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100 ra 

nıühim miktarda harp 
malzemesi gidiyor 

ıı~~. nıüdahale komitesin~e Sovvet murahhası 
.t

011 
urnetinin vaziyeti hakkında ızahat verdi 

~ıi dr• 2 (A 
ili b~'huaıa. .A.) - Amele par-

ır rında b" · · d ~~ ~ •uaıe n ırımn sor u-
'-t'-k ~ .. ra., Cevaben B. Eden, a-

lııtilt •nd.a. beyanatta bulu
~ tl~iJeı erenın hiç bir zaman 
\t::'dığın 'hecburiyetlerinden 
~it ltkta.n ·İ, atırlatmı~ ve jan
~ !r hiikurrı 1 

jret olan vaziff!sini 
~t t 1 ~ t'll'Jte e~ e~Ie muta bık kala-

t.f ~'tti.,., 11 lazııngeldiğini ila-
~llaterrııeke 

~leh! derrıi•t' kt~lepleri hakkında 
Uıı h' ~ ır ı • 

ll"l • • 
l."'ll tt' l'Olr h"k" 
""t~k 111 hiz u umetin, "u hü-
~ -~lt }'a~~a.~endiıinin r eda 
Nık te.,.erı b· ga aınade olduğu
") ~· bİ dır delil mevcut ol

lngiltcrc Hariciye Nazırı B. Eden . , 

t~~ai hl kkn fedakarlıklar ta
~ 1 • ~"Ya. •nı tanımayız." 
~· '~'-!\) &na.tına devam ede

l)ttiııd' 7eselesinin Milletler 1': • •rin ihtilaflar do -

Ji~\t?~istan _ Meel~s 
~ının gazetemıze 

~ beyanatı 

~ırdu~nu ve kanaatine ıöre zec· 
~ı te~bırler tatbikine hiçbir zaman 
ı?1kan bulunmadığını kaydetmit
tır. 

Nazır, ademi müdalialenin Fran 
koya fay dası dokunduğu hakkın· 
da Loyd George tarafmdan ileri 
sürülen iddiayı \enkit ederek Sov· 
yetlerin Valencia'ya ıevkettikleri 
malzemenin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmiıtir. 

Eden, deniz h~dudunun ehem • 
miyetine işaret ederek . ecnebiler . 

. (Sonu: s,,. 10 S~. ~ J 

.... , - Büyük ônaer "Atcıt'ilrk Mec]is kürsu.sUtıae mrihi nuruk7.arını. söyliıyor1ar • 

Atatürk ün 
Valimizin Tebrik 

telgraflanna 
cevaptan 

Cumhuriyetin on dördüncü yıl dö 
nümü münasebetiyle lstanbul vali 
ve belediye r::isi ve parti başkam B. 
Muhittin Üstündağ tarafınddn Ata 
türke bir telgraf çekilmiştir. 

Büyük Önder ~u cevabı vermiştir: 
"Size de kutlu olıun,, 

L.t e1ı,.,lllizde bulunan dost memleket Büyük Millet Meclisi 1 Teşri11i~ani toplantısında 
Dahiliye vekili ve parti genel sek 

reteri Şükrü Kaya da şu telgraf, gön 
dermiştir: 'led .. saylavı diyor ki 

Aksaray da l~~~.:fınıize ulaşdığı_mız zaman 
~•Un ağabey sıfatlle muvaffokıyett- Dün geceki yangın 

\~~ve ~Zdeo sevineceği şUpbeslzdlr y JD 
~!i-i"' ltıutt f'k Ef - . a ng Ilı..'' "'cbu c ı ganistanın ... ilk ~~~cg,1~ .reisi B. Abdülahad Sadaabat paktının 
İ...~~ ~a. jittır. Dün Efgc.nista • k • d 
~~~~b1isi B. Sul~n Ahmet konsey fcttmaı 1 1 ev yan 1 
~~ 'u un tayam dikkat yer • • 
~~~~~ra. lllphterem misafü~miz Hariciye vekılı- Civar büyük tehlike 
~ tirtıı~i k crapalas otelinde atlattı 
~ ~tt ~ abu] ederek demi~tir miz ilkbaharda 
~ ~ti f a-aııh • 
~~ 'a}'~~'-t\, ~ l'llcınleket. Cl§ına Kabile gidıyor 
~ ~ 'Rı 1'\i k~kaddes bır nıemle , 
~ dt tç bilir r BYeye gelmeyi boy "T Türkiye ile lran, 
~ l'ıı A.~ t~"İ · .u cümleden olarak Efganistan ve 1-
~ ~lı~l' ~~ada:dı~~ek üzere gitti rak arasında ak. 
~ lt~!Çirı l'l'l"· donerken, bütiin Ef tedilmit olan Si-
til! ~I\ 1~ ctl'l'le~§~erek olan bu arzu dabad paktının 

lb A.t ola~ ırsatını elde etti ilk konsey içtima-
~· <lt" l'llesud A k \.'l'ıı ~~irı· lıtk 1'" . um. n. araya ının ne zaman ya. 

ı · ()t~ ~kın~rkı~~sinin en yeni pılacağı kararla,. 
~l'tı) ~arı Ba .. ~ Rormek emelinde mı•tır. 

Dün gece saat bir buçukta Aksaray 
da Ahmediyede tayyareci Ahmet so
kağında. bir yangın çıkmış ve derhal 
büyüyerek biltün civarı tehdit etme
ğe başlamıştır. 

Bu sokaktaki 4 ve 6 numaralı evler 
yanmış, fakat yangının daha fazla 
ilerlemesinin önüne geçilerek söndü
rü !müştiir. 

Yangının henüz neden çıktığı anla
§ılamamrştır. Zabıta tahkikata devam 
etmektedir. 

~ıı:etirrı Rd~d ve Tahran yolu Dört devletin 
e on ~· --~~--------~---------( s ccegım . Rüıtü Aras hariciye naztrla- Ne-4:.r/gatımız üzerine 
~Sa. 11. Sü 1) (Sonu Sa. 11. Sü 1) v 1\ Çı - sıhhat miidürlüğü 

Rlbbentrop Romaya 
gidiyor 

Roına 2 (A. A.) - Yarı resmi 
menabiden öğrenildiğine göre halen 
Berlinde bulunan B. Ribbentrop, bir 
kaç güne kadar ltalyan hükumet mer 
kezini ziyaret edecektir. 

" Büyüklüğü ve eşsizliği ulusal , 
ruha yıl geçtikçe daha fazla sinen 
Cumhuriyet bayrammuzm bütün 
memleket miüyasmda kutlandığı bu 
anda duyulan şuurlu ve heyecanlı . 
sevince İ§tİrak eder, tebriklerimi ve 
saygılanmı sunarml.,, 

Belediye daimi 
•• • 

encumenı 

'JoLll .. J.zaploan rmeskeı0esınBfoe,nr11."aetdne Si 8ı0aazluıukeıepuaeç5ıt;a 1\ lstanbul şehir mecli3inin ikinci intihap devresi dördüncü yıl çalışma 

b lanna başlarken usulen belediye daimi encümenini de seçtiğini düt' yaz 

J U ıı . satanlar ceza mıştık; yeni daimi encümen vcl ve belediye reisi Muhittin üstündağın 
~~C) g un top lan 1 yor gu•• recek başkanlığında toplandıkatn sonta beleJiye reis muavini Ekrem Sevencanm 
'lN reisliği altında ~alışmalarına devam etmiştir. Yukariki resim yeni daimi en '1 y ciimeni toplşntı halinde göstcı İ) or. Sağdan itibaren belediye reis muavini 

aya zecrı· tetbı·rıer tatbik Ekrem Sevencan, Hakkıye Kcıal, Refik Ahmet Sevengil, Suphi Artel, 
Bir gUnde lstanbul ne Asım Engin, sol tarafta Avni Yağız, Selami izzet Sedes, zabıt ve muame 

edl·ımı·yecek kadar pasta yiyor lat şubesi mi.idürü Ziihtü p:öriili ıyor. Azadan Hayri Ugurla Tevfik Amca 
resimde görülmemektedir. 

(Y n:zııı 4 neütle) (l'azı.3ı 9 uncu sayfada) Yeni daimi encümene muvaffakıyetler dileriz. 



2-KURUN 3 JKJNG:tTEŞRlN 1937. 
• • 

Japonya nereden 
cesaret aldı? 

Bir Bulgar muharririne göre, ingillerenin lspanya ve 
Akdenlz1e uğraşması, Japonyanm Çine saldırmasına 

fırsat vermitlir. 

Sofyada intişar eden Utro gazetesi, 
Bulgar profesörU Genoff'un "İngiltere 
ve Akdeniz,, ba.§lıklı bir ) azısını neş. 
rediyor. Makale sa.bibi bu yazısında 
Eden'in son nutkunu tahlil etmekte -
dir. MuhaITire göre: Eden'ın son nuL 
ku Uzerine beynelmilel politik durumu 
hakkında bir hUkUm vermek lcab e • 
derse, politik ufuktaki karanlık bulut. 
Iar hala bertaraf edilmiş değildir ve 
durum, bUtUn ciddiyetini muhafaza eL 
mektedir. 

Hayfa limanı, Kudü.s; lakenderiye da. 
lıil olmak üze. re Mısır lngilterenln e. 
llndedir. Buna mukalil İtalya, kendi 
varını adru;mm ı:;ahillerine: Sardunya 
~e Siçılya adalarına; ıarkI Akdenizde 
on iki ada ile Tobruk müstahkem 
mcvkııne maliktir. 

BugUn İngiltere Akdenız itini hal • 
letmck lçin İspanya hadisesini berta. 
raf e;.mek istemektedir. İtalya da bi. 
li.kis bu meselenin uzaması dileğin • 
eledir. lki memleket arasmda aktedi. 
len "Centilmen muahedl!sı., müsbet 
bir netice vermeml§tir. 

Çünkü; bu paktta da problemler sa. 
rih VI! kat1 bir ifade ile ve bütün te. 
f errilntlyle gösterilmemiş; umumi ba. 
zı formüller tebarüz cttirllmekle ikti. 
fa olunmuştur. Halbuki bugün beynel. 

Efganistan yeniden dört 
Türk doktoru istiyor 

Bu doktorlar Nümune hasta111 

ıerine ser tabip seçilecekler 
Dost ve mül1Lefik memleket Ef-ı 

ganistana Türkiyeden dört doktor 
istenmektedir. ı 

Henüz talibi çıkmamış olan bu 
vazifeler için takriben ayda alt
mış lnııiliz lirası kadar verilmek
tedir. 

Ef gani11Lana gitmek isteyen dok 
torlarımız, bu aylıktan başka, dı
tarda hastalara da ücretle bakabi
leceklerdir. 

Efganiıtandan istenilen doktor· 
lar, Efganiıtanın beş eyaletinden 
4 ünde mevcut nümune hastaha
nelerine sertabib olarak tayin edi
leceklerdir. 

Kabil elçiıniz, Efgan hükumeti
nin bu teklifini Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletim ize bildirmit· 
tir. 

Alwılemi ılirc•ktiiri'i Jlurlıan Topnıh 
mulıtelif miiclliflcrin tlin ı·e .<ımıaı 
mcıızuları etrafında yazdı/darı birhw: 
mahal<!vi tcrciimc cclcrch bunları bir 
kitcıp l;cıli111lc toı>lntlı; ı:e "din t'c ~u· 
nrıt., ismi altında biı /;aç lıafta cı•ı·p[ 
de .'itıtı~a c;:ıkardı. Diirıliii Son l'o!ita 
da §Oİr Necip Fazıl bu hitap lwhl.-ın
da ynptığ ıbir tenkitte: 
Şöyle tli \'Ol": 

b~ 
bir apartımanın üıtiiıı~~yelİ 
haftadır, bir yapı faa 1 

göstermictir. Yepyeni ~e ;b 
x ·re 

olan bu binanın t~1 ete 
yok'~ur. Peki, bu faahY ••;_...ıj 
1.. .. ··ıd··' Bu J1Jer_,...-~ uzum goru u • u• 
sürmüyor. ÖğreniyorıuP .,dl 
partımanların üst katları 
lan küçük daireler ucuza bGf n 
te, daima kiracı bulın.•~'btı tı 
mamaktadır. Onun ıçıP 11ııı ıq 
tıman sahibi, apartıJ1Ja.rııe "~ J 
deki zarif teraıeyi,. y~rıtl 

1 daire yaptırmak ıçın 

Eden bu nutkunda İspanya. i§lerfn.. 
den uzun uzadıya baluıeylemfotir. Bu. 
na mukabil Uzak Şark lelerine pek az 
temas etmi3tir. Demek oluyor ki, 1n.. 
giltcre, A\.Tupadald ihtlllflar hasebi. 
le, Japonya i3lerine kareı biraz mil.ısa. 
ma.hakA.r olmak zorunda bulunmakta
dır ve esasen bu clhetl çok iyi sezen 
Japonya, lngilterenin bu sükntundan 
cesaret alaraJC Çin topraklarmda. iler. 

milel politika meyanında bu cihet ö. -------------

En yakın ruh ve kafa arka2aşım 
Burhan Toprak (Din ve sanat) isim 
li yeni bir kitap çıkardı. F rar.sızca 
dan tercüme bir etüd serisi, tercüme 
kokan telifler tanırız. Fakat telif ko 
kan tercümeler var mıdır diye sorula 
bilse Burhan T oprağrn tercümeleri 
derdim. Yeni kitabında bu incelik 
daha çok belli. Kitabın ismi kendisi 

tır. b'r 
Fakat bir bina, taın ~·r 

!emektedir. 
Buradan çıkan netice ,OOur: 
:tngiltere, İspanya l§lnl tasfiye ede. 

rck Avrupayı sU.ldllıa kaV\lfblrduktan 
sonra kendi menafUnl baltalıya.n diğer 
bUtUn hfi.di!elere yetJoebllmek için aer. 
best kalmak arzusundadır. Fakat BU. 

nemll bir yara. halinde ka:ıamaktadır. 
BUtiln muvaffakıyetıdzllklerin ve an.. 
lB§IIlazlıklarm baılıca aebebi budur. 
Herlıangi bir görütm.eden kat'! ve 
müspet netice, bu yllzden almama • 
makta.dır. 

BUtUn İtalya • lngilt.er~ milukere.. 
le:rl, gimdlye kadar, l7u yü.ııden IUkut 
etmtntır.,, 

~k Brltanyannı bu j§te muvaffak o..-----------":"'-"-
lacnğı §liphelidir. lngillerede Belediye 

ÇünkU; devletler arasında göm çar. seçimleri 
pan nisbi bazı anlaşmalara. rağmen, 
öurum, esası itibariyle, bütün gergin. 
liğini muhafaza. etmektedir. ~asen, 
Eden de bu ciheti müdrif bulunduğu 
içindir ki, muhaf azaklr Cham.berla.In 
kabinesini mütereddit ve kararsız ol
makla itham eden amele partisine, a.. 
le.şi körükliyerek Avrupayı yeni bir u. 
'Çuruma sUrUklemekte::ı sakınmasını ili. 
tar etmclciedir. 

Bulgar prof esörilne göre, İngiltere. 
nin Akdeniz hakkındaki filcri, İtalyan 
noktai nazarına. uygundur ve netekim 
Musoiininin 1 lıkteşdn 1936 tarihinde 
söylediği nutuk da bu ciheti tebarüz 
dtinnektedir. Bu ise, ilk nazarda bu 
iki devlet arasında Akdenız hakkında 
bir anlaşma olacağına delalet eden 
bir keyfiyettir. Fakat meselenin iç yü. 

Londra 2 (A. A.)' - belediye in 
şehrinde ve Gal memleketlerinde ne 
tihahatmm lngilterenin batlıcs 130 
ticeleri ıunlardır: 

36 azalık kazanmak'. suretiyle mu 
hafazakarlar son iki sene zarfındaki 
muvaffakıyetlerini liberal ve amele 
partisi aley}ıinde idame etmektedir 
ler. 

Muliafazakarlar 71 azalık kazan 
makta ve 3 5 azalık kaybetmekteclir 
ler. 

liberaller 3 azalılC liazanmıılar, 
31 '"azalık kaybetmişlerdir. 

Amele partisi 5 7 ~lık kazanmıt 
ve 7 2 azalık kaybetmittir. 

Müstakiller 32 azalık kazanmıılar 
ve 25 azalık kaybetmi§lerdir. 

zil başkadır. Barıeta. bu deniz bütün --------------
aevletlerin ticaret gemilerine açıktır. Yeni eserler: 
Halbuki maksat bu denizdeki kuvvet 
faikiyetidir. Bu denizde her devlet 
kendisine kuvvetli dE.'niz üsleri bul. 

Sinema ObJektlfl 
Bu salon mecmuasının rlördüncü sa-

makla mcsguldür. yısı güzel resimler, zengiı:ı mündere • 
Pr. Genof aynen diyor ki: cat ve haftanın film kritiklerile çık. 
''- Cebelüttank, Ma!ta, Kıbrıs, mı§tır. 

