile 
liyordu. Ku,;et~ı hırt~ 'il ediy<.'rdu. 
arabalar da ıhtıyıtı t bu arabalar 
İııtihbaratunll• naıaran Jardı Her 

lalı/anarak hududa koştular 
Ş &!urat, Ti . 

1 
~l lu flıs yakınnıd!I Rus Vf' 
ıa \'\"etl · d t'plf! ke ..J• ~r~ arasında vukulmlan 
atı~ lurıa';.ır:s~nı 5ıtmilin rni~afirliğir. 

'ia ttıu,.11f aga, daha <foğm•u kac-
Saın·ı fak oldu. 

dıı::.. .. 1 ·Mu d L:"6Q \•al.• ra ın kaybolduğunu rör-
Utlıtı• 'it ne d"" .. J ? O •Yor B u~unc ü. nu kimse 
. ...._ B · elki de: 
•dl u ada h ,_. deıni . rn aıukaten Rus caımsu 
~ ttır. 

l'-· ltraı h" . 
~ Urk orrf •n hır müşkülatla tekrar 
~ ~teıın" ?na ~eMi. Fakat Selim pa
• ser, .. ;u~ hulanuyordn. l\f arat ta 

1.ı~• tevk~ ca~~su diye Türk ordu-
1 lirlt edılıyordu. 

'•t· a 1t 1 · · er erıne yakalanan Mu-

d· ....... llerı· ı. ı kuına J •• •• •• d n' ana guturun.. e· 
Ca lfi,.d(iJ 
' li .er. Kumandan: 

llordh hısın ,. • . ? 1 ... O h"J" e ne ıstıyorsun .. , iye 
....... n a a: 

)oht_ er. kurnand l .. .. k . . Q""'·· d" an a goru§t11e ıstı· 
~td 'Yordu 
...... ular· . 

İıti ilan~ ~ntatlQ -,rı• kumaorlanla giirüşmek 
~ile~· adı Df'ılir? 

t~•ıtrrı ırn ~iirU~ınC"k istt>rli~im ku
~ hu. ~lf ı ~,.Jim pa,aclrr. 
~Gttitı fıtrat fü:erindrki ~iiphevi 
~ 'hu 8~hrdr. Cünkii Srlim p~
~ ltu:ı u'"' etlf'riyJ.. an lafar:ış. 
h...ıt )ar/rdan rii~·f>t alarak ,·ak • 
-~ 'tn etmf'di~~ iltri l'IÜrülü -

,~•tır!)l\t 
~ İ"irı h il kuruldu , ... Türk or -
~ Pırııtad avatrm hin hir tf'hlik'"'"°"" 
~ rrı mulıakf'nt~İnf' ha~1an· 

~ı~:'"n . . 
;~a,t ~ tıc\'ap f'!divorlardı. Umu-

t ./•ıradm Au" cımmı oldu· 
tı~ arn kararı nrilecekti. 

h ... '"~~ ..günii me,·zi alımı Rus 
k..""'~ ıf Pri Tiirk karakollarına 

"'tl'~l "f adılar. 
l'l'j OIJa "J ·~ "' k r, ı erleyen düııman kuv· 

"~l t.ı,t. ;rıı <luramryar~k kadar 
11)-.,'eı.· f_uka\'emf".t Ptmenin mu· 
~'il l'u .. k •ılık le neticelen .. ceğini an 

~'dıı,t. •l'lkf'rleri ric•at f".tme~e 

~~ıı(i 
-.. °lf' • I 'arileri hunu görünce 
'lf"'e di: 
,bu""• b· Q ........ . 

'?t h, ... "· . 
lıt.~"•ıt grrarak İlt'ri atıldılar. 
~~ l,Jırt telıre girn1Pt.i i<;in hiç 
~ ~t\ ~arrıaMfJ. ilerliyorlar ,·e 
b~r,~akolları mütemadiyen 

'~"' .d ~ ~eh ar ı: 
~ ~tett,. Yaklaştık. Türkler kaçı· 
4 elı1· • 

~ı..., ~tli . 

~)~ d: del"ha~~ıyeti gören Türk top• 
u~rıı.... arekete ırererek ilerle· 
"'Q 1 ..... " •• I" • 

°il.. • ar. uzerine ateş Hçmağa 
~o:li•k 
~.· il loplar d 
:.,_" '".lera-ı~kt' urmadan ateş edi· 
~1-., hır 11ald e nlan Rmı askerleri 
k ~' katı• ' etrafa dağılıyor, top• 
·:~ '•t· -ı'Yordu. 
.e.~ , 'fhliıt ... 
1
"lf ~ ttlrııa"a ~~ atlat.ıldığı vakit: 

'
~d·ı. • or(J " hır \'87.ıvet ~ciriindü. 

il Usu • • • ., u, \: k ıntı7.amla ilerleme-k· 
.a \>ııtf)ldtt~1~: ~·nr, ha .. hin ha,Jamak 
'4' •ı •rıı-9 •

1
,_ • 11ıtretti. 

'tıl 1 .. m·· ı 
l. Cıt\_ '-l't \'a uııac f'mf'ler hakkm-
"lt "'lıı h zar: . 
~ htı ayram l 
L'ttıi11~ttı ''ak" 0 mak miiQaııehetile 
~at ı,~diY.orıJ:ı olanğın,ı kuv\'etle 
I~ .. 

1
•r g"ce nı. Bu münaııehf'tle 

,.t "a ev" 1· d q ,, tak r . e ın en tamamh·lc 
\ıiı ecır • da b 

1 
zamanına kadar ıü-

~ Ilı '<)llra ilu ~nuyordu. Saf aktan 
l»ıı. ecı.llt "d~lrdı _karakollan:Oız rfo'. 
"'IHt f'l!'d ı 1 \"e' 1 h ~"l~ıı u~,, . ııaat a h uçukta 
' 

11
• • ~11 1

rnhrtefi mf',·ldlerdt>n 
-~ •ta . 11 a!"ln • 1 "1 ltıiye l Jl1Şt8J' arı iiç ka-
~ 1 ~"nı.t' al ayı olup tOJ)<:n ,.e 
~ "~' ,,. .. 1 • '11,. 1 hivJ\<l ııma\'P Pdilivor • 
'~ "" ''" h " kremı iiç kol olarak 

~.-, al •ın la 
ay1 " L!nı ('f'nahlarmıla fi~ 

e ocheri ıekiz tnntım:I-

Ü 
.n lük -akı tatıyor . . . ç ~ .. n e... . ecmuu vırmı 

halde bu ku,-vetlerı,? ~eğildir. ·Arap 
he§ bin kitideo aıaHgı r zpaca tabyası, 
ah d .. ve a ı .,. 

t ya, Kara ag 1 rından müte· 
K .• •. 1u kısım a d"" umru yo • "lerJeven uı· 

kk
.1 h üzerıoe ı / 

şe ı cep e 
1 1 "dare edilerr 

• ""1 u et e ı 
man kuv,·etı su 1 rd milte~ekkil 
h

. • h bozukla an r ızım aşı .1 üvarimizi a-
• . k 11 ırnız ı e 8 
ılerı kara o ar . 1 ric'atu m,.cbur 
"k .. • k "'·etlerıv e ı su\'arı n • da Jıııtlarnnıza 

.
1 

R" ' t esnasın ettı er. ıc a kla~an ınunta· 
. _. kadar ,·a .. 

hın ~·arnaya .
1 

. erhe mnhare· 
zam kazak sn,·a~: e~: ~iter. Düıman 
heleri ,·aparak 1 erı ed rek (Baron dö 

• "dd ti" ateşe e to~usu şı e 1 dasındaki topçu 
b ) kuman • Ş\'arzen erg . k te~ebbfüünde 

karargahımıza ı;ı,rnlC tabya Karadağ 
d • de ı rap • 

hulun u ııae tahyatıu·ından açılan 
ve Hafırp~ıa 

11 
hareket te,·kif e • 

top~u atetıy1e hı·· anın hiirum f'! • 
]·td" n·tAhare c uıım .. ' 1 ı. nl a a' ınun ır;f'rtsıne 
d 

._ Ru" or us\ 
r.n .,taatı • · d ~ "ka te,·akkuftan 

çekildi ,.e hırkaç a 
1 

da kavholdu. 
1 • rkasın · şonra tepe ,.rın ıı ~k akale) ile (Za· 

y,. hillıare ( ı ç Ah itrihaz edi
vir) ,ıe ewt-lre ordııp:a 
len me' kilt>re gitti. . . ta ıdı~ından 

Düşman maktutlerı~ı d~I z ı'se 
h 

. kdır e ı eınf' 
:r.a,·iatr ta mm \'e ta d'l h"l" · / h ·n e ı e ı ır. 
tfe ''ii7. elli kadar ta mı kt 1 · lt ma n ,.e 
Bizim zniatm11z ise 1 1 

• T"i k krta·ıtınm 
~t'kiz. mf'rnıhtur. ı r A : 
kun·f'tİ nıanP,·iyeııi frvkaladeılıt ·, 

Tiirk kıtaatı mU<l11faada pek zıya· 
de kahilivet giistenliği gihi __ ırıiMah -
kem renalılarındaki mevat(u müstah· 
kf"n.ıe in•a e<lil irkf'n dt' pek c;ok faa· :. ..... )"" an 
liyet göstermi~lf'rdir. .-Jr;er ' uım . 

k 1 Dl rn
e,kii fiil ,.e icraya koy· 

ma sa< ı · ı k · I "d" tamamiyle cmın o ara 
mu• o sa ı ı A ı ·· ·. ~ . . . k" hü,·iik hir felakete < u· 
dıvehıhrım 1 • • 1A · k htiha:r. r<lıhne~ı azını-
rar olara u. .1 :ıı d birin icrası huım"ıınua 
g~len h:ızı ~ ahi~ birini mfişir ihmal 

kı ''*""~ya~;ı: şi:Odi şehrin arka .. ın-
f'lmf'dı. .. r· noktalara vapı· 
d 1 

ırıurte ı . 
a hu onan ukabele t>tmek i • 

1 k h"" 111tara rn ara uru bulunmaktavrz. Mai • · · ·ı aratta · çın ıstı lZ . e mcnııup hilu -
,·et erkinıharbıyenl .. h"IA" k t _. . . mt"S8181 1 aın 1 a uf'-
mum ıahıtanrrı 

d
. ,, 

· tmektt: ır. ' um e _.J Ruslarla c;arpı· 
Bu müıaderneue • . 

klarıo eksf'!rısı Oııınana-
~an bafıho:ıu ·aki olan müraraat ü-
ğa tarafındarı ' . I" 

. ih ve terhis ,.,Jılen on < urt 
zımnt! tesl t n yukarı olan 
vaşında ,.e bu ya~ 8 

· kil ediyordu. Bu gençler 
gençler te~ 

1 
ri ısraf ınclan taşınmı~ 

evvelce pe er e h tilf eklerlf' tedıiz 
l k 1 tar ,.e paı 

o an ı ıç .·· "i pereli Tiirk ka-
d"Jd""" nada 'uıı ~ e ı ıgı eli d · df'!ra~uş eclilrrek 

dınları tarafın arı eleri EÖVIPnivor. 

k ·c· 1 1 harp etm . . a ır ere . ·e ,.8 Jideleri tara· 
Ve ıonra hf'mşıre ' ~ ... 

d"lh·ordu. Karadag ka· 
f ından ,)ua e Adı 'ı ·r siper te•kil edi-

l ( kala e JJ ı; 
ya arı e' d dtirlet ,·e askerler 

'

'e bura an t . . . 
yor. .. . ine kart• ,..;avr.t ıyı nı-
dücmao $U"arıs · 1 ı· ~ d ht etnuş er' ı. 
ıan alarak en 1

1 
.riin tak,·h·e edil-

R 
duııu ıer ,,- . 

uıı or k Sandviç hu husus· 
d' Do tor 

mektey 1• k". ''Bunların o me,·kide 
ta diyordu .. ~ günleri takip eden az 
ilk görünciUb ( aa Ruıa ordu \l kırk 
bir ıam•n zar m bin sü,·aı·iye baliğ 
bin piyadf' ''" on 
oldu.'' 
. . {,.na haldf" 1;rkışın1§-

K repht.!1 . 1 '"d r arı- edi~i tak.-lırt c mu a a· 
tı. luı<lat gdm "ırıane,·i knn·etleri 
ada bulunanların 
kırılacaktı· d 

0 
sonra her tarafta 

tik çarpışın~ andan inıdat geldiği 
natum ,·e Tra zo derece iyi hir tesir 
ı:ayi oldu. Bu .8kont n Karedeniz sahi· 

k 
ıtskı a e 1 . 

bıra tı. . de kamalarla ır;e en ım 
lin(leP bellerı~h eden km ,·etlere 

k 
. tlrrı arp · 

ılat "'"" .. nit , erılı. . . "e 'e ur 
,·~nı hır ne~ 
• ( ArkiJ.Sı var) 
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Yıllarca erkek kıy af etinde 
yaşayan kadın 

Bu sırrı ancak öldüğü zaman 
meydana çıkfl 

Bir mUddettenberi erkek • kız bü
tün balkı meşgul ediyor. Erkek kıya
fetine girerek kendisini erkek tanıtan 
genç kız, bu maceraya belki sırf bir 
heves olarak atılmı§tır. 

Fakat, bugUn Amerikada böyle er
kek kıyafetine girerek senelerce ya
şamış ve buna bir mecburiyet olarak 
katlanmış birisi meydana çıkmıştır. 

Erkek kıyafeti altında kadınlığı se
nelerce saklamış olan bu kadın. sırrı
nı ancak ölümünden sonra ortaya ver
miştir. 

Ne\•yorktan bildirilen bu haberi be-• 

raber okuyalım: 
lş hayatından çekilmiş ve sakin bir 

köşede yaşayan Joseph Sears isminde
ki me§}ıur bir iş adamının evinde on 
dört senedenberi çalı§an bir aşçı var

dı. 

Fazla konuşmayan, yalnız işile me§
gul olan bu aşçı hakkında kimse çok 
bir şey bilmez. Kendisinden hiç bahs
eden olmazdı. Yalnız, Alfred Gruard 
isminde bir Fransız olduğunu. daha 
çocukken Amerikaya geldiğini, bugün 
elli yaşında kadar bulunduğunu bUi
yorlardı. 

Alfred çok iyi bir aşçı idi. Bundan 
başka, efendisinin her işine bakıyor. 
ona hem hizmetçilik, hem arkadaşlık 
ediyordu. İkisi de dünyadan ellerini 
eteklerini çekmiş bir şekilde yaşadık
ları için uşak - efendi kendilerine gö
re mesut bir hayat geçiriyorlardı. 

Yalnız, Mister Sears ara sıra ı:ehre 
indiği halde. Alfred köşkten çıkmaz, 
bütUn hayatmı mutbakta. mutbağın 
yanındaki odasında veya köşkün bah
çesinde ge~irirdi. bı!un bu on .aört se
ne zarfmda kötkten drp.n bir adım 
attığını görmemişlerdi. 
Boş vakitlerinde, odasına çekilip 

dua kitapları okuyan bu ihtiyar adam 
herkesin hürmetini kazanmıştı. Onur. 
için. hakkında hiçbir dedikodu çıkma
mış. esrarengiz sükiıtluğu dindar bir 
kimse olmasına verilmişti. 