Vugoslavyada 

Bir çarpışma 
Belgrat, 2 (A.A.) - Avala a- nin, metinler tercüme. Burhan Top 

janll bildiriyor: rak içinde nıevcud bir fikir etrafında 
• Novi - Gradatz çiftçilerinden görüşler seçmiş, onlan dilimize çevir 

Nevi • Gradetz çiftçilerinden miş, o fikirle isimlendirip bir mec 
murlarma dün eski Hırvat köylü mua yapmış. Eserde tercüme cehdi 
hrkası namına miting a'l&edeceği- nin yanıbaşında, mahcup bir ibda 
ni bildirmitti. . hamlesi. Buna, kitaba koyduğu ön 

Bu talep, kanuniğ ahkama mu· sözle, bazı tercümelerin altına kara 
vafık olmadığından Vraçiç'in mi- ladığı notlar da şahid. 
tinki menğedilmittir. Buna rağ- Bazan lokantalarda bir listenin Ü 
men Vraçiç'in dostları, mebuılar- zerine abanmış, bir türlü tsmarlaya 
dan ve Maçek grubundan B. Mes- cağı yemeği se~meyen insanlar gö 
aarov, bu toplantıyı yapmak iste· rürüz. O anlarda seçebilmek, o ye 
mi9lerdir. Bunlar, aralarından ha- meği yapmaktan daha zordur. Bur 
zılan rovelverle, tüfekle veıair ıİ· han T oprağm bütün tercüme seçim 
li.hlarla müıelli.h olan yüzlerce ta· lerinde, bir gün kafasının mutfağına 
raftulvını tomamıtlardır. airse, ne ltıratta. yemc~ler liazırlaya 

Bir jandarma kolu intizam ve a- • cağını s~deden bir delalet sezdim. 
1ayiti muhafaza etmek üzere gtin· Fa~at, dostum •. kahr?manlarıı:ı. mut 
derilmiı ve bu kol, Vraçiç ile Meı· f~gma a~la . gırmcdı. K.en~ısınden 
aarovu ve taraftarlarını dağılma- şuphe mı edıyordu ~ Bılmıyorum. 
ia davet etmi§\ir. Fakat halinden şu eda s;zıy~rd:ı: 
Mebuı Me11arov bu davete ica· - Adam sen de I Kendımı fena 

betten imtinai etm1ı ve jandarma terc~me etm~k!ense beni oldukça iyi 
lara doiru bir el rovelver atmııtır. tercume etmış .. ınsanları bulup bu de 
Taraftarlan da ateı ebnitlerdir. fa onları tercume etmek en hayırlı 
Üç kiti maktul dütmiit, sekiz kişi sŞı ! hl hU I 
yaralanmıştır. e re rme 

Sovyet Sefarethanesinde 
Ankara 2 (Telefonla) - Önü 

müzdeki pazar ak§amı Sovyet sefa 
rethanesinde, Sovyet inkılabının yıl 
dönümü münnsebetiyle bir ziyafet 
verilecektir. 

Ankaradaki yeni yapı faaliyeti 
hakkında Uluı'ta okunmuıtur: 

Bilmem dikkat ediyor musu
nuz? Ankara yapılan na bir ekle· 
mecilik hastalığı hatgösterdi. Me
sela, bundan birkaç ay evvel bir 
sokak başında görüp beğendiğiniz 

Nemli dağ havasını 
tcneUUa ederek kalrn 
g91gell ormanm içinde 
yürüyen avcılar sakin 
vo yorgun adımlarını 

yııvıı.şlattılar. Uzaklar 
dıın gelen ahcnkll ses 

ıcr ycau dallı çam ağaç 
ınrma çarparak kınlı 

yor, dU§Up kayboluyor 
du .. 

Bir GEViK AVINDA 

Orman memuru aeı 
lendi: 

- Bay Grlgorttaa, fU bUkUnWyU kıvnlıp 
görünen sağ taraftaki yola dUzeleceğl.z. Dal 
lardan kendini koru! Öbür taraf çalılıktlr, 
dedi .. 

Kar§ı vadilerden sesler geliyordu. Gidecek 
Jerl dere kenarı çok yakmlaoml§tı .. 

Önlerfiıdekl sık orman kartıdan bakılmca, 
kaim ve 8.§ılamaz bir kara duvara benze 
yordu .. 

Vasil, arkadqlarma d6ndU: 

- "Yavq olun, ben yoruldum., dedi. 
Vadilerden gelen sesler gittikçe fazlalaşı 

yordu- Avcılann yanıbqlarmda yUrUyen k6 
peklerde bir huzurBUZluk vardı.. Va.ııll, ııY&§ 

kara toprak yola dikkatli, dikkaUI eğilip bak 
tı; arkadaşlarına d6nerek: 

- Bana bakın .. Bu izler çok tazedir. Biz, 
avlanmızın Uzerine doğru yUrUyoruz, dedi. 

Romen Hlklyasl Çeviren : M. N ECM ET TIN DEL iORMAN 

Bugün hlkAyelerinden bir numune verdiğimiz J.ıihayil Sadoveanu ıtmdlye 
kadar elll elit 1".lk1ye ve roman yazmlf iyi bir Romen ya.zıcıaıdır. HikO.yelerin 
den pek çoğu ecnebi dillerine çevrilmfltlr. BUkreo ilimler akademlal ha 
ıından olan bu bUyUk romancıyı, Romenler, Anatol Fransa benzetirler .. 
(Seret'te bir değirmen), (Ö!Ulerln auyu), (Bataklıklar gUne~I) romanlan 
Sadoveanu'ya beynelmilel edebiyatta mUmtaz bir yer ayırmııtır. 

ğılan barut dumanları arasından geyik J:"lSrU 
IUyordu. 

- Patlat .. PaUansana.. ' 
Genç Çokoy bağırıyordu. 
GUm .. GUm .. 
Vasll patlatıyordu. 
Zavl\llı hayvan tckrnr ormanın içine dal 

- '•Hay .. Frlçka. Hay .. Fuçu, bunınlar:nı 
za geyik kokuları gelmiyor galiba. Haydi ba 
kalını .• Ko~n •• Dağtlm." 

Köpekler bu aeıten anladılar. Ormanın lc;i 
ne daldılar; aık ağaçlar ara.ıımda kaybul 
dular ••. 

Vuil arkada.ıılanna döndU: 

- YUrUdUğUmUz yeter, dedi, ıu karşı mey 
danlıktakl açık yere çıkalnn: avları orada 
bekllyellm, köpekler onları, yerin dibinde de 
olsJ. bulup çıkarırlar. Hele benim Kapaukaın 
onlarm kurdudur. Yapacağı l§l bilir ve geyik 
Ierl, tGCek camlulannm tanı ucuna kadar ge 
tınr. 

dı. Bir mUddet kayboldu. Tekrar ovaya çıktı. 
maçlara çarpa, çarpa akisler yapan bu yırtı Köpekler kovıı.Iıyorlardr. 
cı sesler, köpekleri harekete gelirdi. Birkaç Avcılar hayvanın yere yuvarlanma.ıımı bek 
keleb<'k avcıların başları ucunda ecellerine leyorlardI. 
susamış gibi uçuşuyorlardı. KAh yakından, Geyik ko~tu. ko~tu, onlarl!l gözlertndt-11 
kth uzaktan gelen köpek havlamaıan sık kayboldu. 
lll§tllağa bqlamıştı. Orman memuru acı, Va!il tüfeğini yeniden doldururken meyus 
acı birkaç ıslık daha ötturdU. Köpeklerin bir sesle: 
u7.aklarda kaçıp ko~tukları ve bir şeyler kov'l - "Ben patlatıncaya kadar hayU uzaklaıı 
ladıkl:ı.n seslcl'indcn anlB.§ılıyordu. mıştı. İsabet etUremedim." diyordu. 

Bu ae31er yakınlaştı, yal<mlqtı, avcılar Genç Cokoy, dargın bir sesle Vasile çıkı~ı 
hazırlanmışlardı. Genç Çokoy da tUfeAtnl yor ve hızlı hızlı konugarak: 
hazırlamışt..i. - •'Bu l§e §eytan karıştı. diyordu; köpek 
Ormanın içinden çalılığa fırlayan bir geyik lerln sesleri bizi aldattı. Sen de gcv§ek dav 

ansn:ın durdu. A \'cıları gördU. tncc, ı~ randm." 
bacaklarını tekrar harekete getirerek can Avcılar tUfeklerinl yeni bir ava hazırlar 
havllle geri döndll. Bir ok g-ibl ormnna doğru lnrken konuomayorlardı. Uzaklardaki ldipek 
ko!jmn~a bn~ladı. Kaçıp kurtulmak fııtıyor lerin ııeslerl işitilmez olmujtu. Zavallı geyik 
du.. ölUmden lmrtulduktan sonra tarlalardald 

me, tam bir tablo, taJJJ 
1 

gibidir. O, tamamlan•1 
olur. Ufak bir kazanÇ 
ile onun üstüne yapıla~~ 
nunı sade onun değil, ·,it• 
rin çehresini çirkinleşl~.~ 
buki !ehrin çehresine ~\l 1-
mek mecburiyetindeyıı· ehi 
şehrinin ilk vasfı güzel. t 
Elektrik cereyanı 

ile sun'I sllma ·~ 
• iÇ' 

Bazı hastalıkları tedaYd 
veldenberi sun'i aıtnıa. tıd 
rın kullandıkları bir V~1

11 ,ı 
Evvelce sıtma nakle e 1 

neklerle yapılan sun'i sılıf1 ı' 
elektrik cereyanı ile yaP' 

dı~ ~ 
Verem mikro~u atı!a~1', 

köpekler üzerinCJe ele'k~rı ~ 
nı ile yapılan ıün'i ııtına. .. t . ..... 
çuk derece hararette uç • ti' 
lan köpekleri tedavi etm!f. ~ 
serin de bu suretle tedavı~ 
merika prof eıörlerind~~ 

11 
' 

tecrübeler yapmıt ve~ 
almıştır. 

inhisarlar uoııı' 
Müdürü .. ~ 

inhisarlar umum müdür~fti 
dün Ankaraya hareket ~ddı t 
Mithat Ankarada bir ıni.ı ~ 
rak inhisarlar vekili Ali R~b'i 
han ile görü~ecek ve baı:ı 1 ,!~ 
ıcleler etrafında direktifle! 
sonra lstanbula dönecektir. 

Bay Grigorlts:ı. da durakladı, yere eğildi; 
durdu, baktı. Bundan sonra, sırtındaki 

avcı torbasını sdl tarafına ge!,,'irdl. Belindeki 
bıçağı sağ tarafına aldı. Şapkasını eliyle 
ba§ma gUzclce yerlcşt1rdl. TU!eğlnl hazır 

ladı.. 

Genç ÇokoydR bir cin aıkmtm vardı. \'I\ 
ııllin arkasından ilerledi, arka.ııındakl tUf~1< 

patıamağa hazırdı. İçini çekti ve gözUnUn 
önUnde uzayıp &'iden yeşil çimenlere baktı. .. 
MUthi§ bir stıkOnet içinde uykuya dalan O\'a 
lıırd:ı. bir gariplik vardı .. 

r:rtgoritaa yerinde t6ğdil. YIL8ll mUt.b1§ bir demet yığtnlnrmm arasından geçmiş, dereye /. 
uykudan uyanır gibi titredi. Kezlnl aldı. Bir, yalpnlıı.şmıştı. ~ 

Ormo.n memuru köpeklere seslendi : 

Ormnn memuru parmaklarını ağzına g6 
tUrdO. Sert ıslıklarla köpeklere sealendi. 
Ormanın, ye~I vadinin sUkOnetl içinde ya 

bir ve arka.<ıı .ıırra tUfejti iki kere patlattı. Köpekler meyus ve bitkin bir halde geri BeJ· renkte yilnl' Ü rcdtog<>: 
Geyik ıa:ırrmıştt. Ormanın tı;lnde teknr dönerlerken geyik derenin kenarına geldi. ~"J 

gerisin geriye döndU; nvaya ~ıktı. Yıldırım Zaiıgrr, zangır Utreyordu. Sırat köprUaUnden lik. Yakalar, gayet gcnia 'Ve r,ı 
sUratlle kaçıyordu. Va.'llJln ötıUnde etrafa ~a geçmiş, ö!Umdcn kurtulmuştu. gi! İçindeki blüz koyu kalı" -p~ 

--..,.--------------.. Y·n•r•m•hi•'•t.4!
111
CP ... k ___ . lardandır; üzerinde Y.eşil belle 

~ır. 
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Avrupada 
Bugünk" 

1 

ŞEHiR HJ!BJ::RLERi · ı 
ronRiııbc U siyasi vaziyet Esnaf 1 Küçü~ ~an~tlar 

cemiyetlerinde sergısı ragbet 
.. torıra, n~Pun Romayı ziyare 

· ,löylC<fi'"· uaoJininin geçen 
· . ~diU &ı nutuk, sulh muahede 

n İadcaiv~~~~anya mütemleke 
Q 0rdıı . !'Jllda sözleri ihtiva 
il ~J·· r Ve J 

ll),,..._ apon - Alman itti 
oldtı .. "''-'•tn da . . k 
'ttu~ da· . 11tıra etm~k üze 

. ~oda ır &Janalann dün ak 
ijc bu~. Veıdikleri haberler, 
~mm i~n t~p~a~an dokuzlar 

~tır. caaısını çok güçleş 
~.idall illada . 
;'Qi)crlcr J . Yınc Tokyodan ge 

6.0 J>ıİI ~iıltere ile Japonya ara 
•trilıncaj1 i .. dos~uluğa artık niha 
t~lın ... ·~n sıyasi münasebet 
~ -•nı · 
{Yarım ısteyen kuvvetli 

J~ttdir. mevcut olduğunu bil 

B,.;: nlar, in il. . . . 
, •11kac] 1_ g •zlen Çını himaye 
ıtU . ıtonf er 

cıı Ja ansını toplayarak 
J~thaınp:.Ya aleyhine tahrik et 
ı.t nlar ç· 1Yorlar. 
rt~n . ın :v .... 
hi L~c surctt ailllasını istedikte 

.ç IJtr dev} .e hal ve fasletmek 
llıc ,,'karıı~tın Çin - Japon me 
·~ga haıtkrnası icabettiğini ve 

~~ : 1 olrndaığmı söyli 
. tıstcrı l 
~ Re crı h b to .~tıkuğ ~ erlerde, İspanya 

)~~l~ülcr a . nihayet verileceği 
ı:ı' ~ F' icrı alınacağı Yerde, 
~Ot>.cJ. rankoy . : ··11·· --rrnekt a Yenı gonu u 
&~ h e olduğunu bildirmek 

tru aberterin 
kJ,. ~dı.ığu b· ne dereceye kadar 
1 "f> ~aber lzc:e henüz bilinme 

llriaj tc 'k ta.lYan sefirinin alel 
i trı~· tlörıın~~P Romaya bila 
'H~l'lastbatıı r~nsa - ltalya si 
l~ı · 111 hır kat daha karış 
~\tılanlar .. 

• th. .1 otedenbeti Fransav:ı 
~t~ı ~atu -

"-il\ ~tin· Ve Yalansa cum 
~ thı.._:· •n hı . . 1 kl . 
ti\~ j"~teQirl rnısı o ma a ıt 
be~·~ ~il~ ·Cl". halya - Alman 
r· 1!c...i~c ~ra~_ında vücud~ geti 
IJ~ bol:!~ V O d~· Uçüzlü ittifakın 
Rlıııu ~ c unYa yüzündeki bü 
}' . ık"' tere" 1 ka 1 tı llıc ~ 'bn "'an arına rşı o 
6ta8~111ı~ h':~t;n çekinmeyen 

:ı aıq(:~ l)] ukurnetler, devlet 
l~t. Ukohı Uahcdelerle kurulmu~ 
(Dt;-)· bozrnağa çalışmakta 

ina' tkllt ) 
:ııtnu l'ltlıalt ~ gazetesinin yazdı 
~~ hukG aznn ge-lirse, gayri 

~dq a}'a d.?tctler, yalnız Bolşe 
l~IJ~ taltaitrı~llll_an olmakla kalma 
~ 0rlat Planlannı hazırlamış 

~a . 
~e A. ~teai • . 0tıj ~n}'~rıı~. ıddiasma göre hal 
. ~t r~ko hukurnetleri ispanya 

"'e bor' ~hmehal kazandı 
'-.'~~ ~o"'d1.1~evıkliği Pirene etek 
'ı:t~~c birlk~n sonra, F ranko Is 
\ I ~r. ıte Fransaya yükle 
~~~ l'l~it~ • 

111 kı trı ·· ~~etesinin ifta ettiği l~ ~İ t U§11:\il l . 
''lıı. 1~ı.ıteaL o an bu mesdenın 

·""'<> 1tl° l<l:Yan ta f d ı, ~t ı, •ulh ra ı şu ur: 
~lı ~rıbeti . rnuahedelerinin ta 
lq~ dcfak' ısternektedir. 

~tel~ ~Utkunda Almtınlara 
•'hıi ~-~~ri verilmesini is 

• ~ a0;·~da Alman devleti 
!~,. . 10Ylcr gibi vaziyet al 

1 ·~~) 
~ ~fe~ F ransrzlar Brük 
bıı~ ~·tısında ve Lon 

~ ,.._ ~"'a~lr 1;1ildahalc. komi 
J,,_ ~" ' rn_ılletlerin arasını 

~sb~rı .. kn ıhtiraıları yatııtır 
"' ... r en .. k. f , ) ":"'- Al • ote ı tara ta, 

~~~~ı ittif k~nya ve ltalya ara 
A,,.~~ ~bildi ; r aktedilmek üze 
ıı._" ~~ti p~ ı:r'~kte ve ltalyanm 
~ ~ f~li rısı terketmektedir ... 

'\ı.~ ..... ~ ~~\'~etler Avrupanrl" kar 
~~~tı }:'ta lcr çıkaracaktır} 
~ ~ ~ alba nsada en hararttli ta 
~ 'ı.t hil ol[ ~e La Ruknn gaze 
·~~)""l ~t Ugu halde, bütün 
~~tQ, ~rtı İ~~eri İtalyanların 
r~~ tı "l'liitca .ir bu düşr anca 
1 t\ı:ı ~ıt~r CSsu· bulunduk 1anm 
i ı,. '.l Jll\;.) 
• "'"'· l'I ~ c-' 

1 
gazetesinde bir ı · ır. ;;ıen p . 

'''% · ertınax şö:,. le de 
~l\ h. 

•• 11.ıhaf l\~sını umumi ta 

ahhüt altına koyma.dan Almanl~~la 
müstemleke bahsini konuşmak mum 
kün değilcür. Bu angajman, sulh mu 
ahedelerinin hiç bir devlet tarafından 
ihlal edilmiyeceğine, silahların az~ltı 
lıp (Ren) nehrinin öte tarafın~akı or 
duların kısmen terhis olunacagma da 
sulhir olmalıdır. Aksi takdirdt:: 

Almanlara verilecek olan müstem 
lekelerdeki ham madde kayncıkları, 
yarın bize tevcih edilecek ordunun 
daha fazla kuvvetli olmasına yaraya 
caktır.,, .. 

(Populer) gazetesi de Musoh~ı 
bütün Avrupaya, ayni zamanda Hıt 
)erin de (Partnörü) vaziyetini takma 
rak, sulh §artlarını bildirir yeni bir 
nota vereli. Fakat, bu şartlar §ayanı 
kabul değildir ve ecülemiyecektir . ., 
demektedir. 

Musolininin bu yeni nutktmdan 
cesaretlenen Bulgarların (Utro) ga 
zetesi de bir başmakale neşrederek, 
sulh muahedelerinin tadilini istemek 
tedir. Ve: 

Avrupanm en son siyasi vaziyeti 
işte budur. 

M. Neaneddin Delionnan 

lkl kadına tecavüz eden 
iki aarho' 

Mustafa isminde birisi evvelki gün 
lzmirden lstanbula gelmiş ve arkadaşı 
bulwıan Alinin Sirkecid(ki odasına 
gitmiştir. 

Uzun müddettenbri. bir:oirlerini gö
remiyen iki arkadaş, buluşmalarının şe 
refinc oturup bir hayli içmişler, ve az 
sonra da, ayni katta otur an Raşel ve 
Eleninin odalarına giderek tecavilz ve 
hakarette bulunmuşlardır. 

GUrUltüyü işitenler tarafından ya -
kalanan iki arkadaş, adliyeye sevkedi
lerek üçüncü sulh ceza mahkemesi ta.. 
rafından üçer gün hapse mahkum ol -
muşl:ırdır. 

Para borsasında 
lstanbul bonasında dün de mu

ameleler durgun geçmit. birinci 
tertip Türk borcu tahvilleri 14.20 
den muamele görmü§, ikinci ve 
üçüncü tetdp Türk borcu üzerine 
hiç bir muamele olmamıttır. 

Bir lngiliz lirasına dün Merkez 
Bankuı tarafından 624 kurut teı· 
bit edilıniıtir. 

Dün Londra borsasından gelen 
telgrafta bir lngiliz liraıının 
147.10 frankla açıldığı ~e. 1~7.~2 
frankla kapandığı bildırılınıttı~. 
Bu fiyat evvelki güne nazar.an hır 
iki ıan'dm noksandır. 

Altın, dün borsa haricinde 1075 
de açılmıı, 1076 da kaapnmıttır. 
Altında evvelki günlere .. n~zaran 
yine bir yükselme temayulu var • 
dır. 

.. d .. 
1 se11,ıyf :;rt UgUnde 

. Müıkirat amilleri ve saraçlar d6rt bin kişi gezdi 
cemiyeti idare heyetleri ıeçimi 

idare heyetleri seçi
mi devam ediyor 

dün bitmiştir. 
Müskirat amilleri cemi)eti ye

ni idare heyetine Numan, lı\epan. 
Berberyanı Halim Hurt it, T urıu· 
cu Mehmet, Esrael ve Aıop seçil
miılerdir. 

Dün de tekerciler ve otelciler 
cemiyetlerinin idare heyetleri ıe
çimi yapılmııtır. Bu seçimin ne
ticesi bugün anlatılacaktır. 

Oduncu ve kömürcüler ve em
ıali de bugün yapılacaktır. Bun· 
dan ıonra da anasiyle perıenbe 
günü yapı yapıcıları cumartesi gü
nü uvacılar, pazartesi. ıah ve çar· 
ıanba günleri hamallar, perıeube 
günü ıü'.:çüler, cumartesi günü de 
bakkallar cemiyeti idare heyet; 
intihabı yapılacaktır. 

Çenberli Taş 
Etıafının temizlen
mesine kati karar 

verildi 
Beleciiye, bu seneki l1ütçesinden 

ayıracağı bir ır.iktar tahsisatla 
Çenberlita• etrafındaki b;Tkaç bi
:layı istimlhk edect-~tiı·. Bu bina
lar alındıktan sonra tatın etraf~ 
temizlenecektir. Evkaf idaresi ta· 
tın civarnıdaki mezarlığın içini 
tanzim etmif, etrafına duvar çevir 
mi§'"ir. Tam köteye tesadüf eder. 
ve çirkin bir manzara gösteoren su 
terazisi de Belediye tarafından 
yıktmlmıt, geride yeni bir terazi 
yapılmıtbr. 

Marmaradaki fırtına 
dindi 

Bir iki gündenberi Ege ve Mar
mara denizinde batlamıt olan fır· 
tına evvelki gece saat 12 den ıon
ra, hafiflemi9, dün tama.~en. dur
nıuıtur. Hava lodosa çevırmıf ol· 
duğundan f u'"ma yüzünden ha~.e
ket edememit olan vapurlar dun 
yollarına devam etınitlerdir. 

Marmarada fırtına hafif s.u~ette 
devam ediyorsa da Ege ~enızınde 
fırtına dinmit bulunmaktadır. 1 

Otomobil çarptı 

Esnaf cemiyetlerinin Çllrşıkapıda a.. 
çılml§ olan Küçük Sanathır Sergisini 
ziyaret edenleri adedı her gün bir kat 
daha artmaktadır. Yapılat. bir istatis. 
tığe göre sergiyi bugüne kadar gezen
ler 4 bini bulmu§tur. 

Sergiyi gezenler arasında ekseriyeti 
Üniversite ve lise taiebeleti teşkil et. 
mektedir. Bundan baııka dvarda bulu. 
nan i1kmektepler muallim1erinin refa. 
katiyle birer birer sergiyi gezmeye gel. 
mektedirJcr. 

Bu alaka, sergiyi hazır!ıyan teşek. 
külleri son derece memnun etmekte, 
gelecek yıllar için daha mükemmel bir 
sergi meydana getirmek tizere teşvik 
etmektedir. 

Esasen, esnaf cemiyetl•!~ i , serginin 
daimi olmasını çok arzu etmektedir. 
Ancak pek geniş olmıyan bütçelerin -
den daha fazla bir fedakarlık yapmıya 
imka; görememektedirler. Bu itibarin 
esnafla slakadar dairelerin yardım ve 
himmetlerine ihtiyaç göril!mUştUr. Es. 
naf teşekkülleri, sergi için kendilerine 
bir bina tahsis edildiği takdirde bu -
gün meydan~ konular. eserden çok da. 
ha mükemmel bir eser vUr.:uda getire. 
bileceklerini söylemektedir1er. 

11unı1nnnttıltf1hllNt1lflıntınnnııwııuınıınım 

Mütahassıs işçi için 
kurs açılacak mı? 
Mütehassıs işçi yetittirmek üze

re şehrimiz Sanayi Birliğinde bir 
kurs açılacağı hakkında çıkmış o
lan bazı haberler alakadar makam 
tarfmdn tekzip edilmektedir. 

Filhakika fs'ı;anbulda ve mem.
leketin birkaç yerinde bu gibi mü
teha111s işçi yetittirmek için bir 
değil, birkaç kurs açılması icap 

etmektedir. Ancak bugün için 
böyle bir kurs açılmasına §İmdilik 
imkan görülememittir. Maamafih, 
ileride böyle bir kurs açılması ta
savvur dahilindedir. 

Maaş yoklaması 
lstanbul defterdarlığından: 
Zat maaşları sahiplerinin T. sani 

193 7 ikinci altı aylık yoklaması. 

Üsküdarda -Murad Reis mahallesin. f 
de oturan Avukat Yamandi, ~elmana
ğa caddesinden geçeı ken ~ofor yaşa. 
rın otomobili çarparak ytlralamış~~=· 

7 eşek kür . Yaralı hastaneye kaldınlmı§, . ~o or 
Altıncı ilkokul baş öğretmem Ne. yakalanmıştır. Bundan ba~ka Dıvan -

1 - 4. 11. 937 den 20. 11. 937 
tarihine kadar tekaüt, dul ve yetimle 
rin yoklama muamelesi yapıbcaktır. 

2 - Yoklama hergün saat ondan 
on ikiye ve on üçten on altıya kadar 
devam edecektir. 

3 - Maaş sahipleri; fotoğraflı 
•• w tmenle ma··alı Çorlu o. dim. on ikinci ilk okul ogre - yolundan geçen 20 ııu . · .. nüfus hüviyet cüzdanını, mallı! olan 

lar maluliyet raporlarını, maaş cüzda 
nını, resmi senetlerini, birer yeni fo 
toğraflarmı ve yoklama ilmi.ihnberle 
rini beraberlerinde getireceklerdir. 

rinden Talianın babaları ve Vakıt tomobili temizlik amelesınden Abdul -
matbaası entertip şefi Rıza Koşkunu~ 1 vehaba çarparak sol ayağından yara., 
kaympedcri Karabaş camii ir:ıamı A~nı ı lamı§tır. Yaralı Cerrahpa~aya kaldı -
Dirit vefat etmiş ve cenazesı mer~sım rılmıştır. 

~k~~m~~A~~.~M~~re-1--------~~-------------------
nine ıştirak ve taziyette bulunmak, 
lutf unda bulunan bütün dostlarına a., 
lenen teşekkür eder. 

Ailesi namına 1 
Rıza Koşkun 1 

* 
He1Jb~li Mendireği 

Geçen haftn içerisinde yeni Heybeli 
menc!!reğlnln açıldığını yazmıı ve mendlre 

ğln cepheden blr görUnOgUnU fotoğrafla 

tcabH. etnıl§tlk. Bu resimde Heybeli mendi 
reğinln umumi manzarası görUlmektedlr. 

Diğer taractan Bostnnı!'ıda lturulacnk diğer 

mendireğin hazırlıkları da llcrllemekledlr. 
Jkl mendirekten ba§ka kurulması dUş!loU 
len diğer mendireklerin projeleri henUz ın 
&a\"'\'Ur halinde bulunmaktadır. 

• cumhuriyet bayramı dolayıslle Ankara.. 
da yapılan geçit resmine iştirak eden lzcllcr 
dUn şehrimize dönmüşlerdir. 

• tntlhap mUddctlerlnl bitirip de iki sene.. 
de bir nısfı değ'f§mesl ltLznn gelen esnaf ce. 
mlyetıerl idare heyetleri seçimine dUnden t. 
tibaren ba§lan~tır . 

• Galata rıhtımının tamiri bu ay sonunda 
tamamlnnml§ olııcaktır. Sirkecideki tamirat 

158 daha uzun sUrecekUr. 

Büyükdere 
yolunda 

Bir otomobil 
deıeye yuvarlandı 
Mehmet isminde bir şoförün idq.re. 

sindeki otomooil evvelki akşam Büyük. 
dereye giderken Mecidiyeı.:öyü civarın. 
da ön ve arka tekerleklermdeki las -
tikleri patlamıg, otomobil yolun kena
rından dereye yuvarlanm~§tır. 

Otomobilin içinde buluc.an Mehme
din kızı be~ yaşında Rukiye yüzün.. 
den hafif surette yaralan -.uştır. 

mmt1P111tnmnrınnunnmnmnmnıoıu ıı • 

Ocak kongre
teri Cuma günü 

başhyor 
Cumhuriyet Halk Partisi ocak 

kongreleri cuma günü başlıyacak
hr. Cuma günü Beıiktaş'La merkez, 
Yalova kazasında Elmalık Kazi-· 
miye, Çiftlik köy, Fatihte SarıgÜ· 
zel, Üsküdarda Selimiye, Silivride 
Selimpafa, Eminönünde Hoca Gı
yasettin ocak kongreelri yapıla-

• caktır. 
Ertesi cumartesi günü de Bey· 

oğlu merkez ve Yenitehir, Fatihte 
Sutı;anselim, Beykozda Mahmut 
Şevketpafa, Buzhane, Paşamandı
ra, Eyüpte lslimbey, Üsküdarda 
T optaıı, Silivri de Celali ye, Kadı
köyde Hasanpafa, ve Rasımpa§a, 
Eminönünde Demirba§. Bakırköy. 
de Birinci, Sarıyerde Garipçe o
caklannın kongreleri · yapılacak
tır. 

364 ocak kongresi bu ayın so
nuna kadar bitecek, on kanunuev· 
velde nahiye kongreelri bA.şlıya
caktır. Kanunuevvelin sonuna ka
dar da nahiye kongreelri bitiril
mit olacaktır. 

Kongrelerde parti vilayet idare 
heyeti azalan ile kaza mümessille
ri bulunacak\ır. 

Ocak kongrelerindeki dilekler 
nahiye kongreelrine, orada tetkik 
edildikten ıonra vilayet idare he
yetine gönderilecektir. 

Esnaf cemiyetleri bir 
bı oşör hazırlıyor 

937 yılı içinde müşterek ve münfc • 
rit çalı§malarmı göstermek üzere es
naf cemiyetleri bir broşür hazırlamıya 
başlamıştır. 

Esnaf cemiyetleri birleşik heyeti ta.. 
rafından hazırlanmakta olan bu bro -
şUr 938 senesi başında çıkmış bulu. 
nacak ve bütün esnafa parasız olarak 
dağıtılacaktır. 

Bu broşürde, bütün cemiyetlerin 
gelir kaynakları ve bunlcirın tutarı, 
esnafın kendi teşekküllerine vermek
te olduğu senevi aidat ml'lctarları, i. 
darc heyetlerinin mesleki çalışmaları, 
esnaf için temin edilen faydalar ve ko
laylıklar, cemiyetlerin müşterek yar -
dım teşkilatı ve sarfettiği gayretle el. 
de edilen neticeler hakkında malfunat 
verilmektedir. 

Fatih noterinin 
muhakemesi 

Kullanılmış pulları söküp yeniden 
kulla.:ıarak hazineyi zarara sokmak su. 
çuyla Ağırcezada muhakeme altına ah. 
nan Fatih Noteri Şükrü, Baııkatlp Fey. 
zi ve daktilo Münevverin :iuruıımaları
na diln de devam edilmiştir. 

Başkatip Feyzi mevkuf. Noter Şük
rü ve Münevver de gayrir.ıcvkuf bulu. 
nuyorlardı. Celse açıldığı zaman sah. 
i:.ekarlık iddia edilen evrak üzerinde 
tetkikat yapan ehlivukuftan gelen ra.. 
por okundu. 

Suçlular 928 ve 29 senelerine ait 
defterler üzerinden &öküıen pulların 
tekrar çok mahirane bir şekilde yapı . 
hnldığını söyliyen rapor ifadesine b;r 
şey demediler. Duruşma, :ı11i tıbba ya. 
zıl:ın müzekkereye cevab gelmediği L 
çin başka bir güne bll'akıldı. 
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Atatürk'ün işaret etti~ 
leri bir nokta 

Amerika ordusunu hal Başvekil Hususı~eri~~;~;:r11;~~ıubitte~ 
zırhkh bulunduruyor Kc~!~Q~n~:!~~~:ere rata bağlanacak ··ili 

·ıht•ıyat zabı•tıerı·..-.,·a hı"Mftt alıp Teşekk .. ~er·ı Ankara 2 (Tele onla) - Bugün buyurdukları :.izere hus:g~ 
1 1 11 L ç Uf .I umum müaür1ükle i(!are edilmek~ o memleket kalkınmaslll tt(ı, 

al""ıyacakları tesbı•t edı'I mekte Ankara 2 cA..A.) - Başvekil Celil lan mcıhalliğ idareler dairesinin riyaS'e him vazifeler dert.hte e J1l 
1 1 1 Bayar Anadolu ajansınıı. a.Ş&ğlde.ki ~e tahv\li hakkmaa oir kanun lay'iha ö!ha çok faydalı ol~~~·· 

Gene öğtenildigine göre bahr~e tez'kerf!yi ğ'öndermişlerdil': ~I fiazır1anmış ve Büyul< Milld mec kılacak bir teıltilat d1t 1 ~ 
:Va§ington 2 (A. A.~ - R6y\et: 

ajansı muhhl>irin8en: 
SOn zamanlarda Amerikan erkanı 

h!ffiiyesinin harp zamanında asker 
almağa mütcahik bir plan nazırla 
makta olduğuna &ir ortada bir ta 
kım şayialar deveran etmittir. 

nezareti, ~pur\arm süratle harekH İtfüsicu;il\hurun beni Brujvekllete ta)in li9ine gönderi!miştir. Y~ni mahalliğ idare~ · 