Doktorlardcııı 1ıiçin ktıfarmış1 .• 
Bundan iki ay evvel Alfrcd hasta

lanıyor. Şimdiye kadar onun pek faz
la hasta olduğu da görlilmemiştir. Bu 

sefer hastalığı efendisini endişeye dü
şürmüştür. çunkU, çok sevdiği ihti
yar hizmetkan hayli yaşlı ve çökmüş 
bir adamdır .• 

Mister Sears derhal doktor getirt-
mek istiyor. Fakat, aşçı şiddetle itiraz 

ediyor: 
_ Olmaz. diyor •. Ben ömrümde dok-

tora çıkmış adanı değilim.. Doktor 
milletfnden çok nefret ederim .• Onla
ra esasen hiç itimadım yoktur.. Öle-

ceksem kendi kendime öJOriim.. Kala
caksam yine kendi kendime kalırım .. 
İstemem doktor getirtmeyin .. 

Miste; SearSı aşçının bu şiddetli 
ısrarı karşısında: "Peki,. diyor. 
Fakat, Alfredin hali gittikçe fenala-

şıyor .• 
Nihayet bir akşam li1A!~ine fenalık 
• . Kendisini kaybedıyor. O za. 

geııyor. . 
man efendisi derhal onu bır hastaha-

neye naklediyor. 
Hastahanede. tam muayene edecek-

ı . an Atfrcd birdenbire kendine 
en zam 

geliyor ve doktora muayene olma· 

makta ayak diriyor .. 
Hasta bakıcılar bu f'Uip hasta 

karşısında ~ırıp kalıyorlar. Nih~ 
hasta.haneye parıısilc yatan bir adam 

olduğu için. kimse faz.la ısrar etmek
te kendisini haklı göremiyor ve dok
tora muayene ettirmiyorlar .. 

NUW.yet anlcı§ıldı •• 
Alferd, hastahanede iki ay kadar 

kalıyor. Hasta bakıcılar doktorlarla 
tema.s ederek hastanın vaziyetini on
lara anlatarak ve kendilerinden tali-

mat alarak. tedavide bulunuyorlar. 
Nihayet bir gUn. Alfred, yine yarı 

ölil bir halde kendinden geçiyor. Ge
rek bu tehUkeli vaziyete çare bulmak 

için, gerek hastanın kendisini bilme
mesinden istifade ederek, doktorlar 
hastanın başına geliyorlar.. Muayene 
etmeğe başlıyorlar.. İşte o zaman .. 

... Hastanın bir kadın olduğu mey-

dana çıkıyor! 
Fakat, bu hakikatın anlaşıldığını 

hasta yine öğrenemiyor: Yapılan bU
tün tedaviye rağmen aşçı Alfred ölü-

yor .. 
Mister Sears aşçısının kadın oldu

ğunu haber alınca bUylik bir hayrete 
düşüyor. lnanmıyor. Nihayet doktor
lar kendisini ölUnUn baş ucuna çağı
rarak bu haldkatı gösteriyorlar. 

Erkek olarak tanınan bu aşçının ka
dm olduğu meydana çıkınca derhal 
polise haber veriliyor ve polis bu es
rarengiz kadın hakkında tahkikata 

girişiyor. 

Kimin nesi imi§1 •• 
Fakat, biltiln tahkikata rağmen, 

"Alfred., in kim olduğunu, nereden 
ve ne zaman geldiği anlaşılamıyor. 

Kendisinin, zannedildiği gibi, bir 
Fransız olmadığJ da dUşünUiüyor. Ha
kikaten, Fransızsa kiJ&Ukken mi gel
miştir; yoksa memleketinden geldiği 
zaman da böyle erkek kıyafetinde bir 

kadın mı idi? 
Amerikan polisi bu suallere cevap 

vermekten aciz kalıyor. Bunun üzeri
ne, bu esrarengiz kimse hakkında 
Fransadan malumat sorulmağa ka-

rar veriliyor. 
Bunun için, ölüniln yliz kalıbı çı-

kartılıyor. Bu kalıp Franşaya gönde
rilecek ve orada kendisini tanıyan 
olup olmacµğ,l . ~8.§t.Jı::ıl8ıCllktır. , 1 

Fak•t, J>u Aırada, ~r lıWise mese
lenin bUtiln esrarını çözecek şekilde 
vaziyeti aydınlatJyor. 

Bu. bir mektuptan ibarettir. Bu 
mektubu Alfred. hnstalığı esnasında 
yazmış ve Baltimore .. a göndermiş
tir. Mektup, madaıp Kornelius ismin
de bir kadına gönderilmiştir. Posta 
mektubu. ''bulunamamıştır,, kaydile 
geri gönderiyor. 

Gönderildiği yere iade edilen bu 
mektup, Mjstcr Scarsın eline geçince, 
erkek - kadın asçınm efendisi, bunu 
merakla. açıyor. 

Mektupta ı:ıunlar vazılıdır: 
"Eski kad:n hL..;.etçüriz Lucie'den 

bugün bu me.ktubıı alınoa -~ph.csi::: 1d 
hayret edeceksiniz. Si::i rııhatsız et
memin .<ır'h<!bi ııiitr surette hasta o1-

' -mamdır. Son derece parasız da kal· 

G6rüp dOşOndDkce: 

dım. Belki banıı bir şey gönllercbili._ 
siniz. 

"Göndereceğini::: §eyi Al/ red Grcu
ard ismine !JOllaym. Çünkü beni 11.ı. 
Tada bu t.!iml.e ta.nıyoilar. Hayatıns 

namuslu bir .şekilde ancak bu tar;la 
kurtarabiliyonlm.n 

Erkek ıolmMına lHibep ne1 
Hadisenin bir cephesi aydmlııı .. 

mıştır 
Artık herkes, eski aşçı Alfredin•a .. 

dm olduğunu, evvelce de kadın lz. 
metçi olıırak çalı§tığıru öğrenmişt-. 

Yalnız, meçhul kalan bir nokta tr: 
Alfred, veya asıl ismi ile Ltie, 

acaba niçin kendisini erkek olMJC 
tanıtmak mecburiyetinde kalmış ve 
böyle hareket etmiştir! Buna ken•.sl 

"namwılu bir eekilde yaşayabilnli 
için,. mecbur olduğunu söyliyor. h,. 
kat, kadın olarak hayatını namwıkır 
bir şekilde kurtaramaz mı idi; kendı. 
sini, herhalde, bu hUviyet değiştirme
ye sevkeden bir hA.dile olacak .• 

Diğer taraftan, Mister Sean, ~ı .. 
sının eski çalıştığı yerden para iste. 
meeini garip buluyor: Alferd (yahut 
Lucle) geçinmek için paraya muhtac; 
değildi: Efendisinin evinde yiyip içi· 

yor. yatıp kalkıyordu. 
Bundan başka, Mister Sears .Jiendi· 

sine ayrıca para da veriyordu. Aşçı 

şimdiye kadar aldığı paralan da. bl
riktinniş olacaktı. ÇUnkU, A1fred1n 
hiçbir yere çıkıp para harcamadığını 

herkes biliyordu. 
Mister Sea.rsm yaptığı hesaba göre• 

Alfredln on dört sene zarfında aldığı 
paraların mecmuu 16.000 dolar bıtu• 
yor. Ne kadar harca.mı§ olsa yine bU· 
yük bir serveU olacaktır. ' 

Fakat, arıyorlar bakıyorlar: Alfre. 
din beş parası çıkmıyor! Ne banka
ya yatırılm13 parası vardır, ne kıyıda 
köşede saklanmış bir serveti .. 

Peki, o halde paralarını ne yap-

mıı? 
Bu, herkesin zihnini işgal eden ye. 

ni bir muammadır. Ht'..rhalde, Lucie
nfn hayatında bUyilk bir macera oldu· 
ğn zannediliyor. Belki, çalıtjıp kazana.
rnk p:ıra göndenneğe mecbur olduğu 
~ocukları vardır .. 

Mister Seaıınn evinde çalıı:ıan ma
dam Harr ismindeki kadın, a3çmm 
yalnız Fransada bir kardeşi olduğun· 
dan. dört yaRında Fransadan ayrıldı. 
ğmdan bahsettiğini söylemiştir. 