lerinin fahiret halini alması ihtima buyurmaları ve Climhurifet bayramı l:Iıyiha~ cumhurref5imiz At!tür köy işleri ile ôe uğrat ut· 
!ine ffiüte~iik oİarak ljüyük Okya mUnaselietile yurdun her 'tarafmaan kün Meclisi a .:ış nutuklarında i~are h bir şubesi hulunacak 

nus sahili kumantlanma \<\\ima\ ve telgraf ve mektupla ve şifahen ~·apı- llte 
rilmi§tir. lan iüfoikirleorıl{ ve t~mennitere ay- Gemi tekne ve makine ak~ 

~.in onul8uğuna göre, Alecutien rı ayrı hem n cevap yazmaya vakit .-.. 
nes aaaıan cıVttnnaa hetı gemiler buıame.aıfımdan ve neru çoıt muten:as GUmrtil< muafiyeti hakkında metll9" 
bulunmaldt!t:ht-. ~is eden bu kıymetli \'evecCüli ve Bll-

Maamafih. iyi malümal almakla() kanın karşılığını gecilttirme!t 'de isteme l A.yl ha verHdl ~ 
lan mahafil. bahriye ve haröiye ne~e dlğimden 't*kkürlerimin ve bayram Ankara 2 (Telefonla~ - 0cvlet ( alan iktisat vekaletin'~.~ 
reHerinin riye:reticumhur dairesinin iÇin +:atllhkh samimi tel:>riklerimin \i\üess~lert ile !kurumlar ·veya Türk gemi için bir Jefaya nı2.I 
talimatı olmaksızın kendiliklerin !!unu\mn!ına. ~n:rdolu 11.~ansm1n vess:- · ·ı t...:.. • kk·ı · k ı ·\ "". k~) tince . ri ermayesı 1 e ımÜteşe ·ı fır .et er zere ve 'JKUSat Ve a e n 
den bu gibi hazırhklatcfa llufunabile !eUnı ca ıeücrim. ltarafmdan sa m alman, scVk kuvvet cek müddet zarfında ktt ~ 

tur. ceklerini söylemektedir. eri buhar makinesi, elektrik veya tile 940 y~lı sonuna\ı'k• ~ 
~==~~~=~=~=~~~~--------~==~ ~ili~~kveyak~~neclw6kl ~min~nm®f ~W~~ 

Şimdi öğrenilaiğihc göre bazı ko 
lordularm ihtiY-at zabitlerine mektup 
l&r gönclreilerck v3ziyet neZake kes 
bettiği ta!ı;airde orduda daimi bir 
vazife kabul edip etmiyecekleri ve 
hususi işlerini rte kac1ar bir müddet 
nffinda rakip edecekleri "Sorulmuş 

Ç 
• J • ı ı Y lumum gemil~rle Türkiyede bunlar k\ımet meclise bir kafl 
ın aponya 1 e an aş· una.nit~snda.. arafmdanyeni<ienveyamcvcutge vermiştir. "' 

• • . EGnebl bl r reJ m ımilcrm l5azı al<samnıaan istifacle et Mu§la 8U 18~ 

k t 'imek euretiyle yaptlaca'k ve yapnnla / 

m a 1 S em 1 Yor •kt•b cak gemilere lüzumu olan tekne ve Ankara 2 (Tclefonls)fl' ) 
1 1 as makine -aksamı ve techizatla keun vilayetindeki su tesisatıfl . 

ed'I • k ~evaznnatı ve sair gemi'ftlat ve edeva sına karar verilmiştir. !;Ji)i 
Bit. cephede Japonların rnüş- ı mıyece tr. demirbaf e§ya ve mefnt§atr • .)'erli sen dokuz bin lira s .. h' 

mallarından temin edilmesi mümkün!I Bu husustaki her türh1 

kül vaziy~tte olduğu bildiriliyor fia ı~:~:ı! !:~~:~n~sc!~ ~ ,;.:..o.;;..;;l--an~l--at~m--ü .... st ..... esn~a;.._ol..;;;m_a~k-iı...:.0 Z~e-re_,....::.f_a_tu~l~t--ir~il __ m __ e __ k __ i_iz_e_re_d_ir_. --

• ev llildifiyor: 
EfKlfıumumiyeye ve Şanghay -

Nanitin çın gaıetelefl kali surette ·e 
m'utte:rik olarak Japonya !le muvak
kat aa.ııı olsa herhM:ği. bir ü!laşroa 
aleyhindedir. Japonya ile her türlü 
oiplomaUk mUnas~tlerin kesilmesi 
dUşUnülmelttedir. 

ç1NL1LER MUKABt1 T AaRRtlzDA 

N!lıkin 2 (A.A.) - Şaru;i eyaleti 
ni kurtarmaya karar vermiv olan Çin 
kıtaları, Şansinin §arkından iki mu
kabil taarruza geçmişierdir. Birınci 
mukabll taaITl,1%, maliım oldugu üzere 
birkaç giln evvel, Pekin - Hankö de. 
miryolun ooyunaa başlanmıştı. Bu 
mukabil l.aarruzu yapan kıtaları ş1m· 
di Suisianvangın a l:mış mil ltaaar 
cenubunda bu'ıunma.ktaaır. 

JA1>0NtA:R FENA. VAZİYETTE 

Şang'ha.y 2 (4\...A.) - Şiddetli bir 
yağmur öğlendenberi Şoşov koyunu 
kabartmaktadır. Denizin kenarları 
çamurlu bir plij haline gelmiş oldu
ğundan Çinlilerin mukavemctinı ko 
Iaylaştırmı§br. Koyun sahilinae bulu 
nan Ja}>onlafm vaziyeti güçleşmıştir. 

Japonların köprü inşa ctm~k için 
lıe.r duman salıverişlcrinde Çinliler 
şiCldetle ateş etmektedirler. 

Koyun cenup Sa.bilindi:! bulunan 'kü
çtlk bir japon müfrezesi pek fena bir 
Vaziyette )caitnıştır. 

'JAl'ONY'4. JNGIL'l'EU ilYEYJIIZV· 
J:>E iBIR GER-EYA'N 

Tokyo '2 ~AJ\. l ..... Nnfrlt bir saf 
~ah 1tttt~i ol&n ''Kokurııin,, ~t
fftlka~inde t:iÜtüh Japon tar1binde 
'.Ja~arm trı.gmzıere \-~ı ~imfükl 
katlar sarih bir his ile ıntlteh~is 

olmadıltlanm ~razmakta ve şöyle de
vam ct:ııı~tr: 

''.lhtilllm ~l~ri lngil-ı 
tere Çine siyasiğ, iktısaaiğ, askcriğ, 
sah:ı11U'dıı. olduğu 'luıd:tr gazetc.'lerile 1 

de azamt ôereôeOe yardım ~tm 'iş ve' 
bu sure'lle bitaraf mernlelceUere tel°C"'t 1 
tUp eden va.zifeler1 ihmal etmıştir. ~a

\on efkarrumumiyes1ni tngıltere ne 
diplomatik :rnOnasebetlerin 'kes1lmesİ
:ne nıeylctme'lttcn ltirnsc :tn('t)eaeme~ 

Bu ltıa'ltb.1~. birçok tefs~rlere ye>l aç
lnış ise tıe iyi haber alan mahten~r 
bu yazmm fngiliz etlttuıuınumiyesıne 
1J~rin<!e lrı:zyik icra etmeğe mahsus il 
bir manevra.dan ibaret bulunduğonu 
zannetmektedirler. 

JAPONYA !t'Jt'Z1JINA'l' 'VE1?1YOR 
Lı:ındra. 2 (A.A.) - Resm! lngfüz 

ma.hfeTierl Japon hUkümetinin lng1lte 
~en !,3anghayda Uı; hıı:Pliz ns~rinin 
t>lümile nett~l(!lltn hadise liolaymile 
özür diledlfini ve b.%min:at -verme~ 

n=ıade olduğunu bllairdiğifil teyit et
veJtil '.Metaksa.s ııöylediği büyü_k bir ,,u 
nulultta. bilhassa 1Şunu işaret ctmi§- 'Çin - 3apon m~selest BüırilhselP.., 

trr.:Hiç şUphe yok ki yeni Yunan dev Dokuzlar konfera.-. 
MU lstihaie eçirecek ve mükemmel I' 

mektedirler. 
Bu no a üzerine, mesele -kapamnı§ 

addedilmektedir. 

Tokyo 2 (A. A.) - Amiralık 
tan bildiril8iğin~ göre, ŞanghayClaki 
Çin mevziMrinin yalnız hava kuv 
vetleri tarafından 25, 26 ve 21 ilkte§ 
rin günlerindeki bombardımanlann 
i:la 850 dehiz tayy&resi kullar.ılmq 
ve ] 64 toı'ı 'Sikletinde 2526 bomba 

:~~!fe~~:::!:kt~~p ;:::t ~ bu g u·· n to p1a n ı yor 
nebt rejimfm:Jen hiçbiri iktibas olun- ·I 

ın•~:r~an Ktaiı , Japonya~a zecri tıtbitler ti 
atılmıştır. 

Şanghay 2 (. -A.) - Japon kuv 
vetleri tayyarelerin de yardımı ile 
yerii Çin ffievzilerine karşı laarl'uzla 

italyada Brük .. 1 2 cA.~ı _ ;~.1~.i~~~!~w gitgid• jp~ 
Musollol lle JtUrilştft hah Dökuz acvte't 1konl'eransma ~§ti- mcktcdir.,, 

rma devam cdetck bu meveılefi §t Atina (İ1ıusuısi) - Dün Brenclizi 
mali Llncöln vadisine kadar eüttnüt den Romaya yetİ§en Yunan kralı 
letôir. istasyonda İtalyan kra,ınm ve başve 

Pekıin çephesinde Japonlat Yeung kllin mümess~lleri ile hükumel: erka 
~uanın 16 kilometre garbinde Tseıi nr, Roml'Klaki Yunan elçisi ve saır 
ni i~gal etmişlerdir. bir çok zevat taraİından hürmetle 

kar§ılanmı§tır. 
Lontlra 2 (A. A.) .._Japon ~liçili Kral ltalya hükÔmetinih misafiri 

ğinin bir tebliğine ıgöre, ~e{;en hafta olarak Ekselsior oteline inm~~tir. 
Şanghaydaki lngiliz mıntakası üze "' • 
rinde yapılan bombardıman net~<:esin Yunan kralı dün ögleden sonra ltal 

ya başvekili Muso1ini ve hariciye na 
de üç lngiliz nskerinin ~clüğiı ya zın Kont t:lano ile utun sÜ'rMl bir 
pılan tahkikattan anla§ılmış olduğun mülakatta bulunmuırur. 
dan Japon hükumeti icabeden tazmi 
natı verecektir. AkJam Roınadaki Yunan f!içiliğin 

de .k'l'alm erefine verilen ziyafette 
Japonların biklirdiii ktabn mümessili. Kont Giano Ba'lti 

Tokyo 2 (A. A . ) -Tltbliğ: ant ve deniz ınüs'teşan ha"2ır bolun 
ŞanghAy ceph~nde c~up mmta mu§tür .. 

kaımCla Japon itııtalar.r ıtfü manı g~ri _____ ...._ _ _........_ ____ _.__ 

püskürterek ı ak~ntit~tinde öğle ltalyen • Japon ve 
%tlmsnı Şoşov nehritıi s~iılerdir~ At m 8 n 
Sbat 1'4.30 da Peisunkiangm 3 kilo 
metre -cenubundaki bir noktada ve Anlaşmasında 
Senjunun 5 kilometre garbinde bulu Askeri taraf yok 
nan Şangkiasn ile Fransız imtiyaz 
mmtaka:sı .hududunun J. kilMMm Roma .2 <ıA..A.) -K müniaUik aley-
,garbinde kain Yaok;.şayı ayni za hinde bir Jçon - Alman· İtalyan akı 
manda i~al ~'tmi lerdir. tının lılıniaıı~ ve yakmda Re>-

Şima1i Çinde T aiyuan - Şeng mat!a: imt:alarıncapa. dtir Tokyotlan 
ting şimendifer hattı uzunluğunda fa gelen haberlere siyasi mahafilde 
alyiem buhın~n bir Japon yürüyü§ büyük l»"t' <Memrrıi~t ~'ttolunmak'ta· 
kolu 3 1 ilkleşri'tl b~rnr Şovyang -dır. MUl'hlİıih bu :mll~in Ukerl 
~hrini i grı,i etın~tir. Bu ko1, Çinfüc ahkbn Ulttv. ~ lUrih d~ 
ri geri püskürterek Ta'iyuarı iıttihune maktaıdtr. 
tinde i1erlemcğe de'\am etmektedir. -------------

Şiddetli muhare-beJer devam ~diyor ~lalga Pllrls"e S~/lr 
Şanghay 2 (A. A.) - Suçcr. nelı flJnd~l'ntfgor 

ri cephesinde ~idde-tli bir muharebe ROIM 2 (A. A. ) - ~ 
n nehri cephesinde şiddetli bir topçu lo di Roma pı:etesi B. Ccmıtinin Pe 
nıuhatebcsinin v~lvdeleri ~efa !!k 'r~ ~aM münuebetiy:l~ ita\ 
setmekte berdevamdır. yan llldlnnin f ran•nm Romildaki 

Çinli mmtakasmdaşi rıhtımlar şid d~ ımüme*li m~ halle 
detle bombardıman cdilmek'tedır. dil~ F.-naya d&ual~ni 

Bir Cin nıenbnm~an b1ldirifoi~ine yumaktacm. 
~ore Japon kıtaatı, nehrin cenubun -------------
daki köprü başlarım gcni1letememi1 
lerdir .. 

Japon makrıma'tr, bu mmtak'trtlaki · 
harekattan malumai:lan olm~c.iğuıı I 

sö~\ellider. 
Sabahleyin Japon ltrtM.tt, Kiyatin~ 

ve Biu'huya taamtt ~tmi§leftlir. Şid 
detli muhrlrebe\~r devam t:diyo1. 

rak etmek u~re 'Bfuksele gc m'iştir. iExcelsior diyor ki: .!tıi 
Usule aair mesele,er hak.ıtmBa biıgün ''Hali .bazmia ibayalii ~ 
bazı görü~melcr yapılacakbr. 'mekte olan bir tavassut _:cı. 

Edenin Norman Davis iie görüşme zaren Brüksel kenfe~~# 
si takarrür etmi§tir. V.ellington .Kc:r h!Ul> fecayiine çaresa~-ol~f 
onun riyaseti altında dün buraya ka.- bir surette ~alıpbilir. Çi!Jdııt
lab:ılik bir Çin murahhas heyeü ;gel- s'ihhiğ tqkilattan mahtıı1i1 
mi~tir~ 

Konforans devam ettiği müddetçe 
Cenevredeki Çitı. !Propaganda. bUrosu · italya - AiJ 
Brül<sele na ki edilecektir. 

Konreı-ans yamı (bugün) eaat -tl A ulaşmasını d 
de .AJı:Micmilcr sahymın meralsim sa- n~ ~mlŞ 'l 
1oii\1Yıda açılaea.ktJr .. Hariciye "Nazrn .., J 
Spak, bir açılış nutku söyliyecektir. Löndra 2 (A. A.) -:--1,-

J APONY AYA ZECRi TEDBiR Sta'nclard ga~~esinin ıdiP 
T ATB111 ED1LPJCEK habiri yazıyor. ti~ 

Parıs 2 (A.A.) - Ga?.eteler, müta- .. Roma ile Ber1in et'~ 
le:ı)arını Dôkuz aevlet konferansı i~'ti- fm ifadesi imzalı ve 'trı ıJ~ 
ınaına hasretnıektedirler. per§irnen8e değildir. l3ıı1l jj)ii' 

Petit Parisien gazetesinde Burgos b~r paktın ruhu ı§U fotcS1 

diyor ki: dir: rJ. . 
''Japonyaya itar§t herhangi bir taz- .. Alman ve halyan .. ~~ 1' 

yik .icrası mev.zuuba.his değildir. Yal 'çforinden ıbiri daha b~~. 
nız Japonyayı Çin ile Muslihane bir 1etle ~ft'rbe giriştiği t~-~· 
surette uyuıımağa .sevketmek matlup- d . · t11 

rine yar ım etmek ıçııı ~ 
tar. Zecti tctlbirler sistemi, İtalyan - mutabık ka,mış,arc!lır .. eı>!2 
Habe'ş iihtilfı.fıı esnasında iflas etmi~-
tir. Bu s1~emi tekra:r h'a:rekete getir- iki rnemlo'ketten birinııı .. 

ırn~ husu~ ~üşün\llmemeldedir. tfhakkuk ettitmesi içi~ j 
:Diğer taraftan 'B. Eaen ile B. Nonnan -diplomasi hilreketi ve .~ 

Da.\18 ve B. 00bo8uh ~rükııelde teıi.k de askeri bir te~riki ~
lJt:i!Mt, it ~k ~()kral; mem)eke- tinneletedir.,. 
tin b't~lt bir temanu tef\ôl ıetmelt- --~ı 
teair ve bü h.ibarla '.Btüıaıel it\lmaı, lJicle taşlllv-1. 
ititas \"e m\ına'kap. ~nez 'bit •tl- 'J, 
ka '~ ~ewmıtyet ~ir. Oiyarbekir ~ {~.A.) "dı ·"~ 

A!Mriltahm, 11~ 1rtulı'teriııüıe dan bcıi §Chrimize şiddt ~ 
de ~la, itonf ~tUııia ham bôhmması yağmaktadır. DiCile ~ rCi t' 
'kblisleti!e m\ihtm müllkatlıl" y~tlma bi~hayli kabarmil. b&S' 
lQM. firM:t b?\bee<'C(:ek, 'lbu da Fn.nza m ır. ' 
~ lngiıtere tçin kUvvıeıu bir ~li Büyük bir trell ı 
ıoııcakt.ır. ~) _, 

:Eeho de Puis ~~ Pettmax l°{'iodejaneiro 2 (A·t,ittfl' 
(\İJOI' kh ~ün bir y~lcu t~en!YI;..%1 

Umum'i '1ltettt vukuat, prJ) dev~t 4lrasmda §'iddetlı bır . ··If1'iif 
letinSc :aoın ~i, llbtı ~ardaki ve yolculardan 15 şı 0 

Tnut,'fta'tklrarıe b~'treUetitı~ de- ıağtr w~te ~m1an!i'llf~ 
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Qrdunun fsHrahat haZi.-
~tı.glall.ıto~ı: top kamaları sillh gibi danı Furnuye yüzha~ı Anıu yüıba~ı ._ _________ ..., ___ _, 

~or la.r oıuy ı. F'akat her taraftan Laruel mülazim Janayyo Pradel ya· cin kı ara lıarlıin t<>f erruatından halıs 
~r · litıClundor :Yakalanıyor, ve kaçı- ralanclılar, öldiiler. Zahit ,.e efrad edecc;-;inı. 
t~:rıs~ı ban~n bir çeyrek saat sonra ara&ında 24 ölü. 124 mecruh ,·ardı· Üç 

0 

clevlet:n kara ,.e deniz km ,·et 
>aı'1dı. l.ngu· !'a.8ı istihkam Uurine Hüyiik bir cesaret gfüıtemıiş olan !erini seferber ettikleri Jıahle uzun 
lekı altılı.da 2~er ınUthiı:t bir mitral- alay kmuııntlanı Hanı Drngon emiı- ıniiıldt'l Sinı topolıı ıaptetleıneleri 
~ti erdi. l3u nıetre mesafe katede- ]erindeki istihkam zabitlerinden bii-1 ~ok garipti. Hunun ecbchi miittdik
~ifie doldu. F'rnesafe az umanda ölü- yiik ra~c1m~ gönnüşler .. ~urada şay?· ı Jer ıaraf mdan ~öv le izal1 edilmekte 
'>.a~ata akat taarruz günü ver- m tHdır hır surette mucadele etııu~ <lir: · 
lı~ editol'd tatrnen ileri harekete de- olanların i imlerini size uzunca ya· '·Hmy:ı uzun senel('r uğra~arak 
~ı/fe tird~· 5 rnetre derinliğindeki zamayaca~nn K ınıııı tahkim clınC'~c u~ra~nuş ,.e 
~e l'ağrn 1 

Ve Rusların bütUn me- Onu ayrı bir raporla hildireceğiın. mm·aff ak olınu .. tu. Her i tilıkôın 
~ 11 Çtkıııt en karşı tarafa çıkarak Hunlar gerek mfü1af ı>a gerek taarruz miinıkün ohluğu kadar ııınka,·eınet 
dtıı bahalı~ ısını taptetti. Fakat Rus da kullandıkları usıtaları muazzam edebilecek hale getir.ilmi ti. Harp e~
~.'?ııra t a. ~al ol11n bir mUcaJele- bir miktarı hu1an hu t:ırihi muha.-ara na;;ındn huraya ~c' krılilcn kunetler 
~~ıı b:lız askerleri açık bir netirelmıni~ oluyor - Ru .. larm ı;eki7. p~k ı;oktu. Jliiyle iken ıniittefiklerin 
lt~ 1 

'iPerJ a bir şey bulamadılar. yiiz topu i-tec1ik1eri ı;ihi ço~altnhil- cesurane lıiicum1nrı ve rnuYaffakivet 
\ ~~trıeli er arkasına saklanmış dikleri bir müdafaa kun·cti urcJr. lcri sitayi le kayilr<l ilmeğ.! değer.,; 4 ~~tı nın k~unlanna maruz- Biıe kar~ı kullandıkları lıacl. iz mer Sj, astopolnn letliinde<hulunanlar 
lııtJı~a a~erler ölenlerin yerini miden sonra halıi pek !:Ok memıileri clnn lıiri o Yaktin f;azct~i olan Ceri
etti~ l~· 8'Uç nıu,·affak oldular. kalım~ olduğu ~ayanı hayrettir. l\Jer clC'i Hanılise §ll ) azıyı yazmıştı: 
\'erdi! 'saat bu at.eşe mukavemet ki mü~tahkcnule 1500 elen fazla top .. nu~yalılarm Sivastopol etraf mcla 
tıı da er.~ a Redanı tahliyeye karar bıraktıklarını zanncdiyornm· l\luha- yapıııı~ oldukları talı) al arı ~ezdim. 
lli.iı b .. a~l ıı ~ez is.tihk~mın taarru- sara kunctinin batarya haline.le tak:- Bunlnrı giirdükten ~onra müttefik 
la. ~··~fflıı Ilı etıceyı verdı. Askerleri- rfü~n yedi yüz topu Ynr<lı. füınlar orduların lnırarn na.ıl ~ircliklf'rine 
YG( ~ t~aları aştılar. Düı:tman- l.600 000 atım yapını~lurı1ı. ilerle- luıyrc•t eli İm· hilıkii.mların kudreti.• 
~ ~~ıat \' . gelerek ilk anda bü- mek için kayalı~ı barutla parı:alama- topların ncfn;Ni , c knlcl.•rin C'll miir 

~~1 11 aı e · erdırdiler. ğa lii?.Um giiriilıniiş ve hrirlece 80 tefi vere kaiclevi hcncfe-e iizerc vapıl-
~ ı~ ı"' ırJer ]"k"I 1 .:ı k'J 1 1 . • . k ıı'tı J;•rıara ' c o ·u en ate~ a tınua ·ı oınetre \'O a ım~tr. ınış olması. hiiyiik tahynlarm ar ala 
tıı~ijdııtıtnınk Yer lnılamaymca haş Burada ·~\O hin ~ııhyon altını: hin rına di;;er tahnılnr ıla vapılnrak ikinci 
"ıı~ 11lkltnd esa en ısrar edilme· demet \'e bir milyondan ziy:ule top- lıat tabvaları;ı hıılıındurulmaı=ı ~aya
d .. ~ 'll>.ge ~ ~rcluda oldu~ıı taaı- rak torhası fırlatılnuşt~r .. İstihkam 

1 

l\J hayr~ttir .. onra hu ikinci hat tah
oı,11 .'lalar ç lclı. l\lalakof cephesin kısmı ~imdiye kadar hıçhır rnulıa- yaların miidafaada hnlıınnhilınderi 
fit~ Lı ti~ kendi ininden alınmJ!; Earada hu kadar güç hir uzif e ile ic:in f,ir :-l"lıı•p efe yoktu . 
._ llQ, "ı. ttıları · · d l ·.. 1 ] h k 1 rok z • '1 ' 1 · d J ., ıh. ıı.11; ı;;tır at ey emış K.8l'§t nşınamış ,.e u acar lO .ayıat Sj, a;;topolun iistii ~ı n ıır e a tı 

~~tı 'ı""'nta';'Csai flarf.-tmi~lerdi. Sah ,·ennemi§tir. \'ar. Burada yernltr kili~esinden Mır 
t-,. al 1Uqi~ ~nrn yardnnr ile hücum 30 zabit öldü 32 si yaraland) Ö- lakof tahval:ırı altındaki :r.uhitana 
'İ~ı.. iltıık 1·ı.. ,,,.,.etler i~tihkiimı tek· ]enler ara&mda •u zafer gününde is- ıııalı;;u:' <idi relere kaclar her şey nıii-
L ·ıı~'" ll:Jn • 1 ~ 
~ lı · gc- tn cı ıat meYkilerini terk mini siiktitlıt geçemiyecefinı J?enerıtl kernıncl. Kili-e\'e girtliğillliz Yakit 

~-~d ~~lııq k''"aff ak oldular. Fakat Bızop, ka~·nıakam Geren altı hinhaşr~ nıunıl:ırrn hala· \'anmakta olCluğunu 

~
1lttıı;rı' iIA thı~' etleri ela~ alanmn 20 vüzhaııı 'e 3 mülizim ,-ardı. Bu :ı:iirclük. Yeraltı ~daH kanape, koltuk 

··ıtı " ... 1 • • • • 1 J :i ) ., 

1 
il! i il~:ı nı rıncı hattın haricinde (:Üç ,·aziyette zahitlerimiz as a zafiy<'t Ye halılarla tezyin edilmişti. Hemrn 

ı~"d~~ kor§~·::rra~ oldu. ~falakof I 1:iit"termeclilf'r. fı;tilıkim hiiliikleri lıer ki.işede hi rlıarita giize ~arpıyoı
I ~ilt 

1 
·. hir l k a clu~ınan tarafından hu asil misale tamamen uyclu1ar. cin. 

~· n •ır· ""i ~l ırn hücumlar ynpılclı. 2 istitık::m bölüğü diirt yüzbaşı tara Ortn i~tihkam lı İZ:l!i<Jn<lan giril eliği 
~ ~~~ilrke11 r~a yerinde ı;ehat etti- f mt.lan idare olunuyoı.. tık iiçü öl- '.ıkit hir takım halıc:e ,·e ho~tnn orta

t' ~~,1 1 ttı h.,1 g\.iıı çıkarken istihka- müş İ;;e rle hu bölüklerin azaııwtine rmcla gayet geniş Kat rina !!okağın:ı 
1lıi al', h ltndıılar. nı:ıla halel gelmenıi~tir. Lağım 'ı· sr gelinir. Yokus aQağı he~ altı yiiz nı-

~, 1"tt 11 i ., k l . 1 .. .s 
\o '"d Onr ~11 •kim f"Jlerinden çan yolu içlerinde kiiçii · za 111 n 'e ~tn inilıliktcn Eonra tarşıya gelin· 
tıııtt 11 

't&etra ~~dul arının hir kı~mr neferler hih'iik hir foaliyt't H pen·n- ıııektcdir. • 
d ~İtı e·),rek; lı~e hirkaç giin ınukn tızlık ile çnlı'i.nu~lardır. Diikkan H ~·angından harap hir 

•!" a,'l,.J Ctclı, R k n toı>"U 'e is lıale gel mis cılclı1j;unclan ~im<liki m:m· J 1~ t ~T .. ,,.h .. 
1 

• apornmu yazar ·e ~ - • 0 • 

~~ "'ki .~u ııın hir karar ,·er tilıkaın ku\'\'etleri ara$nHla t:un alıen zara ·ı ile anC'ak yedi yiiz kadar ıliik· 
~~ı tııt • llıtı tal k · J ı · · · .. ?e k' ka l J ) "' 1 1 t'tı .lltın l eını ta ı l\"e ha- f?l ı,..aı et~ liizuın giinıyorum. 'a ıt • nı 111 nnt u~u an a~ı ır. 
t~" ttı~;ı:ıelere ed<'hiJm,.k için ·lazım im iki km Htlen biri 'c hunun iındn- f ;;kdern vakın yerlerclcki ıliikkan-
~•) lihit>. alı~ını~t d (') " ..ı • k · •trni!:; i ·c hıın lara •ı'ttı"k. ı· 'tıölar.· .·ın"ı olnrnk rıktık· f'vı" t'fı· ·•ı inr·ı~ _ \ ar r. o-·ı geri" uma yetı~mf" ırap ı :ı; " u ,.., , ,. :. 

t-di. ııı niJı ~ uklar hn hih·iik mii· siirntle ,.e nıuuffakiyctle )·apım~ 'c larmdan clükkanlarm ço~u apaçık 

0 ll) ete f'rdi~ini teh~irl iki knnet nra~ımlaki giiriiş YC fiil kalırn~. lıntıa hirçoklarında e .. , a 'c 
~· ~' r<J,,,..."" . mii-ar,.ket j hizl" hir~ok mfükiilatı ınanif atnralarm yerli vcrind~ dur 

1~t ll'ıaıı ~· ı.~tirnlıttt hnli ven~Mk kun·eti '"f'rmi~tir. İngiliz nınkta ohluğıınu gcirıliik. "keri ktr 
'/ 11tıı-.ı ' 1'"a t 1 • J JT 

, ~\'j ..... ııt 1'tık ' 11nrılıı tr.rkf'divor .. 1 İ:'tilıkam kunıantlanı genc•ra anri ıııandnnlar: 
~! ~tı ıız l k · 1 1 t 1 l J> 1 k ıl •ı • , lllı>. " lira "·ordu. Joneııle olan ivi nıiinn"C' ın mn l a ıer - >il f'Şya ar a~ nin hakkıdır· 
ı l •çııı 1 C:oktı 1· . 1·· .. ,_ O l k . 
1 >.. ıi:tıh 1• 'akat ordular raporumcla ve f ırsal < u~tııKr,e arz et- n ar aralarında ta ı;ıııı edcrlı>r .. eli· 

""I rt et · l · · 1 · k k · J ' 1 
1 ı'ı, 1 ltıl'ı·' l ını nıhmnvorlnr mi tim. Gavelerinıız aynı 11 1 \"e ona ~ ı•re · un eve e siır< iirnıediler. 
'· " ul et . ' • k l 1 1 G ~. ıı ıl .. 11'J11a

111 
ınulıasara oıııın ,·arııınk ic;in tutunut•a 'o 1 <ı ı aima ,c:ıi" rıuldelt•riıı hirı·ok vnlC'rİne 

.. ti~,... f•tı \ k 1 . . 1 ı · . . J> ı · v 1 • 1. JJ • • . . ı , hu ··a11 ı k · er ı·rııı11z ne ' un a.-tık· Kem ısını et-a~eıı >0nnrl"unt ·•~un ar 11.onıııu~. enıiz ıçyiizii >it-
11.. 'ltı 'ii\ "ea arşı karşıva gdmi .. - muh~;ıarasında ~örmiiştüın. Si,•n to- ıniwn vrrlerde çok ilıti) atla gezil-
. ., trw s:ı ""t " • · 1 J h 1 1 k ) · • 1 1 ~ .. ~~ •l ."li<.' ~mterJl1112lrr. pol muha!1araı:ınc ıı < a u u~nıu~ o - 11H' -tc>ı ır. ~imrli ınrac a giirülf'n in· 
~-• L. tnelerd · ·11~· ı. 1ıt· t 1 ı ı · · ~ ''tıl Qı,. t-.k e 1.;:tı 111o.aın ..ı · du~uma memnunum. 1 ıraına nnın 'ntı arın ıcpFıi ıiinyetr mahlm kim~e 

~\'' :ıl' 1tcırJ ":' ~aviat ,·enniı: icel kabulünü rir.a eclerim. ler<lir. Caım'- olınaları ihtimali dii ü-
1;., •lt• .. ,, k l j .. l k "'<l> ., lll "He ar rok ol· nıı er"· ) ab:mcılara enmiyC't ,.c]jfo-

ilşı ş · ı ~ark ordmu istihkam kumandanı- mi) or. 
· en)el ··ıd · " b' k d. B 0 Ü •• \lay kuman nm raporu burada ıtmP- te ır. ura "(Arkası var) 

Okullar teftiş ediliyor 
Direktör şehrimizde ne gibi 

işlerle meşgul olacak 

1 
1 

Orta tedrisat direktörü Bay Av
ni dün Ankaradan ıehrimize gel
miştir. Bay Avni şehrimizin bu 
yılki orta tedrisat vaziyetile, gele
cek yıl da alınması li.:umgelen ted· 
birler etrafında 'Letkikler yapacak 
ve bir hafta kadar kaldıktan son
ra tekrar Ankaraya dönecektir. 

mı ilk okul öğretmenlerinin kı
dem zamları için tasarruf suretiy
le tahsisat konması teşkil etmek .. 
tedir. Bu tahsisatla zamlar der• 
hal verilmeğe başlanacakhr. 

Öğretmen Vekilleri 
Tayin Ediliyor 

İstanbul ilk okullannda askere 
alman ve yahut rahatsızlık dolayı. 
siyle raporlu olan öğretmenlerin 
yerine vekil tayin itine dünden iti• 
haren başlanmıştır. 

Dün Bay Avni yanlarında kül
tür direktörü Bay Tevfik Kut, ve 
genel ispekterlerden Bay Ekrem 
olduğu halde ıehrimizin bazı lise
leriyle yeni açılan orta okullarını 
gezmiılerdir. ---------------

Bu gezmede orta okulların ve 1 NE VA ~ ., ı' 
liselerin bu yılki talebe vaziye'Lleri y O R • 
gözönünde bulundurulmuı ve ke-
sif 'Lalebesi olan okulların talebe- ., ~ - - -
lerini azaltmak için bazı tedbirler Kuşlara hasiahane ••• 
tesbit edilrniıtir. Bilhassa çift ted- Mis 'Margaret Shear isminde Ame-
risat yapan orta okulların bu müş- r~kalı bir kadın kuşlam mahsus bir 
külden bir an evvel ku~Larılması hastahane açmayı dÜ§Ünmüş .. Evvela 
İfİ esas olarak ele almmıttJr. onun 'bu fikri jle alay ~tmieler: 

Bay Avni teftişleri esnasında ba "Amma kuş beyinli kadm! diye,, 
zı derslerde de bulunacaktır. Fakat, hastahanenin büyüdüğünü 

Lise ve orta okulların direktör- görünce bütün bu alay edenler kü;ülC 
leri ile yapılan temaslar neticesin- dillerini yutmuşlar: Hast:ıhane o ka.. 
de okulların bu yılki ve gelecek dar rağ:bet görmüş ki, burada Mis 
yılki talebe yurdu muhtelif ih- Margaret kendisinden başka üç tane 
tiyaçları da not edilmek'Ledir. daha mütehassıs kuş doktoru kuli:m-

Bu yıl yeniden acılan 7 orta o- mağa başlamış. 
ku1la, orta okul vazf yeti henüz dü- ' Bu fikri ilk düşünüp tatbik eden 
zelmit sayılamaz. Çünkü oku1la- Amerikalı bayana göre. ku§lfı:rm da 
rın sınıf mevcutları 60-70 arasın- diğer bütün mahlfıklar gibi türlü tür_ 
dadır. Halbuki bir sınıf talebesi· lü hastalıkları vardır ve bunlan tcda
nin öğretmenden daha fazla fay- vi epeyce ror bir iştir ve fütisas me. 
dalanrnası için sınıf sayısının en selesidir. 
fazla 45 olması lazımdır. Şüphesiz ki, bu hastahaneye kendi-

Kültür Bakanlığı terbiye sistem leriııi baktırmağa veya tedavi ettirme 
lerini dikkate alarak önümüzdeki ğc kuşlar gelmiyorlar. Evlerinde k:ı_ 
yıl yeniden or'La okullar açarak sı· naryasr, papagam. tavuskuşu olan 
nıf mevcutlarını azami hadde in- kimseler, bu hnyvanlardn bir hasta
dirmeğe çalııacaktır. lık hissettikleri zaman, veya hasta ol. 

İstanbul ilk okullarının bu yıl malar:ndan endişe edince, hemen has
aon sınıflarında okuyan çocukla - tah~ne~c baş :vunıyorb.r. 
rın sayısı 6000 e yakındır. Şımdı kuş hastahann1 "de yüzlerce 
6000 çocuğun orta okula hasta varmış .. 
girmesi dolayııiyle ıehrimizde ye- lnglllz nazırının anketi 
niden (10) orta okula ihtiyaç var- lngiltere mesai nazın Braun, aile 
dır· Bütün vaziyetler yakında tes kndınlarmdan 3 yüz bin kişiye mek 
bit edilecektir. tup göndermiştir. Nazır bu mektupla 

Ôğretmen Vaziyeti • rında aile sahiplerinin aylık bütçele 
ri hakkında malumat istemektedir. 

Orta okul öğretmen ihtiyacı a- Bu ankete iştirak eden kadınlar 
iman tedbirler ıayeıinde gün geç- dan en makul cevap verenlere lngil 
tikçe azalmaktadır. Bu yıl orta tere hükumeti mükafatlar dağıtacak 
tedrisata yeni alman öğretmenle- t 
rin sayısı bin kadardır. Bununla 
beraber ilk okul öğretmenleri ara
sında bir or'~ okul öğretmen im
tihanı daha açılacaktır. 

Bütün Kitaplar Hazır 

Orta okul ve liselerin kitap va