Lüzumsuz yufka 
yüreklilikler! 

YAZAN: s. Gezgin 

Bir kadın, mahkemede kocasını · 
mahkilm ettiren bir adamın kucağına 1 

çocuğunu atmış ve: 
- Madem ki, babasını hapsettirdin, 

buna da sen bak öyle ise! 
Diye bağmnıg. 
Bir gar.etede, kadına acıyan, ede.. 

biyat yapan satırlar gördüm. Niçin 
acıyalım? .. Hangi değerin kayboldu. 
ğuna yanalım ? ortada çiğnenmiş bir 

bak, ezilmiş bir masumiyet, yerlere 
çalınmıı bir temizlik mi var, ki gö
nfillerde bir şefkat kıvılcımının par

lamasını istiyoruz? 
insaf ile konuşalım. Bu kadınla, 

bu çocuk malı çalınan adama mı yok
sa mütecavize mi daha yakındır? 
Bunları düşünmek daha önce kime 
düşer? ömür yolunda kendine bir eş 
diye aldığı kadını, yalnız ve kucağın. 
da bir de !:Ocukla bırakan şu mahkit. 
mu ne eoinln aşkı, ne yavrusunun sev. 

gisi suç i&lemekten ahkoyamamış. Bu 
duygusuzluk, bile ayrı bir suç değil 
midir? 

İnsanlığın isyan edigi, daha bura
da başlamaz mı? 

){ahkemedeki sahne de başka bir fa• 
ela. Gerçekten mazlum olanlar, bu 
gibi hadiseler karşısında sessizce bir 
köşeye çekilip göz yaı;ıı dökerler; hat.. 

ta kocalarını polisler arasında ve h'-4 
kimler huzurunda görmeğe bile da.. 
yanamazlar. 

Aileyi kanuna karşı bir siper gibi 

kullanmak, başlı bqma bir çürliyüf 
allmetidir. Bu gibi haller karşısında 
tatsız yufka yürekliliğe kapılmak ho., 
şa gitmiyor. ''Kanun,, un kendisi hl&. 

siz bir balta olsa. bile, onu kullanan 
vicdan eti kılı kırka. yararak ifller. 

Ne ya.palım, yalniz kendi dil§fU 
değil, kendini düf\lren de ağlamaz. 



Fransadalıi "Sllrete,, poll• ha/lg#Jlerlnden 
-jMahkQinOfunca ,,-., 

M11hll11m11 huzurunda ~- - / ::.~~~!!ı":~ "~,, ı,.. i1 lP ,) Volfün Maceraları 
~ Yazan: Volfgang Haynrlh -- Tefrika numaruı: a ~ 

Pernambukoya doQru ı 
ceu. mahkemesinde garip bir haS H • t ı • h ı • b -
=:" ~u!~ı::ır,.~ .. _ ı n ı pe ıva n u g ti 
haneddin, on iki sene hapae m~ T k 8 d v 1 H •• • Aşton Voll; Hazlyenda Mlrtyamda kuyumcu 

LUmuvanla karşılaştın ... ~~ulfı:~mu:==~~ e ır ag ı useyın 
=~ :e~=~ v~r~~nı;:i;:ilr.hum- ı· ı e karşı I aşıyor Brezilyadaki küçük bir ~eh1r

dcn ''Conson" im::asiyle, Kim• 
bcrlidcki büyiik müccr:her ta

cirlerine mektuplar gelmifti. 
Corıson, sun'i olarak elmas yap
mak İİ:Pre yeni bir mc>tod kc~
f ettiğinden demvurmakıa idi. 
Cenubi Afr1kadaki elm~ taci,.. 
leri, i§İn içyü:ü ne olduğununa
çığa vurulması i~in ''Sürete" ye 
müracaat etmi~ler, ~ef Gi§ard 
da, polis ha/iyesi '.Aşıon Y ol/ü 
seçmi~ıi. Ona, derhal IJiyon 
• TJi:bon yoluyla Pemnmbuko
ya yollanmasını bildirdi. lf.~ton 
Volf, b1r parça nazlandıktan 
sonra, tekli fi kabul eııi.. ... 

A§ton VoU, ~yni gUn öğleden son· 
ı Lizbona doğru yol alıyordu. Dura

• Cenubi ACrik'alı bir meslekdatla 
oluştular. Havard ismindui bu Cle-

ektil, fiziJC me9eJelerinJc müteliu-· 
•nh. Parifiten gelen mtslelida~a ini 
noktadan bazı izahat verdi, mtllih"a· 
zalarını ortaya attı. 

Lizbondan vapura binildi ve Per

nambuk'oya dognı yola çıliıldı; ora
tlan da Puehlosa gidildi. Mister Con· 
sonun sun'i suretıe almas yapacağı
na dair yazdığı mektupların postaya 
verildiği yer olan Brezilyadaki kiiçfi]i 
şehir Haz'yenda Miriyama vanlmalt 
için ata binmeli icap etti. 

Tren, vapur, at yolculuklan •.• Ve 
gayet liısa bir müddet içeriıinde.. hiç 
mola vermeksizin, durup dinlenmek· 
sizin, sürekli b1r seyaliat! 
. Tabii bu seya1iat, Aıton Vollü ne 
<le olu sa~. Buna rağmen, 
-mesleli icabı- vuit Itayb'etmefe' 
gelmezdi. HaziyenCla Miriyama ayali 
basar llasmu, "esrare~z adam•' ı a
radı; §U "acaip Mister" i, f1I Conıo
nu ! 

Rulmalita lia liemen liiç gflçlilli 
çekmedi. Kendisini orada herliee ta-
nıyordu. Derhal yerini sağlıli verir
k"en, onu soran yabancıyı garip garipı 
hakışlarla süzüyorlardL 

"C '' . . on~on ısmıne aldanan polis il~' 
fiycsi, karşısmda tipik bir tıigiliz bu~· 
lacağmı sanıyordu; f ak:at, Jiocamalİ 
s!Ya~ sakallı, uf n telek bir Frannz
ıl karşılattı. Ve..... i 

1 

Hayret?!? 

Bu torba safalh, utali tef el[ Fran
sız, kuyumcu Lömuvandan baı:ıliası 
(] ""'l.l'f ~ egı 111. 

Onu hir hak'ışta tanıyan A.şton. 
Volf, hayretle sordu: 

- r asıl. Li>muvan, sizsiniz, li'a? 
Kuyumcu, tatlı hir güUlmseyiı

le detektire elini uzattı. O da misa· 
firini tanımakta zorluğa uğramamıt
tı doğrusu! İki eski aş'na, hiribirleri· 
ni nasıl olur da tannnazlardı? ! 

- Sizi burada misafirim olarak 
gördiigüme nıemnunum, muhterem 
detektif! d~i: hu ne kadar candan 
bir özlenti, ki heni ziyaret irin ti Pa-
l ~ 

r sten kalkıp buraya kadar zahmet et-
tiniz, kısa hir müddet içerisinde 0 k"a
dar uzun yolu geçmek suretiyle bu 
kadar meşakkate katlandınız. Paris 
• Liyon - Lizhon - Pemarnbulio • Po 
ebloe • Haziyenda - Miriyam ! Eh, e

pey uzun yol ve .... hayli de ebotik 
isimli merhaleler, değil mi?. Her hal
de çoğu öyle! Fakat, hiç biritinde 
uzun müddet kalamadmız ! Bununla 
beraber, umarım ki burada, Huiyen
da ::Miriyamda biraz faz laca oyalanır, 
§i.iyle etrafı günneğe zaman bularak ... 

Kuyumcu, zivaretini bekler vazi
yette karşılaym~a, bir kat daha hay
ret eden tlt'tekti(, ı.özünü hu nokta· 
da k~f"rek: 

- Demek, ded1, heni heklh·ordu· 
nuz? Bu kndar..... • 

Lömuvan, baımı 'alladı: 
- Evet, evet! Geleceğiniz Ateda 

İ':İme doğmu§tu ! Hangi merhaleler • 
den, ne kadar müddet içerisinde geç • 
tiğinizi, adeta görür gibi hiaediyor • 
dum? Telepati hadiaea1 mi, deniııia? 
Her halde birihirimisi pek öslemi • 
ıis de, ondan böyle olsa gerek! Böy • 
le tefsir etmek, etikete pek daha uy • 
gun ! Rica ederim, oturunuz! 

- Beni dinleyiniz, Lömuvan f Be
n'ın ziyaretİ.Dliıin sebebi ..... 

Kuyumcu, kis kis gülereli, sak'ah • 
nm telleri arasmda pınnaklannı bir 
&§ağı, bir yukan gezdirdi: 

- Y aa ! Demek batka bir sebep te 
vır? Ne istiyoreunuı acıhı benden? 
Öyle zannediyorum, ki Sör Culiyue 
Vemher, ~ktan 8ld1i? 

Detektif, timdi tamamiyle h"ayre .. 
tin1 gidenniı, kendini toplamı§ g3 • 
rilnüyordu. Ciddi bir tlTIT ılarü, 
haşmı salladı: 

- Evet; o 8ldft, dedi; f ıliat. ... 
Parmagnn byumcoya doğru u • 

zattı, onun ceket dftğmeıfne bam • 
np: 

- Faliat, flefll, sizin hlll ya§ıdı • 
ğmm ~Hlyo1'11114 Lamuvın ! Ve biz 
Pariııtekiler .. bilmem, bunu size lia • 
trrlatn11ya lftzum vır mı.... Old~çı 
eskiyen hir maziye ait gUnlerdmbe • 
ri .... sun'i surette yapılan elmaslara 
muayyen b1r alilia besleriz. Yah"ut 
tı yapıldığı veya yapılacağı iddia o • 
Junan mn'f elmasları k'arşı! İ§te, b'a-· 
nnn lçin'dir, ki bizi Cenubi i\Crilta • 
dan imdada çağırdılar ve ben de .... 

Lömm·an, l'alialmı ~ögsOne b'aab • 
rırali, mtıııtelizi, eğildi: 

- Beni ziyaretle ~erenendirdiniz, 
say~ 'değer '.A'eton Volf! 

Sodr\, s~ mi bir tavırla n sevim· 
li bir tarzda ilinaa giriıti: 

- Siz, beni istedi~iniz gibi liatır
lıyabilirsiniz; serbestsiniz! Y nlnız, 
aleyhimdeki şüplienizin yerinde ol • 
madıgmı sllkunetle liaydederim. Bu. 
nu suizannmıza liartı enerjik bir 
protesto mahiyetinde telikki etme • 
niz, yerindedir! Buna raimen, iıter. 
seniz gene kendi k'anaatinizi muhı • 
laza ediniz. 'Ancali, bana bir şey ya. 

•pam~mız; çünkü ..... 
-Çünkü? 
- Çiink.ü, ben ıalıiden ıun'i m • 

rette elmas yapıyorum! 
( Arkaaı tJt1T) 

Bu hadise uzerine mahkilm halC-
kmda cürmtl meşhut yapılmış ve ev
raklle birlikte aftı' cezadan, sulh ceza 
mahkemesine g&.derllmlştir. Katil 
Burhan mahkemede 

- Ben bu kadmr eeııvet hll'l!llle ap.. 
medim. 12 sene hapee mahkQm olmUf 
bir adımım. Kendil!linl blr daha. belki 
de göremJyeceff m, son defa olmalt 
ilzıere, sevincimden öptüm. Çtlnktl o da 
bana yardım etmekle maznun idi. Be
n.et edince ta.bildir ki memnun ol
dum. Onu öp\lşUmtln sebebi budur. 

Demiştir. Burhaneddfnin aklmdan 
mru olup olmadığının tahkiki için mu
ayenesine lUzum görUlm\lttilr. 

Yahudiler aleyhinde 
gazı gazmak davası 

Muharrir Cevat Rifat el;yhine Ya 
hudilik aleyhinde bastıdığı seri ha~ 
tinde kartpoıtallan, neıretmek sureti 
le muhtelif anaaın yekdiieri aleyhine 
talUik suçundan asliye birinci ceza 
mahkemeıinde bir dava eçılmııtı. 

Diğer taraftan yine Cevat Rifat 
aleyhine, "lineli fıçı,, ismi ile neıret 

· tiği mecmuada yazdı::ğr yazı muhte
lif anasm birbirine tahrik mahiyetin 
de aörülerek aaliye ·ikinci ceza mah
kemuinde de batka bir dava ıörül -
mekteydi. 

Birinci ve ikinci cezada ayn ayn 
görülen, her iki davanm birleıtiril -
meline lüzum sörülmüt ve bu yüz
den iki mahkeme arumda ihtilif ha
ııl olmu,, tevhiden rüyetinin doğru 
olup olmayacağı hakkındaki ihtilafın 
Mlli için it yükıek vazifeli ağırc:eza 
mahkemeaine verilmitti. 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme • 
ıinde Cevat Rifatm muhakemesine de 

vam edilmif, ağrrceza mahkeme he
yetinin iti tetkik sonunda verdiği ka 
rar okunmuıtur. 

Bu karara göre, her iki· davanın 
mahiyetleri ayni ve suçlunun da ayni 
phıs olduğu cihetle davasmm bir 
mahkemede görülmesi hem işi ko -
laylaıtıracak hem tesri edecektir ve 

bundan dolayı iki davanın tevhidi ve 
asliye birinci cezada görülmesi mu -
vafrlmr. 

Mahk~me, bu karar Üzerine ev -
rakı müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

Voyt~k ttıtoauna gelen çift. 
gene /mn Farkıas, Hohenhagıa. Edebi Roman: • • ---
nn önünde, büyük salonda ke. S ~ V G ı• • 
man ~ıyor. Karısı lla"'fka ile ..._ 1 

.. tomnlan Roçikıa ıve Bela aa be. uyan I n c ~ 
• raber gelm~Zerdir. Bertram fon ~ • • 

Hohenhag, oğlu Htıftll Oeorg ve 
> gellni Gltto loarfl.mlda keman ---• Y•z•n ı Make El 

faslı bittikten ıttonra, Bela ve 
"" Boçika, iki 'loardq, Balonun or
'f ta gerine OOğru ""1rlediler. Ta
-ır tJ<lftdan sarktın V eMdik tarzın-
-.. daki avizenin pırıl ptnl ziymı, 
7 onlann çalak vücutleri üzerine 

adeta akıyordu .. 

Simbal ve keman nağmelerinin refa. 
katile, bu iki canlı, hayatiyet kuvvet
leri taşıp dökülen bu iki genç insan, 
kız ve erkek iki kardee, raksa başla
dılar. Bütün hareketleri, çalak yaban 
kedilerinin elastiki kımıldanıştan, 

atılııları gibi kıvrak ve cazipti. Kızın 
iri, koyu bakışlı gözleri, uzun kirpfk
lerile gölgelenerek, sf yah yıldızlar gt. 
bi kıvılcımlanıyordu. Haf'ıf çe aralık 
duran kırmızı dudaktan arumdan 
parlak dişleri ılm§eldenfyordu. Uzun
ca taranmış tule lUle saçtan, ancak 
ipek kadar ağırlık vererek, iki omzu 
Uzerinden uçuşuyordu. Gövdesine ge
çirdiği daracık ceket, Rozfkanm gü
r.et kollannı dirseklerine kadar açık 
bırakıyordu. Narin bileklerine taktlı 
gUmUş bilezikler ve biçimli ayaktan
nın aşıklarma geçirili gUmUş halka
tıı.r, şıkır şıkır şıkırdıyordu. Kendi
sinden 3 yaş bUyUk erkek kardeşi Be-

la da, dar kalçalı, uzun boylu, yakı· 
pklı ve ihtiraslı bir delikanlıydı! 