ziyeti tamamiyle haHedilmittir. 
tik okullar için Kültür Bakanlığı 
yalnız bu yıla mahsus olmak üzere 
mevcut hesap ve hendese kitapla· 

ır. 

Otomobil evler 
Bir saatçinin otomobil biciminde 

iki katlı bir ev yaptırdığı habeı veril 
mektedir. 

içinde elektrkili mutbağı, yatakha 
nesi, çeşmesi ve saire vardır. Otomo 
hilde yaşayan saatçi, istediği zaman 
istediği yere otomobille gitmekte v~ 
evini muhtelif yerlere kolayca gö 
türebilmektedir. 

rının oku'iulmurna karar vermiş·-:=::::::::-----------
tir. Gelecek yıl hesap ve hendese Sllltke hUkQmet konajı 
kitapları yenibaıtan ve tek kitap yandı 
usulüne uygun olarak hazırlana- Ankara ~ (Telefofnla) - Buraya 
caktır. gelen haberlere göre, Silifke hüku 

lıtanbul Kültür Bütçeıi ~et konağı yanmı§tır. Binaclan hiç 
hır şey kurtarılamamıştır, nüfusca 

lstanbul vilayeti kültür idaresi zayiat yoktur. Zarar oldukça fazla 
yeni yı] bm:çesini hazırlamağa hat tnhmin edilmektedir. 
)amıttır. Bütçenin en mühim kıı- Hadise vck5.lcte bildirilmi§tir • 
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Osman iyede 
Cumhuriyet 
Bayramı 

Gellolnl UldUren 
kaynana 

Gelin kaynana hikayeleri sırasında 
çok feci ve korkunç bir yer işgal ede 
cek olan cinayet Fransada oluyor. 

Uzun z.amandanheri gelinir: e bü 
yük bir hınç hcaleyen ihtiyar bir ka 
dm, nihayet kendisine alet olacc:k bir 
adam bulmu§ ve ona zavallı genç ka 
dmı öklürtmüttür . 

Güzel bir kadın olan zavall: geli 
nin ölümüne ağlayan herkes bu cani 
kaynananın katille beraber idamım 
iıtemektedir. 

Kaynana cinayeti itiraf etmekte 
ve af dilemektedir. . 
• • '. Proteaör Bay Salih Murad tarafmdıın 

dün &ktam Beyotıu Halkevinde ••Yeni fizll<,.. 
rnevzuuıu ' bf; konferans verllmlştlr. 
.....................................~ 

!Kediden ve kO~ 
ten daha satlı 

hayvanlar 
Evlerinde Ta\1~ b 
Yılan hatta Tllll f ~te 

besliyeoler çoğall 188a 

* Pilot Olmalıyız! 

Amy Jo7Mson 

lngiliz harbiye nazırlığı kadın· 
ların askerliğe hazırlanmalaTI için 
karar vermittir. Askerlik terbiye
si görecek kadınlar, bu suretle, 
harp .zamanında, seferber hale ıo
kulacaktır. 

İngilterede bazıları taraf rndan 
tenkit, bazıları \:arafından kabul 
edilen bu karar hakkında kendi 
fikri sorulan me!hur kadın tayya
reci Amy Mollison §Öyle cevap ve
riyor: 

- Kadın asker olur mu? Niçin 
olmasın? Yalnız, ona ne iş verile
cek. bunun tayin edilmesi lazım. 

Sonra, tayyareci olduğu için, ka 
dının asker olarak kullanılabilece
ği tayyarecilik sahasındaki düşün
celerini söylüyor: 

"Tayyarecilikte kadınlar, her 
ne şerait içinde olursa olsun, he
men hemen erkeklerin yerini luta·ı 
bilirler. lngilterenin hava müdafa
asma fazla ehemmiyet verdiği, fa
ka\: unsur bulamadığı bu sırada, 
her biiyük fehirde bir gönüllü kı
tası tetkil edilebilir. Buraya er
kekler gibi kadınlar da girebilir· 
ler. 

"Kadınların muharip pilot ola
rak çalı~tırılmalarını ileri ıürme
yorum. Fakat, tayyarecilikte ka
dınları iş ba,ına çağıran ıu vazife· 
ler vardır: 

1 - Kadınlar cephelerden has
tahanelere ve ha-atahanelerden 
cephelere gidip gelen tayyareler. 
de pilotluk edebilirler. 

* 
Meşhur kadın tayyareci Amy 

Mollison böy~e diyor ve 
ilave ediyor: 

Kadın asker olur mu? 
niçin olmasın? 

2 - Fabrikalarda yeni yapılmıt 
\ayyareleri, bozulan veya telef o
lan tayyarelerin yerine koymak İ· 
çin, cephelere kadın pilotlar götü
rebilir. 

3 - Ketif hareketlerinde bulu
nan ve fotoğraf almak kadınların 
tayyarecilikte yapabileceği diğer 
bir bazif edir. Bu it dütman top
rakları üzerinde onlara verilmeıe 
bile, memleketin kendi arazisi üze 
rinde bu vazifeyi kadınlar mükem 
melen yapabilirler. 

4 - Tayyare karargahındaki 
itlerin hemen hemen hepıi kadın· 
lara verilebilir. 

5 - Her tayyarede telsiz bulun
ması lazımdır. Fakat telsiz me· 
muru olarak erkek bulunması prt 
değildir; bu iti kadınlar pek ili 
yaparlar. 

6 - Tayyarelerin motörlerini 
muayene etmek iti de mütehu111 
kadın tayyarecilere verilebilir. 

7 - Harp zaman~nda bütün 
poıta tayyarelerinin pilotluğu ka
dın tayyarecilere verilmelidir. Bu 
suretle, yerleri işgal edilen erkek 
pilo\lar orduya alınır. 

8 - Tayyare ile bütün nakil it· 
}erini de kadın pilotlar yapabilir. 

9 - Bundan bqka, orduda as
keri tedrisat işlerinde de kadın 
muallimler kullanılabilir." 

Tayyareci kadın, bu ıuretle, ka
dınların askeri tayyare sahasında, 
bizzat çarpıtmada değilse bile, 
fen itlerinde, kullanılabilecekleri
ni söylüyor ve ıözlerini töYle biti
rıyor: 

"Kadınlarını askeri hizmete ha
zırlamak isteyen bir memleket on
lara kapılannı ardına kadar açma
lıdır. Eminim ki kadınlar kendi
lerine yapılan bu daveti kabul e
deceklerdir: Dünyanın hiç bir 
memleke\inde kadınlar ceıaretsiz
lik göstermit değillerdir." 

Çivili 11eçit qerlerinden 
yürüme~IJenler 

Artık ceza vermiyeceklerse de 
kendilerini tehlikeye attıklarını 

unutmamahdırlar 

Evlerinde hayvan be5li 
çoğunun zevki hiç değişıJl~~ 
besledikleri hayvanlar ked1 

ten ibaret. ı)i 

Halbuki diğer tarafta bU_1" 

vandan başka neler beıli.~· 
Maymun, tavşan, yılan. 

hatta kilçük timsah bile 
bulunuyor. ~ 

Bu gibi hayvanlarla Y~1 l1' 
dece bir "başkalık., olsun d 
hareket etmiyorlar. He~ i 
kendine mahsus bir caz;•bef' 

faydası bulunmaktadır. .il 
tngilterede adamın birisi e 

lan besliyor. . ,Iİ. 
Bir gün bu adamı, bır ar1' 

11 yaret etmişti. Şaştı. ÇUnku. b 

la karşılaştı. , • ..f Y& 
Yılan, odanın ocak tarS:.nd~ 

tuğun Uz.erine çöreklenmış, ıtı 

yatıyordu. ~ ~ 
Katli! e bir yastığın keıı ti 

gözleri ve dili görUnUyordu. 
bi hemen atıldı: -'hil' 

- Korkmayınız, · size hi~ 
dokunmaz. Benim en aevdıjiıll 
nımdır. Adeta ailemiz efrad1 

girmiştir. 

Cerohom admı taşry~ b: 
gerçekten munis bir şeydı. ~· 
nin küçük kızıyla pek arl•B '-

(iin~eır Rogers 
l'iya.troda 

Köprü üstünde çivilerle itc:.retle 
nen geçit yerletinin haricinden (!.eçen 
lerden belediye zabıta memurlarınca 
para cezası alınıyordu Geçit iç.jnden 
geçmeyen ve ceza verenlerden bazı 
kimseler buna itiraz etmi§ler, beledi 
ye zabıtası talimatnamesinde böyle 
bir yasak ve dolayisiyle ceza kaydi 
olmadığını ileri sürınüşlerdir. 

Müracaat belediye hukuk işlerin 
duğu bildirilerek para cezası alınma 
ce tetkik edilmiş, itirazların do@ru ol 

Bilmeyiz. ev sahibinin 1t 
yoks'l muRikiye karşı mı J1S 

0 vardı. Zira, küçük kız, pi~ · 
geçtiği vakit, yılan, çörek ~' 
den halının üzerine d~U r; 
vaş yavaş, kızın oturduğU ;;J' 
ayaklarına kadar gelir ve~ 
lınan parçayı dikkatle di ~ 

Bu srralarda bazan çoeıılC ",; 
lanı kucağma alır, sonra b01° 
lar ve öylece piyanoyu ça1rııı1' 

ması kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet alakadar merkezle.re bil 

ederıli . 1,,ıı-
Garib değil midir ki. bu 1fl tJ 

dirilmiştir. 
Geçit yerleri, ve!:aiti nakliye kaza ... 

larım azaltmak ve halkı daha rahat 

bir m11hitten hoşlarunaktld~, 
di kadar da rahatına düşk 'f" ... J 
hal~1<ak suret~e yumu3ak bi~ rJJ.ff"... 

riı ıde vatmak ister. GeceJeJ'l ·r ve emin bir surette karşıdan k2rşıya 
geçmelerini temin için ihdas olun 
muştıır. 

Geo t yernde bir insan otomobil 
veya diğer bir vesait altında kalıp 
kazaya uğrarsaburada şoför ağır 
mesuliyete uğrayacaktır. Geçit yeri 
haricinden geçmek isteyen insc:n ise 
orada kaza geçirirse şoförün veya 
vatmanın, yahut arabacının suçu o 
nisbette azalacaktır. 

Kendisine emniyetli bir geçit yeri 
gösterilmesine rağmen bu geçil yeri 
nin haricinden geçmek isteyenler o 
lursa bunlar kendilerini bile bil.: kaza 
ya atmış olacaklarından hunlardan 

para cezası alınması bir bakımu. bu 
noktadan da mantıki görülme:ııekte 
dir. 

Yani halk ve vesaiti nakliye sahip 
leri birbirlerini kontrol ederek ge 
çit yerlerinin nizamına riayet etmeli 
dirler denmektedir. 

• bl 
kak surette somyah kadif P 

lizrı rinde yatmayı tercih edef· 'I 
Bu"ldan başka , bu yrıaııJtlf 

fa yd;.ı.sr var. Evin içerside ~~il 
girip çıkmasına müsaade ed• / 
fareleri de tutabilmektedir . . 6' 

Bu itibarla, kedi vazife,ıııı / 
yor demektir. ~ f 

Bu ehli yılanın bulunduğıl ,I' 
recek olursanız ev sahibi el::,/ 
reddii: etmeksizin şunu tııôYl ~ ~ 

- Buyurunuz efendim. StJ 11 
Yılanın oturduğu koltuk b~ l'f 

yine çivilerile eskisi diyorsa. onu elini~e aııver~~fJIJI 
ya ... Ve yerine oturarak ktY' 

Bir firma Galatada Domuz sC1kağı 
nın bir }'t"rinde boya ile geçit yeri işa 
retlemi~ti. 

Burada yapılan tecriibe iyi netice 
vermemiş, boyalar çabuk bozulmuı 
tur. 

Ge; it yerleri 
gibi kalacaktır. 

,; 
Ginger Rogerı elenince ahla hemen Freel Astaire gelir: Bu iki artiıt hep beraber lilm çevirirl'.,;'' 

ıi ele, bilhaHa Step elanııncla ıon derece n"nhirdirler. 
Fakat, bu iki cloıttan en velcuuı yine Ginger Rogers çıktı: Frecl Aıtaire'clen ayrı olarak çal ,J 

kabul etti. • ~ 
Ginger Rogerı, eıkiclenberi, kencliıinin sinemadan ziyaele tiyatroela muvallak olacağını ile'}~// 

Jururelu. Son günlerele, Amerikadaki büyük bir tiyatro kencliıine sahnede güzel bir rol teklil ecli,..,
hal yalnız Frecl'i değil. kırk yıllık sinemayı bırakarak oraya koıuyor! 

Fakat, bu ayrılıfa Frecl Aıtaire'den ziyade kendisinin Jayanamıya::ağını ıöylüyorlar ... 
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ilk güzellik Beyaz zehirin baştan çıkardığı bir şehir 

r llıtlsabakası ne 
_ _. ~~nıao yapıldı? 

Güzel Rus Kadınları 
tertı rntıaab k l8Sg P edildifini ~ . asının ne za. 
.. lenettllde bılıyor musunuz? 
t ~Yanın ~lçikanın Spa şeh-

1111 ıç1n bir n gtizeJ kadını" nı 
lletictııi ola ga~te geçilmişti, 

O~ Yapıldı tak, ılk güzellik mü
ı._ ller bi . 
llllk r korn· ıııtkt 'Ya gıre ısyon seçilmişti. 

bet UpJa rn ~kler bu komisyona 
.ee bir de Uracaat ediyorlardı. 
1Yelindeyd·~otoğraf göndermek 
)et ağu ı er. 

lla.rı. .. _tı atoa ayında b .. tü .. la ··~ eri S . u n gu -
bel 'f'dı; bütUn Pa §ehrinde topla-
~ tdiy.e8ı ta seyahat masrafları, 

lldan ba k rafından veriliyor _ 

1 Şanghagda Av
rupalı zenginleri 
nasıi sogugorlar? 

Cfreeek 'b a, güz.ellik müsaba
ıu~ı dah·azı fakir kızlara, "1 "l'I' ıı.ı~·'•rılmekteydi. Net;_ l9 .c ıc oı•vdld güz< ilik kraliçc.•i 

'latfetrn~Ye, 16.000 ingiliz li. J 

~aponlarla Çinlilerin deryalar 
kadar kan akı'1.makta oldukları 
Ş~ng~ay, dü~yanın en büyük şe
hırlerınden bırisidir. Birkaç ay
danberi bütün dünya gazeteleri 
her gün bu tehirin adını anıyorlar. 
90 yıldanberi Avrupalı büyük ser
seril~rle, afyon kaçakçılarına mer· 
kezhk. eden Şanghay, 450 milyon 
luk Çın milletini zehirleyen bir 
~er~ır. Avrupalı serseriler, Çinli· 
lılerın kafalarını buradan gönde
rilen zehirlerle \ütaülemekte, be· 
~az ~adınlarr pİfket çekerek, Çin· 
lılerın sermayelerini ellerinden al
maktadırlar. Cıı,.. d~ hayıı~tı, Fakat, müsaba-

' ~~ lniiaab~ kazanç temin etti. 
t 'berıerina aıına girecek kız _ 
r~larle rnuhafızlarla veya 

o~ "'ılert ka~ getiriliyordu. Gün. 
~ld g~rletd~ bir örtU ile kapa

l ldeta. t;· .Geceleri büyük 
lltkeııı §hır edilmekteydi • 

d heyeti 
~tola~ lıaları, güzeller ara.. 

r eti , ve ade":. tıbi en rn w.ı son modala-
. ~ileri an~~nleri muayene e. 

' go7.dcn geçiriyorlar. 

~.hel'et" 
~ ı, avuk t1 ~ -ı' lallıaa a ardan. sana L 
k ~nera elerden, doktorlar. 

~.~?a tam en mUteşekkildi. Bu 
~ "'lftl 138 gu·· 1 k . '"Q ~. ze ız ışti. 

~ lJtr h 
~•trınrı akkında pek fikrimiz 

tıı~ Ilı ica.d Yok .. O zamanlar si
l'titrnek edıh:nemiı olduğu 

l'e.-..;,:·•~1 Ve o hldiseyi ebedi. 
1 ~l! btrbulunamamı§tır. 

Ilı()~ e lYoruz ki, mUsabaka.. 
k'~~: genci 16 yaşındaydı. 
rte ~tit§ar eden bir gazetede. 
'baht~ ~nlerfn isimleriyle bir. 
l İ8f t~ lerilmektedir. 

1 
)t,:ıel'f :anlar" serlevhası al. 

~il~~ da b· anlar arasında otuz 
QufflL g~~ t:ıandah kadının da 

f~t:"• ~ l"hU§tür. 
. Oıı~llııy,rtıUaabııkaya iştirak et. 
'la~~l~r :,n her yerinden gel _ 
~~ · Ztın aaında e'·li kadınlar 
il'~ ~li ıc:~ın ahlak telakkileri. 

'dl.ı. bır .._ ınlar, bekarlara ve 
'l'er "'l:tbes . -

~ '-ıtı tllıcue tıy~ maliktiler. On. 
IJıa ka llb~e nıspetle daha mü. 
tıı!'et lSss bulunuyorlardı. 

~~ U t~ldı. ~n:Si e~liılünün 30 · 
~ ~ tiln, çım neticelerinin i-

~ ~ &etten. 
~~ lkıua~·e kırk kişisi uzun bir 
~~~e :: f'dildıkten sonra 
~ erine .. zel bulunmıyarak 
)11~ ~llaıı &<>nderilmigti. 