Çılgınca.ama. raksediyorlardı. Ara
da bir Bela partnerinin belinden tu
tup onu yukarıya doğru kaldırıyor ve 
bqmm ii7.erinde fırdolasıya çevirerek 
usul usul indirip, tekrar yere ayale 
baatrnyordu; arada bir de Roçika ba
ısmı sağ kolu Uz.erinden geriye atı. 
yordu; öyle ki sarkan saçtan, hemen 
hemen yere sUrtınUyordu. Asırlardır 
kendilerini hUr hisseden, yurd edin
meksizin sonsuz uza.klıklan devreder
kentaptaze kalan çingene kanının 

ateşi, bu tkil!linin de nıh ve vtlcutleri
ni dolqıyordu. 

Rakı esnasında, esmer çingene de
likanlraınm bakışı, tekrar tekrar Gft
taya doğnı kaydı, hayran ve istekli 
duruılarla, güzel, sanem kadmm Uz.e
rinde dinlendi. Fakat, bu safhada, 
baktrfı çakıldı mı, hemen ilrkek ve 
mahcup bir halde, gözlerini indiriyor
du. 

MUzik gittikçe daha atefleniyor, 
raks, gitgide daha çılgın ve daha 
zihni darmadağın edici bir tempo tut
turuyordu. 

Hans Georg, Roçikaf.8. bUyillenml§ 

Uzun dedikodulardan soma niha
yet bugün Tekirdağlı ile Uintli karıı
la§ıyor. Bunların güreıi senenin en 
heyecanlı müsabakası olacaktır. ÇUn
kü .Mülayimle yaptığı üç güreşte de 
çok kuvvetli bir pelılivan olduğunu 
ısbat eden Hintli bir aydan fazla hir 
zaman burada dinlenmiş, ve lıcm de 
hayli idman yapmış bir vaziyettedir. 

Tekirdağlının acı kuneti ise nıa
lumdur. Buna rağmen Hüseyinin 
Hintliyi altına alıp iyice ezect•ği tah
min edilemez. Diğer yandan bugün 
son müsabakasını yapacak olan Hint
li de Türkiye ha~pehlivanma yenil
memek için bütün kuvvetini sarf ede
cektir. 

Dün Hintli ile görÜ§tilm. HUseyin
le yapacağı miisahaka lıakkmda ~un
ları söyledi: 
''- Iliiseyin ile yapacağım ~re§ 

muhakkak 'ki en çetin bir mU11ahaka 
olacaktır. Türkiye başpehl~'·anınm 
heni on dakikada yeneceğin~ dair bir 
beyanatını okudum. Reni ıimdiye 
kadar be~. on dakikada yenen h içhir 
pehlivan olmadı. Eğer lıak~aten 
dediği gibi beni pek ~abuk yenene, 
bu, kendisinin dUnyada ıfm ,·erecek 
bir peblh·an olduğunu iehat edrr. Sö
zünü yerine getirirse keodiıine bütün 
dünya pehlivanlan ile gürqmeaini 
teklif ederim. Bu müsabakaların 
hepsini kazanacağına emin olabilir. 

sabakalar yapacakmış. ~ 
Yekta 

Fcnerbnht;c ile Beşiktaıt," 
8nyramda Karşılaşma/, fit 

Var 
Önümüzdeki hayraını 

birinde. hususi bir kar§ılı~ 
mak için, Fenerhalıçe ve ]J 
darecileri müzakerelere batl bf 
laf(lır. Anlaşma Jıasıl olurs':J,. 
takım birihiriyle şampiyon• 
ve1 karıılaşmıı olacaklardır,· _rJ 

Romen Takımı Tri1"1"'" 
lstanbula Gelmek lııi1"' 

Duyduğumuza nazaran, fl 
nm en kun·etli tamıkları~d~ 
Trikolor önümüzdeki ay ıç . 
rimize gelmek için klüple 
birisine müracaat etmiştir. 

İki sene en-el bir kere d~~ 
hula gelmiş olan Romen fuUJU' 
burada gene Galatasaray 
ka11ılaşacaklardır. iifff 

A vusıu,,·ada Serbest G 
Ymak edildi 

Serbest güreıin daima kJI.. 
yarılmasmı, hatta hazan da 
l1iten cinslerinden olan 1 
serbest güreşi, A ,,ısturyada ~· 
rette menedilmiştir. 

Bu i§ için gösterilen e1bab• 
bede "Böyle spor olmaz!'' d 
tedir. 

Yugoslav Milli Talatrll 
Belt;ikalılarla Kmlıl 

Önümüzdeki mayıs aynıda 
lav milli takunı Brübelde 
milli takmıiyle karşılaşacaktd'• 

Hüseyinle yapacağım milHhaka, 
Türkiyedeki gflreşlerimin sonuncmu 
olacaktır. Müsabakadan sonra he
men Londraya hareket edeceğim. Hü
seyine yenilsem de, yensenı de .re- lkelıll kumaş itn8 
vans maçı yapmıyacağım. Teklif e- nı Jıim Jıontı ol etJı 
dilse bite kabul edemem. Çünkü ipekli tm 
Londrada bulunan küçük kordqim d" mdenstı' ucat odası 

1 Lo d .., d 0 d üh' • sma un e care 
ace e n raya çagrr r. ra a m ım s' ele de _ _ı~ı · tir' 

.. b k l .. k " ın vameaıIIUf • J.t 
muHs~ a

1
.aFar ıçı1n Mon~~~·~ y1apmıı . .., Sanayi gubesi §imdiye kaaı""': 

mt ı azza a aıım e yıptıgı t' t 120 b' t • k\i 
.. b k J akk d f 'k . . ıp e ın me re ıpe 

eon musa a a ı m a ı rını sor- dam al t F'-1--t buna 
d O d 

.. 1 .ı· g amı§ ır. iUUS 
um. na a ıoy e cevap veruı: .. tl · k hali 
•' Mül.. · 1 J .. h muracaa etın ar ası - ayını e o an aon musa ... rn tır JI 

kaya güreı denemez. o benim gırtla- 1§ o'ah 'd k' ti'pte., 
- k b d k d b' a gen e es ı ··-1.. . .-
gunı 11 mca en e ız ım, ona ır tr · ki' k b }undNJı 

k 
. d' d' 0 d • me e ıpe ı umaş u 

yumnı ın ır ım. n an sonrası ı.. · dil kt d' B aÖfet 
dö-.. ki' d · ,, mın e me e ır. una e ~ld 

ıe .~uş. §~ ·~. e R~~~ı.. . • ameliyesinin daha 15 • 20 s--1 

Hantlmm soyledıgme göre, kendı- d d -· t h · lu · d . evam e ecegı a mın o • 
ıı yaza, kütük kar eııyle tekrar Tür- o·- t fta · eni 
kiYeye ~elecek. Burada tnüteaddit mu me mıguercib~ra n. ıse yda ı-~k . ınce, pıyasa ~ 

nin nizamnameye uygun ~ 
gibi gözlerlıii dikmişti; kendi bakıt- yapılıp yapılmadığının kotı 
larile kızın bakı§lan karşıtqtr mı, mesi icabetmektt!dir. ~ 
kanı damarlarını çatlatacakmıe gibi Fakat bu İ§İn kimin tare. ti'. 
cevelanlanıyordu Gltta da, Hana Ge- pılacağı nizamnamede katı.:~ 
orgun çingene kw bakışlarile adeta de v.österilmi~ bulunma~ 
yuttuğunun farkmdaydı; Roc;ikanm ne bunda da bir tere&iüt 4J 
Hans Georga koket gülümaeYiflni de mu§tur. r' ' 
görüyordu. Derken, Gittanm kalbi ke- Alakadarlar, bu husdl~ 
mirici kıskançlıkla sarsıldı. vekaletten direktif iıteyeC of 