~lıj~~Ut>a dôkaan sekiz güzel, s '~ dı!~r. a:ıteli'' nin büyük ho. 
l> hır ,tıııatrırnı ' gayet parlak ziya. 

~ltrı '-tla ;
1 

§tı. Ve kaim tahta. 
~~oto lJJ bı · e ikiye bölilnmilştü. 

1 d ' dfitr ; tarafında ahali bu 
~~ordu~rafırda c!oksan seki~ 
~ bt., le tahai11 ~ ,~rıtı b edilen tarafın orta. 

_,.-
llıcgüııkii T.:ralfçelcr bu flplır arasındaıı 

seçiliyor 

yan &arklı bir dansöz oturmaktaydı. 
Bütün diler gtlr.ellik kralioesi nam;. 

zetleri "Gilzel Fatma'' nm ayak ucuna 
oturmuşlardı. 

Ancak şurası şayanı dikkatti tf, 
taht üzerinde oturan "Fatma" müsa.. 
!Jakaya girmemişti. Girdiği takdirde 
muhakkak surette birincl!.iği kazana _ 
cağı 1çin onu sokmamışlar, sadece 
müsabakanın başlıca ziyneti olarak 
getinn işlerdi. 

Dansöz Falmanın, J...ondradan sure. 
ti mahsusada getirtilmesi, Ztyaretçi. 
Jer arasındıt ayrıca bir atak~ uyandır. 
mıştı. Çünkü, Fatma bütün dünyaca 
meşhurdu. 

Saat on sularında kapılar, açıldı. 
Hakem heyeti ağır ağır içer!ye girdi. 

Hakem heyeti reisi, makamına çık. 
tı. Herkesin sükfın içinde merakla 
bckledıği hükmU okuciu. · 

Gür.ellik mUsabakasının 5000 frangı 
bulan birincilik mtiki.fatrı, Matmazel 
Sukares isimli bir kız kaunmıştı. 

Henüz on sekiz yaşına Oa.smış olan 
bu kız, sarışın olmakla beraber, göz. 
leri siyahtı. Orta boyluydu. Biraz <:ti. 

ne dolguncaydı. 
Evet, 1888 senesinin güzellik krali. 

çesi. on sekizine henüz ba~mış oiduğu 
halde şişmanlığa mütema,,.ıl bir kızdı. 

Fakat bu sırada müthı~ bir hadise 
oldu. Müsabakaya girdiği halde krali. 

çeliğe seçilmiyen bir kadın. apansız 
1traliçenin üzerine at?Jarak yüzüne t\i. 

kürdü. 

Çinli, beyaz kadına meftundur. 
R.~s ihtil.ali İıe, bu şehire binlerce 
guzel arııtokrat Ruı ailelerinin 
kızlarını ~ön.dermittir. 

Bu tehtre ılk defa giden bir ya· 
hancı sokağa çıktığı zaman. so
kak ha,larında yüzlerce kadın tüc 
carına tesadüf eder. Bunlar elle
rindeki ( sermye) leri teklif 'eder
ler . 

Poluskigel dedikleri fey, (Ka
dın) ve Ruı kadınıdır. Anhya
ma~ığınız bu kelimeyi el "tarifleri· 
le sıze anla'ı:ırlar ve ıiz de, kadın· 
d~n bahıolunduğunu farkedersi
nız. 

Şanghayda .kadın bolluğu oka
dar çoktur, kı arayanlar için bu 
türlü vasıtalara 'zaten lüzum da 
yoktur. Çünkü duvarlara yapıf
brılan afitlerle, gazetelerde çıkan 
ilanlar ıizi eıasen davet etmekte
dir. 

F ranll'z mıntabıında gece elek
\riklerle duvarlarda aydınlablan 
ilanlarla, zenain Amerikalı tüc
carlar fllka hutınlmağa çahtıl
maktadır. Mau.j ıalonlannda ça
lıttırılan ka~m!ar, ptoteıtan l<ili
ıelere gitlerek yağlı müfteriler ara 
maktadıt'. 

Güzel endamlı Ruı kadınlan, 
rüyalarında bHe böyle zengin A
merikalı veya Avrupalıyı dütün
mektedirler. He kadınların he • 
men hepsi gündüzleri uyuyup ge -
celeri çalrşmaktatır. Gaze\elerde 
şöyle ilanlara da rastlanır: "Mes
lekten yetitmit dansözler aranır" 
''Yirmi yatında ve tuvaleti zengin 
güzel kızlar bar için aranmakta
dır'' "Masaj salonu kiraya verili-
yor. iyi müfterileri var"· 

Yaz günleri çok sıcak olduğu i
çin Şanghayda ya9ıyabilmek zor· 
dur. Bütün kadınlar Korey ve Sin
tau deniz plajlarına dökülürler. 
Buralardaki sef aha'LİD çokluğu ta-

· . I' ~ d 1tlde b"ulunuyordu. Bu kür. 
ıııı / e ''Cu ... A 1

1
rFtaht vardı. Taht ü. J ...:: atm Bunun üzerine güzellik kraliçesi de 

tll'!11.t ),~" ~Il a!' adını taşı. ayni "sevimli tarzda"· mukabelede bu. 