Tam bu sırada Hana Georg, tehey- A llın yilkselll!. 
yUcle sesi tltriyerek, Gittaya döndil lstanbul borsasında dütı p 

- Çingeneler bir vali çalımlar dL. tip Türk borcu tahvilleri 'A 
dansedelim, haydi! muamele görmüf, ikinci t 

Delikanlı, belki de hllanU niyet göl- borcu tahvilleri 13. 90 da" il' 
teri yordu; fak at, Gltta.nm içerisinde Bundan ba,ka Anlan 
de hiddet ve kmkan~lık kabarıyordu. villeri 109.5 den muamele 
Soğuk bir tavırla, reddetti: bir lngiliz lirasına M:r~e' __,ı 

- Yok, teşekkUr ederim! Bununla tarafından 626 kuru§ kJYP~, ~ 
beraber, benden çekinme! Dansetmek edilmittir. ili' .~ 
h · d i k je Dün Londra bonasınd- 11!Jı 
e:~sın eysen, ç ngeııe ızı anga liz liruı 14 7 .1 O frank._ 

HaM Goerg, öfkelendi: 147•21 frank ta kapanınıttd'' 
- Peki canın nasıl isterse! yat evvelki günlere n~kl' 

kan ayni olduğundan ~Jll 
Ayağa kal~tı. ve Farkasa işaret et- ra do~ru bir temayül g" 

ti. Çalgı, kesıldı. icada 1 ta f da "yl· ........ .......... rar raın nso 
- Bir vals çal, Ivan! . Diğer taraftan ise, altdl 
Hans Georg, Belayı kenara ıttl ve cinde mütemadiyen yük -blf 

Roçikayı kolları arasına aldı. Farkas, vam etmektedir. Oiin~e ,. .... ..., 
kemanın~an ılık, teşne bir. ~~va c;ı- de açılmıı 1093 te ka 
)(ardr. Gıtta, dudakları bıtı§ık bir KUmes "ayvan,arı 
mUddet danseden çifti seyretti. Lakin, gazemlyacel' . ..,1~ 
Roçlkamn Hana Georga teslimiyetle Kümes hayvanlarJJUll "!'1'f: ·~ 
sokulmasmı ve onun da çingene kızın de şehir içinde gezdiriJıııe" 
gözlerine istekle bakış daldmnasını dilecektir. 
seyr~, uzun müddet . tahammUJ ede- Bundan başk'a sokak~ 
medı. Salonu terkettı ! vi hayvan kesimi yaaaiı dl 

(Arkası var) trr. 



4~ooııRlar,. 
~O•k ••ralı tOcca rı 

1 atarak para 

~~~:=itle~ .. 
latt) tehdit ed 'Yalı bır tuccan ö-
,, tll i'-· erek para k k v,~ ~ Çocu.. opanna 
b tİl'lfın IU yakalamııtır. 
~ ~oruz. da Yaptığımız tahki -

8-i~lunda. y 
ttiıı •Partırn azıcı aokaiında Ha-

tid. 0turan•~rnın 8 numaralı da 
~ı Clrctle rn vusturya tebaasın· 

bit 'Partırna~şgul Laitlerin üç gün 
't~rn ta f kapısma uzun boy-

l ı.ı • ta rndan bir mektup a-

er~ bu lıtı;' düş;:ıcttubu alıp okumuı. 
'•c: • ~ckt c zabıtaya 1*ş vur • 

UIJıe ı»'' Upta şöyle c1eniyordu • 
b_- eUn" ' 
"'Ot~ u saat 5,40 da Köp . 
tu cıya k lk ak ~b na b' k a ac vapur.ın 

Bu ~trı cdcc~k .utu içir.de 2000 Ji
• Utı.ı>'u k sın. 

ed;!c ~ki aınarot Bostancı is -
ij at.~-c.ktir. ~ccek bir adama tes
\t~ 3Q kamarota ta§ıma üc -
• "lttı uru• E~ b '\te .~amanı :r ver. ger ıın-
lit biİ~ efr ;da ?'~pmazsan ken 
~ I,, a ınt ıkı iÜn içinde 

t)•burnlt 
ti .~ . ~ tup etrafında tah -
~ '"«IJ\ıtt~ 11 elede icebeden ted 
bi ~ A.,,u· F'akat cuma günü aa 

l'iei ~ltE•turyalı tüccara meç • 
. "h-.... on etmiı k k . f •ney· , ut uyu a -

~"'1 • ...1 "--~,ıp Karaköyde mu • 
.... 11 .. ~bllltn x ~\o.-- 1 ildi ~ır~.sı Muharreme 
· 1Cttı.ın..ı l'lrııttır. 
~-., .... t" , bu l'llcrn uccar derhal alaka • 
• S..fcr urlarmı haberdar --t-

~~ cı_ te~:rnurlar muhallebici 
~t bir ır ıılmıılardır. 

~u~~sta kutusuna boş ka-
cJ du1t'' kutuyu doirüca 

l a~ ~•takrn k&nına ıötürüp Mu .. 
~,·rıiı, rn ıştır. Aradan yarım 
""··,çotu~h~llebici dükkanna 

\~ı.ı ktttuı gırerck Muharrem • 
ı~ k Unu alm191ardır 
' Ut 

0 

11.rı tttikt~un içinde 2000 li-
taıa .._~ crınden bü ük b" 

t ~•il.._ Uf lardı F y ır ı~ .... ınern· r. alcat sevinç -
~ ~ c rn -~'· dükkinm muhte
llıı,~~t!ar Ufteri ~ibi oturan za
~ ~~: ayağa kalkıp çocuk _ 
t ~~~·· ır, zabıt varakası yap 

~~ P.rııd-' bi. \:' ~>-r 12 rı Kurtulufta Tınnık 
~~ J.f Hrı~~rnaralı evde oturan 
~ "'- 'tıL aml,.,1 ,J;;._. · ~ 

~ h ~vd ıtedın k lluııı~ otu çı mazında 3 nu-
..... il• tan t . v ;:ı-ıtı· . • ao erzı çrra(!n Koço-

' ~ ıtiı·,ftguya çekilince eli _ 
,..,. Ctın' l ~ 

1 
"' "'ı ,. 1f er1 kendilerini 

tto ,-1\. vve''"e A L.""\ı•~ .. l\cfe vusturyalı 
y~İılc ,,, ol çalıtmıı ve sonra • 
~'lol> tdir. tan Yorgo olduğunu 

da "ak t .:......: alanmıştır. 
e,, ~ :--•~· İİİiiiiiiiliiiiiiiiiüii _ _... 

~~'? lmlı 111/I ı 
~~l 1111/aı I ,,, 

'l" -•30 ~6,llceri l' -l' 14. ı 1•eıin K . ~tli :1 'ta '-937 c ın alorıfer ta· 

~~· lı •a J)h•ned İnıa &ilnU *Ut 
•"lıt' i~~lrrıa ~o •~nbul Levazım 
\ ~ htdeı· ekaiit rnısyonunda açık 
~ ~~ 2132 li~e~ı yıprlıcaktır. 
~j~ l~tır. ş a ılk teminatı 159 

f tle~·~"aıebi!~rtntame ve keıfi ko
ttl ı c heıı· ır. steklflerfn kınu· 

ı saatte K . omısyona 

(254) (7638) 

,un<1 '1 

l 
1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük iV Pangosu 

21 ı~;nciki.nııD mı ~u . 2. inci keşide 11 Birincikinun 937 dedi-1.rtnamenın 14 unctı ın•4deaın• glirt •• ı LA N Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

ıstanbul 
Tramvay şirketi 

19.'17 Yıhnı" J5 //riJt. TıfriltM" 
ve yeni •lana kadar pazardan başka 
gUıılcrdt gicliş - geliş kış programı 

ilk Son 

7ot1Ucıf 1«lı1ctl 1 

Şitll • TUD•I 3.1'5 23.40 

No. l'ullar 

30 
Tünel - Şişli 6.33 24.00 

11 ŞlsH • Beyazıt T.1~ 2S.OO 
Beyuıt. Şifli 1.55 23.45 
Fatih _ :ttarbiye 6, ı 5 23,30 

12 Harbiye - Fatih 7,00 
24

•
15 

l2 A Aks&raY • Harbiye 6.35 23.10 
Harbiye • Aksaray 7.20 23.55 
Mac;ka • TUnel 19.50 24.00 
TUnel _ Maçka 20.11 23.40 

14 

16 
Maçka • Beyaılt 8.2~ 23.20 
Sfyatıt ?dıı;ka 7.10 24.05 

lGA Şişli (depo>·E· önU. 6.15 7.00 
Eminönil • )laçka 6.45 20.00 
Maçka • ErninönU 7.20 19.30 

17 Şişli - Sirkeci 7.00 19.30 
Sirkeci - Şieli 7 .30 20.05 

17 
A :Mcc. köy.-ErninönU 6.45 18.30 

EminönU-Mec. köy. 7.20 19.00 

18A Takılın • seyaaıt 7·
20 20.20 

Beyazıt_ Taksinı 7.52 20.52 
Kurtuluş _ Beyazıt 6.15 23.10 
Beyasit • l{urtulut 7.00 23.55 

19 

l9A Şişli (depo)-E. anu 6.05 7.05 
Eminönu-ı<urtutuş 6.35 19.35 
Kurtulut·Emlnönil 7.0e 20.05 
BEŞiKTAŞ ŞBBEKESI 

Bundan ~~ka: 1 S.000, 12.000, 10.000 liralık bliyilk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) hralık iki adet mülrifat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi ıenıincden bu piyanıoya iJtirak edinlı ... 

.. 
Çünkut ASPIRf N sineferCfinberi 

her türlü 'soğukalginlıkfırını-Ve-ağ; 

rılara karşı .. tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduOunu isbat etmi,tir. 

A'S PİRİN in 

lütfen Ei? markasına 
tesirinden emin olmak için "' _, 

dikkat ediniz. 

1 22 
Bebek • ıemtnönU 6.30 23.20 

EmlnônU • Btbek 6.40 24.00 
Bebek • Bcşıklat 24.40 
Ortaköy Aksaray 6.30 20.30 
AkSaraY . Ortakay 7.15 21.15 
Beşiktat • Fatih 7.00 20.20 
Fatih • Betlktae 7.40 21.05 

ISTANBUL ŞEBEKESi 

32 
Topkapı. Sirkeci 6.20 
Sirkeci • Topkapı 6.:SO 
Ycdfkule • Sirktcf 6.15 
Sirkeci • Yedikule 6 45 

23.20 Zayi 
23.50 Şarkışlanın Deli İlyas kö}•.indcn Ze-

petokrinin hUkilmıUı kalacağını ilin 

ederim. 
GUrUn kazasının G~bekvuran nahiye-

si jandarma karakol kumandanı Musa 

Çav ut 

l 37 
Edirnekapr·Sirkeci 6.10 
Sirkeci-Editnekapı 6.iO 

23.15 kiden satın aldığım Ziraat Vekaletince 
23.45 ı 64 sayı ile müseccel Ceylin acfü ya- ı 
23.10 rış atımın ( Petokiriıinl) zayi ettiğim· 
23.tO den yenisini alacağımdan zayi ettiğim 



ı - kURU1' • :ZT JKINCn'EŞRIN 1937ı 

·-· Ç A G LA YA N Gazin~;~w .. -,ı 
Mısırda nımrer ni ikmal edip memlekellmlze dönen Mefhur Film Ylldızı 1 

T, HiYYE MUHAMMET 
Her akşam seanslarına de"am etmektedir. Ayrıca bayan Mualla TI. 40335 

....................... R2 .......................... . 

J'"'tanbul B~lediyesi ilanları 
- - --

Hepsine 200 lira kıymet tahmin olu ııan Şeluadebaşında kflenderhaac ma 
hallesinde Arlık - Ana sokağında 6 / 6 numaralı evin ankazı satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüleb:tir. lstekli 
ler 15 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23, 11. 937 sah günü 
aut 14 de D1imi Eno:imende bulunmalıdırlar. (B) (7 587) 

1 
Türk Antrasiti 
17 lira25kuruş 

Türk Antrasiti Fob. Zongul • 
dak. Vapur veya vagon içinde 
ablmaktadır. Beher ton fiyatı 
lktiat vekaletinin teabit ettiği 
17 lira 25 kufU!tur. 

Satı§ merkezi: · 

Çilkirıt Volker ve Ki Ltd. 

Galata ulonu karpıında 

Tahir han 5 inci kat 

11111111 
mnlyetle aat• 11 

• ı d ~O _ı_n ı z m • r k •dır• 

Maliye Vekaletind 
2257 numaralı kanunla verileli 

blyete istinaden yenllerlnln ply 
çıkarılmış olması lttbarlyle eski 
yirmi beş kuruıluklarla Bronz on k 
toklar 30-11-937 akşamından sonra t 
vDI etmeyecektir. 
işbu paralar bu tarihe kadar bllll 

malsandıklarlyle hazine veznedar 
yapan Merkez Bankası ve ziraat B•O 
şubelerine mlracaatla mDbadele 1 

melldlrler. 
Hu mUddetln ınkızasından soo~ 

cins paralardan ellerinde kalanla~1 988 tarihine kadar ancak Malsao 
rına ve Merkez Bankası şobelerıoe 
yatta kullanabilirler. 

Keyfiyet balkın nazarı dlkkaUo" 
arzolunur. "7876,, 

HAZIMSIZLIK 

~~T~eıe~fon~= 
44

!!!
91

!!!
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~!.•I PERTEV Karbonat komprf~ 
-- Dr. lhaan Sami --•I 1 Çok temiz bi - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki/ 

BAKTERiYOLOJi ı• önünde tutalanık yapılımıtır. 
IAABORATlJVARI HER ECZANEDE SATILIR. 

Umumi kan tahlilitı. Frengi ııoktal 
nazanlldan (Wasserman ve Kahn 
teamU!lerl) Ke kUreyvatı sayılm&
sı, tüo ve ırtma hastalıkları teıhial, 
idrar, balgam, ceraha.t, kazurat ve 
su tahlilltı Ultarmikroskopi, kan. 
da üre, şeker, Klorür kolleıterJn 

nıiktarlarmın tayinı. Divanyolu 
No. 113 Tel.: 20981 

P. T. T. Fabrikası DlrektUrlDğtıdd-' 
5850 kilo muhtelif eb'adda demir saç 

2150 kilo Muhtelif eb'a<lda lama · demiri. 
1350 kilo muhtelif eb'adda dört köıe demir. 
200 kilo T. Demiri ':P 

Mdctar ve envaı yukarda yazılı dör t kalem malzeme eçık e ~ 
alınacaktır. . a ,, 

Üsküdar icra memurluğundan: Ekıiltme 1. birincikinun 937 tarihi ne raalayan ~qamba ıli° 
bir borçdan dolayı haczedilen ve satı. te icra kılınacaktır. • 

0 
ıı 

şa karar verilen eşyalar 26/ 11/ 937 Bunların muhammen bedeli 1494 lira ve muvakıkat te~__, 
Cuma gUnU saat on Uçten on beşe kadar Taliplerin 13rtnameyi görmek için hergün, ebiltmiye ~ 
Uskiidar Bat pazarında açık arttırma ayyen gün ve saatte teminat makbuzlari le birlikte Fabrika 
suretile satılacağından talip olanların r:una müracaattan. (7753) 
satış günil orada bulunacak olan me.:------------------
mura müracaatları ilan olunur. Sahibi: ASIM US 