il.·~ " ltı •lıe . 
~tıı-'°" )ıı~')nıı hıçbir şey yapmaz. 
\>. ~ ... tılı ı... J 
·~. ~1\ •darn i_ l~ett Yanın · I..ondrada oturu. 
~~~ \Sbir ıc··a 11.lıp sokağa ~ıkı _ 
~ q•ft Ot>ek ... " "b' t !)' '·· r d --sıı- gı ı ... 
~~''111"1 ~'Ynıe maymun beslerler. 
Slt· l{" en ıı unlar, ev hayvanla. 
' l'ı, 11• endiler·Yade terbiyeli duran. 

,,.,. "" .. rı ıne ·· ~t4ıt 11.lrı-ı"r· gore yataklan. o. 
\ ~ı\ 'hunıa 1 \•e tu•ıalet levazı.J 
S tı.ı "ıınaa rın hepsini de zama.. 
"*--lıtt de "at ını bilirler. 

lununca, her ikisi arasında şiddetli bir 

kavga başladı. Kavga neticesinde her 

iki tarafın da terzileri kazandı diye. 

biliriz. Çünkü elbiseleri paramparça. 

olmuştu. lşte, A vrupada ılk güzellik 

müsabakasının sonu ... 
O zamanın güzellik krali(eleri, diş 

macunu, kolonya veya yi.l~ kremi ya. 

pan müesseselere reklam~· k da etme _ 

Şanghayda bir taraftan harp devam ederk~n 
diğer t:ıraftan, şehrin Avrupalılar mahalleııhı 
de eğlence ve aetahat ta devam edip gidiyor. 
Bir çoktan harbin bu eğlencelere mani olacağ"l 
nı dü~Unmll§lerdi. Fakat hiç te öyle olmadL 
Resimde g6rdllğtlnUz beyaz kadınlar Şanghav 
da ister yerli, ister ecnebi olsun gece k!Uolc 
rlne dUşen insanları btr örtlmcek ağı gibi .tlal 
mıı kendilerine çekmektedirler. Daha zlyarlc 
lleynı Ruslara mensup olan bu kadınlar Şang 
hay(~a harbin vukuundan bile Adeta haberle'"! 
yoktur. 

evlenip birer ay yaıadıktan ıonra • 
ayrılmaktadır. Bu suretle pasapor'l: 
alıp istedikleri memlekete -çıka· 
bilmek ıerbestiıini elde etmit o· 
lurlar. 

Şimdi, aylardanberi bu şehirin 
üzerinde patlayan tayyare bom
baları Fransız, İngiliz ve Ameri
kan mmtakalarmda sefahat süren 
bu serserilerin keyfine keyif katı- . 
yor ... Bu şehirin bir mahallesinde· · 
Çinliler can :verirlcen ..()ijer mahal 
lede afyon çeken eı~rket (me'Sew 
niler) kadın oyna•,makta, çırılçıp
lak (masaj) yapmaktadırlar. . 

rif edilir derecede değildir. Şang
hay harpten korkmamaktadır. 
Harp bu ıehirde yapyanların 
menfaatlerine uygun gelir. Çün
kü, Fransız, İngiliz, Amerikan za
bitleri maaılanndan artırdıklan 
bütün paralan hu tehirdeki kadın
larla yeyip içmektedir. Ahlak ka
ideleri namiyle burada hiç bir 
teY yoktur. Bu Ruı kadınlarının 
babaları ve kardeıleri iıe, Rus, 
in.iliz veyahut Ja~n 'sizli istih
bara\: tqkilatlarlnda çalıtmakta • 
dırlar. Bunlar, ahlakan o derece 
sukut etmit insanlardır, ki masaj 
salonunda vücudunu ıatan kardet ı----------~----
ve kanlarının hesaplannı tutarlar. n:rı:BAŞINDA şERtB TlTATROSU 

Maamafih, yine bu kadınlar saye- ORAM Yt: PlYES KISMI 

sindedir, ki gizli istihbar itlerin-t 
de lizımgelen malUnıatı edinebil-
mektedirler. 

Diğer taraftan bu adamlar, ken
dilerine misafirperverlik gösteren 
Çinlilere de dütmandın onların 
aleyhinde caıuıluk yaparlar. 

2-11-937 tarihte salı 

g'UnU akfamı aaat 20.SO 
da Sise ayle «PJlyorp 

plyeat 3 perde .• 
Yazan: L. Pir~eııo 

Tercüme eden M. Fuad 

1-'HANSIZ TİYATROSU 
Saat 20,30 da İntikam maçı 3 perde 1 tablo 

Yazan: P. Vebert ve A. Heuze. Pazar gllrilerl 
15,30 da maline. 

ÇOCUK TİYATROSU 

Cumartesi, Ça!"§amba saat 14 te La Fon 
Ten Baba. Yazan: Ekrem Rcşlt. )ı{Uzlk: Ce 
mal Refit. 

Amerikan, İngiliz ve Fransız za 
bMeri bunların kadınlariyle vakit 
geçirdikleri için kadınların seyya
hati serbesttir fakat, erkekler el
lerinde pasap~rtları olınadığı için 
memleket dıtına seyahat edemez
ler. Oradaki kanuna göre evli o
lan bir kadın Şanghaydan pasa
port alır; Avrupaya, Amerikaya ----------------
gidebilir. Bunun için de genç Rus 
kızları ecnebi bahriye askerleriyle 

l!:RTUÖRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

1 (AKSARA YDA) • • 

Bu gece 

SEFİLLER 

9 perde. Ciımart4!91 
Talebe matinesi 

RA;>Yo-·ı 
~ Programı -~ 

Öitle neşnyatı: Snat 12,30 PlA.kla TU~k 

musikisi. 12,50 Havndl6. 13,05 M\lhtcllf p[fı.k • 
neşriyatı. 14 son, 

Akşam neşriyatı: Saat lS,30 PJAkla .da~a 
muslltlsl. lll Konrc.rans: Doktor 1brahlm Z~~~ 

(Mevsim bast.alıklnrından Grip ve Rn.Ute!t..n ı 
zaı. 19,30 Radyo !onlk komedi (Kı1$mct .dc~ll 
mlg). 20 Mustafa ve arkada3lo.rı tarafın~hn 
TUrlt musikisi ve halk şarlnlan. 20.~o örtwr · · 

~ıza tarafından arapça söylev. 20.•5 Neti~ • 
~c o.rl:ada3ları tarafından Türk musilUsl-',. 

halk ~arkılar. (~at a:,an.) 2ı;ı5 'Orkcs""'-
22.15 Aj:ınoı ve borM halterleri ve ettui .t.tU 

nlln pro~ramı. 22,30 Pl~kla sololar, opeJ'tl v& 
op~l't.'t pnrc:nıan. 23 Son. 

~ h,baflarn~~ krdi ve köpeğe ne. 
~ .. , h>atılar ıd1r? Onlardan daha 
~ hl.:"a~ da v d ~ IJ\da b ar ır... Ancak 
~ . azılariyl.e meşgul ol. 

11 oluyor. - cu) 

dikleri için onların o tarzda çıkarılmış 
t'esimlerini de göremiyo· uz. Henü7. 

Holivud sinema şehri de vUcuda gel. 

mediğı ic;ın müsabaka biter bitmez her 1 

biri kendi evlerine ailesinm yanına ve. 

ya kocuına dönüyordu. ( • •) 1 

'\uruna abone olunuz 
Sanı hay ıoTtiılılarıml" yettiği "'" baiının baıımla vurulan bir ç inli [ ve a bO ne e d 1 n ! z . · . 



8-XURUN 1 mtNcl 1 FŞRIN l 9)7 

Büyük polis haf iyelerin den birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
---- Yazan: Vollgenı Heynrlh ------ Tefrika numarası: ao ----

Esrarı çözüleınW B 
yen cinayetle! n 

Burnuna havuç sokarak 'öldiird 1 
bir sarhoşun katili bulunamıf0 

Mak P~rland; "Molll-Maglr,, gizil teşklUUıoıo ortadan Birmüddetevvel, ıazeteler,Ro- nü tercih etmesi ihti.,.u 

k ld l d b 1 1 t ı ı manya gü7eJlik kraliçeai Tita Kri- geldi. d'~ 
8 ırı mBSID 8 BŞ IC8 ro oynamış ır ••• teaku'nun ölümünü haber vermit- Heykeltrat bütün id 

1 
.-

22 şef; ipe çekildi!?! 

!8 !fa§ınd.a bir deUkıcınlı olan lr. biz o müddet içerisinde yuvarladıiı zoraki adım atıyorlarclıl'i lerdi. de\:le itiraz ederek, ıe~ üındaZı Mak Parland; Pin1cıeTton mız kadar yuvarlayalıml Derken, arkadan tozu, dumana ka Kııa bir havadis teklinde veri- sevdiğini, fakat ona ~- ............ u.ı. 
bflrosunıın bu beoeri1.ii d6t6ktifi, Mevcudunun bu tekil o kadar ho tan bir araba yaklattıkça yak)B§tı. len bu haber, hakikatte, mahiyeti yapmayı bir an bile dut tJI 
"Molli..Magir" gizli te§kil4tına ıuna gitti ki; ama o kadar! içinde Miralay Linlenle bir kaç polis hali anlqılamayan derin bir eara· ni aöyliyerek, AvrupaııJJ! 
girdikten sonra, me~~plann ad- - Bq üstüne l dedi; siz keyfini bulunan bu araba yaklaımca. yava.ıla rı ihtiva etmektedir. liı hafiyelerinin esrarı .. d_., 
Zarını if §C' etmekten komitece ida.. ze bakın! Ben de bu müddet içeri.sin dı ve muhafaza altında götürülen a 1933 de, Romanya güzellik kra· çin, bütün murafları 

0 

ma mahkıım bulunuyor. Cem.iye • de azıcık olsun yorgunluk alabilir dam, ansızın dirsek vurarak, sağlı, liçeıi olan Tita Kritaku ıon dere- zır olduğunu bildirdi. _..d 

tin umumi katibi Mak Henna ola.. sem, kafi ve vifil sollu muhafızlarım yere devirdi ve ce güzel bir aktriıti. Genç bir el- Heykeltrat mahke~ı.-d• 
rak tanınan bu kırmızı takma sa. Şimdi meyhanede maunm batma onlar yerden kalkıp da ne olup bitti çilik ataıeıiyle, henüz yeni nitan· lundu. Fakat, jüri heretı ' 
kallı adam, kendi cıleyhind6 rol çökmütlerdi. Eli tabancalı muhafız ğini kavrayıncaya kadar, ara.baya at lanmıftı. Babuiyle annesi onun· ıuçlu olduğuna kanaat 01J71ıyıın Duglaa', ,,..,~m olduğu. !ar, vi.oki üstüne viski yuvarlıyorlar, )adıl la beraber yemek yemiılerdi ve ği için, kendiıi ııerbell ~ 
na ikna etme'k iizeT'e, "'""' yanına onların arasında oturan Man Ken Eli tabancalı muhafız J\aydudlar, Tita iıtikbali hakkında meıut pro- Romanyada büyük b~ 
götürUlürken, yolda eli tabancalı na da, önündeki kadehi fuıla ile ağ üstleri, başlan toz, toprak içerisinde jeler yaparak bir hayli neşeli gÖ· uyandıran bu cinayet, 
iki muha/ıztn bir parça moZcı 1'61'. zma götürüyor, yudum yudum içer ayağa kalktıkian vakit, Mak Ken rünüyordu. •&:ün esrannı muhafa.O 
mck hUSU8Und.a iknaa 'UğratJtyM. ken, gözlerile etrafı arqtmyordu. nayı bir toz, duman bulutu arasına, Bir aralık, odadan çıkarak, ya- ve muammanın ebediJeO 
Mak Kenna, te1ı.Tar ağız açtı: Aradığı ,emin bir t:aıudıktd kanprak, var hızla uzakla!rr gördü kın odasına gitti. Faka\: birkaç da- yeceği anlatılıyor. ~.w 
"Evet" dedi "yol tıs?ünde yeriniz. Emin bir tamdık} Onu bulunca, ler. Ve neden sonra silaha davıantp, kika sonra, odacı kız, garip inilti- Garip Bir Cinayet 

11
"'.:. 

a:3 saynu:ık, sizi c'lbettd sıkar. Siz. gizlice miralay Lindene haber uçura kur§un sıktılar! ler duyarak oraya kottuiu zaman Birkaç hafta evvel, 9'I cıen mutlaka böyle bir §eY bekli. caktıt Pinkerton bürosunun, ••Molli kızı ölüm halinde buldu. Alelice- de, Johan Molnar'ın ar 
, A 'L -Mag·ır,, m7li t-1-ı'litmı m•ydana Pansilvanyada tevkifler başladı. le çağınlan doktor, a_. ka 1---tı... ticele e bili ~ yemem. Anca"'"'" . .- ~5 ,.,. D .. t'' .l- lıy hali •-T ~ n n ve eırarı çıkarmak üzere faaliyete geçerken, ava us une uqva açı or, seri ·n Bu ölüm derhal, büyük tüphe- yen cinayette, ıayanı h• 

- J\ncağı ne'i Pansilvanyada kurulmaamı temin et deki muhakemelerde bu sefer gayet ler doiurdu. Otopsi neticesinde, c.ede garip tartlar içiııde_..o' 
-Mesel~, ilk rast geldiğimiz bir tiği resmi poliı tqkilitmm batma ge sert davranılarak, tiddetli kararlar vüc.ufta bazı zehirlenme ilaimi muftur. Cani tet'•~ 

meyhanede mola verip biraz dinlene tirttiği bu adama! ve bu suretle de, veriliyordu.;'Molli - Magir,, gizli göründü ve polis evveli intihar· plan hazırlamıttı. ŞiiJ'~t 
biliriz! imdadına Yetitilecekti. Bu. kuvvetle teşkilatının ansilvanyadaki 22 şefi dan tilphelendi. hanını tanıyordu ve her.~ 

Muhafızları birbirlerine bakarak, muhtemeldi; kuvvetle muhtemelr ne ,Mavet auretiyle hiyanet madde Faka aon derece meeut olan kın bir. doetuydu. Bir ,UO 
Cluruksadılar! Ooh; hele ıükürt lıte emin bir sinde idam hükümleri giydirildi ve bu seDÇ Ye dZel kmn, l>i..... beraber clqan,.a çıktı-' 

- Bu arada tabii biraz içeriz Cle ! tanıdıkl Polis hafiyesi, ona aöz ucu bu 22 şef, daraiana ıötürülüp aml bulundaia ıulat hal içinde. bidhar mamiyle ad.ot etmeıdll 
1 bir 

• clılarl ..... :. 0 1---- -..:& -..:ıı;....-.1·1. '--'d So 
Bir kaç tek yuvarlainak, vol yuru·· •• i e · ifaret yaptı. Banu, Claha lifi ---.as 1111a111 • ..-... ..-- uw u. nra, a • .J. _..ı.._ Şefler :.L...J:u __ ! ,.: __ ,_suçlan bu Ge-- •-- aiJ-:.:. =--- .ı:---=-e kad ···~...1.ıeclJ. 
mek için insanı kuvvetlenclirirt derecede -.A-. olmayan haydud .,.çquuen IYlllll -s- agau ----· UM:ıl"au pııma ar ıüriiaa ~ 

Muhalızlar birbirlerine bakarU, muhafizlarr çaktılar; ama eliemmiye suretle can1-n ile ödediler ve hempa yeniden tahlrihta 1-flandı. Molnar, içkiden bitaP ~. 
yutkundular! tini lravrayamaddarJ lan da. derece derece ceza yediler. Genç hir poll. komiseri, dala.& yere ydoldL O sam•o; 

- Davet benden olduğuna göre -.. Ne 0) kime ıöz knpıyoıaun Bütün oralan eenelerce kasıp kavu ince arqbnnada bahnwnak üzere bannun aizma bir ha_, 
masraf tata bi: 1:iana ait t öyle) Bu halde iken sözün çapkın ran. ıusadurduran "Mol1i - Magir., tekrar banyo odauna siıdi. Bu acı burun deliklerini de ı-

- üzerinde para var mı? ' lıkta mı?! Ne)! bdm deiilmit he... ~ ~etkilltı, in&.ah etti;. fiilen da badem blaımnıı anc1uan koka lariyle kapıyarak, 
- Var yetecek kadar! erkeJunif, o göz bptıığıl Eski aY>ep •u;;-_L! ___ 11 • •• H,_._1.: 1 nereden ıeliyordu? Acaba Tıta, Bir müddet eoma. MollllP' 
- kki bedelini ödedi1iten sonra, mı) Haa) . . ™' ~INllen ~e. mW11K~e er ilk tahkikatı yapan polis komiıe- ~ ölmüftii. Poli~--L. 

u"tyaıum da bize .__k- .. ..ı.ecebfn ! Detektifin det emin ... _.:.ı.=... C1a Cle tedank ettı"kleri yaJancı fahı!er, rinin iddia ettiii gıı,i, zehiri içtik- nnı mamm .--llÇ9A. 
Zaten mm r-s ~ ~ IGPbell f yürekleri .pı.,. BJi~ • mevkuflaı:m ~ olduklarına ~ '' ten aoma titeyi pencereye, evin ar- lilleri ıaerdetmiflenü. 
rarayr ne ya~Wog, yaga.aan kaftr ietserf, b1r teY~nrliöFehiege wr-~~orletdti ~~· Jr8'Jarafufclaaba.ptadmlfmq,. Yca.na#.-n...-~ 
<la .... earan olmut veya olmanut· çalıprak: a e bathca phit. ôlarak'. dı? GeD!t"'komiler ~aııiilWet da- llilfGkbirb'•tiehk 
bize göre hav.a liotf • -: l~ canmıl eledi, ı;. üme ~Uoid:';nzut ~~.; ha aradı ve birdenbire, ba prip adamı wrchiia lialde. 

- Bana IO're de, 6ana g()re aeı ye ıoz --...,.edan. Size öyle -u: - " .. u ve • _,.ı t kokunun, açık bmılalmıt, dit ma- maluma raJmen, M 
D-·· 1:'-f libaf y,---1-..L ~ .- taD'kavuJduiundan, aaılmz ıanadJar tüb• • • d --1..6• 1 dı. • • _.J Da.Y. w1e9 , v.15uaaaus;tan aözlerim hpuiı la • ...:e. .. -1==1= ·~-.l!;:_: L.-- • C11DU 1 ıçın en ~imı an a ceceyı aeçıren auaml 

Muhafızlar t\ildiilert. yor mi ba:~ ~~ ~- 18 Dit macunu tahlil edilince, içinde Maktulti IRftiin ddl~ 
- Eeuen biz .mı ''pekl,, Cieme Bol l>ol ve ıuılia WMi g\ilütJeıJe; Mak~ •• _,.: v ____ . ,__ zehir halunduiu anlatıldı. Genç lcmda ne eıp;nmelit 

N

Clen Cle .aeni yolmaamı biliriz. al- ~ 1 Mulia&zlar, bu söz 1arp11 üze Pi~-'-·~~~·~ ~ OIUMIP. kız, ditlerini yıkarken zehirlen· ela yapılan bir alq wlİİ .. dJI~ 
_. ·~ ?L_ rmde d 'I 'I :.1--!-- yıp, ilJA>CöA&.UIUIUJll &)ani .lY~ &r -: ..... ; ._..ı_ ı n _ -=._J 

eyse lıı .. e:. vazıre uası aowmda ua urmaaner;' ..,._.iuc aevam et was-• ......... ftD JYlllP&• 
lu durmamız tuttum! tile.r~ Gittik, r• ~ -.J.- _,_ lad olcluiu, ancak muhakeme mum D .• L· h'-!1__ yom Tı-' .n~, --- ..ııı~ ·:r- -~ um da açıja vuruldu ve heıkee, bilha.a enn ıuır ta &ı&ata airiten po. ııı:s& •• uı --

- Tabii, atbitl Ey, mut*Jt!DIJIZ) rak abWt aabuk eöyleniyorlaıdı. Ha gizli ~1Atçılar, bapnn keMDkea lia, nihaye't bütün fiiphelerini, kendisiyle müna~ 
- Hele bir yol mey}iane aöriin fiye iki Clizi arasmda aizlice yazdıiı beli-- ı:. __ 28 ..,.ant~-L! lr'--clah de ıenç ve lrıiizel aktrisin tanu etti· ia Jnef SkoPiln 

ıun Hel bir pUIU!ayı. bir om i-•eti" ...... uu .,,-s---UIUU ·uuı ı· uh.t....... L" ~-ı ma '---'- hunu ~ 
yere cıUf·· ünlu.'" Emin•:--=..J.ı. yaparakbelli et libnlmm aöeterdiii ~ve dira ı m ı e mensup ıvyu ~.JlıA ey -.v,.a&"aa, - Pelt ala:l -.u~ yete llfıp blcblarl 

1 
admda bir heykeltrqın üzerine bir meaafeden du.ü .• _,..... 

w :-Meyhaneye raatlaraa.ıt yol üs meden ayağı ile batıp çektiği bu pu '{JrJCan Nr) topladı. dia etti. ___ 1 

tunde, .. ne ala; raatlamazaH araya sulayr eline alıp meyhaneden çıkınca ---------- F"ılhakika bu adam, Tita ile ev· Bu alaydan kızan ~ 
calr. deiilizr Onun için sen timdiden brmm sakallı adam, rahat bir nefes p•ınkertonların-- lenmek üzereydi. Fakat ıon daki- 1Mıl etti ve kendi eliyle. 
bütün parayı bize, uclan da: Dugla aldı! kada ıenç kız. bundan sarfınazar fuma yerleı-Drince, 
am yanma vardıktan eonra senin i§in SQ n U 1 ? 1 ederek, elçilik a\qetiyle nipn • ii bir karpmla derhal fıl" 
tam biterse, biz seni öteki dünyaya Y ~la düzüldüler. Güne§, KızgmC!ı. lanmııtr. Heykeltrqm aon dere • rak can 'ftrdi. 
yollayıp, ikimiz bu dünyada -refine Agaçuz stepten geçiyorlardı. Hafiye ce kı-'·anr bir ad ld ~. Bu hir kaza DllJdı? 'i&I 

k d h k 
:r- • iki" ~-1-~ ha -v: ._ ,,.6,.,~._aJB- INl ~T anı o u15 .. ma. R ,.. 

a c to U§tururuz ! nın yanmwuu ydud muhafızlar - ı arın.t ı ~ ıı-ıtt Uı IGmclu ve aeYClili kızın bqkuiyle ıe, amof ancak, )tasa 

Pinkertonlann deteklın; zoraki 0 kadar içmiflerdi, ki aendül sepet, evlemneaini görmekteme, ölümü- '(Sonu: Stı.11 
bir gülümaeyİfle, ~ çrkardı ı.------~---..... -------ıı--.... ~-------.----......... ..._ ... _____ ..... ____ _.. ..... .,,,.,_. 
muhafız haydutlara uzattı. ' 

Ya yol üstünde meyhaneye raatla 
;mazlarsa, polis hafiyesi Mak Parlan 
ôm hali ne olacakb} ! Kenc:lisi, rutla 
mamak ihtimaliyle zerre kadar endi 
ıeye dütmedi f Amerikanın herhangi 
bir yerinde, hemen hemen adniı ba 
tında bir meyhaneye rastgelinmez 
miydi} Bunu kendisi bildiği gibi, ö 
tekiler de, bilirlerdi, ya f 

Filhakika, aradan pek az bir müd 
Ciet geçmifti, ki uzaktan bir 1m mey 
hanesi göründü ve ikisi birini muha 
fazaya mem·ır üç kitih'lc kafile, ora 
ya ayak bastı .. 

- Fazla eğlenmek yok, hat Birer 
tek atacağız ve yola düzüleceğiz! 

- Siz nasıl isterseniz, öyle ola 
cak ! yalnız... ı 

- Ne yalnızı} 
- Madem ki ancak birer tek ata 

bileceğiz,... Şu halde viskiyi yudum 
yudum, yavaı yavq içelim! ı 

- O da JM"..ai? 
- Yani bir parça durup dinlen 

meğe vakit bulayım, diye böyle yap 
mayı teklif ediyorum 1 

Bu teklife karşı da kahkahalar ... 
Kahkahalar! 

- Başka t11rl0 yapalnn. Sen bir te 
ki yudum yudum, yava, yavae i- ; l 

Hana Georg fon Hohenhagla GU. 
to ıı-doı/; ciijiMI gitllti.- GkfL 
""' V.,CeneJı fltOll&ftdalflr. Gttta, 
h tMIMfe cula ~ 7'U. 
.....,,.. VOJteulde Mg giJ ag. 
,,...,,.-; ,..,..,,,. wı. Mr 1cuf 
leıl(#Mg~I 

Sadece bir afaçhbnm bapnp bna 
dan abtWyor yahut .. bDat çırpan 

ve kelkin, cammrtW aa.ı.ra. pencere 
lerl tara.ut eden bir brpsma haJlmqı 
1cuJüta aJdl ~ Ve Git.ta, ar 
tıkbu duftrlar uumda, A'ftllldill bir 
adamın ,...,,.,., nete* n uadetten 
uzak; aylarca, eenelerce varbin*Jln 
yorp, bıkkın halde; &Dlr tUJı:etlp 10 

lup urarmcaya Te blflece ton u,kaya 
dalarak u~ yatmcıJa bdar bGtGn 
hayatını ıeçirmek soranda idil 
Hanı Georı, bir kapı açtı. Gktum 

hayretle açılan ıaderl &ıUDcle ll*Jr, 
çiçeklerle atlllll bir koridor asanclr. Aln 
gibi panl pan1 yanan kap tuylnatı bil 
yük pencereler Te 4unrkrda1d arif ma 
deni nıJatlır, 11 lnıd unn 1811ais fe 
ahlılmı 'Ye sU1en cankhl= lf6JmcUrl 
yordu. 

Glttaıun yatak odur ,,..... )'qil 
üıtUne yaldız sürWmUı bir ıCSriinilttey 

Edebi Roın•n: ae ---- Yuan: M•k• El tUn tazelik lfoıfclesi 

SEVGi; UVANINCA •• 
dl.Ba ... ,... ..... .,.,. 

konfonat.ı, klslk * ocla ~ 
da. .. Wr .. ,..,. ek, Kaı1Ja Tere 
n,a .... lllt molıi119 Ye tapederle 
dlpnmlf 1rebt 1ılr bad1itara .....,. .. 

Ham Oeotıf eorclU= 
- Ba daire lqal'UA P1i7or- mu? 
altta. a4Wtl-lrbk. .... pftrdl; p 

pmDt bir Wde ıairılc1mWr: 
-Bnt! ~ caslpl Baban her ıe1i 

hot w sftkleeHme unun hamlatmzt! 
J'üat,... .... ~1 

Ham O~ Jleııtls otoaWMeld kıya 
fedai ...... •,ordu; paltosu, llr 

tmda,6 n eldinnU al elinde de deri 
den ~ tutuJorclul 

Biru ~ t51le mulrabelc 
etti: 

- Yalım ..... 'llltmuek isti)'Or 
dma! Oda Wmut;W JılarJıeJi- ılndere 
)'im de .... 1*1111 ,..._ etlln. Soma 
da Jaemen ....,. otanırasl 

Ve bramı apa.1aılıln, bnamm eli 
ni ııkmabmn, odadan çıktı. 

Ciitta, onun peıi 11ra ıitmeie.... Ken 
diıini durdurmaia .. Neden böyle değiıti 
ğini eormağa it.teldendi? .. Böyle dostça 

olmayan bir tarzda hareket etmesini mu 
cip ne kabahat ipediğini sormağa? O, 
bu tekilde muameleye ldaha fazla taham 
mü1 edcmiyecekti ! 

Fakat, gene gururu pha kalktı. Bir 
sandalyeye oturdu ve herhangi bir teY 
yapmafa eli varamaz halde, dUtUnceye 
daldı. 

Derken kapı tılardatııdı. Gitta, doi 
ruldu. 

- Giriniz! 
Oda bizmet~isi kız, girdi. 
- Ben Mariyey'im. Muhterem mada 

ma bavulları açmak ve esvab dtği"ftir 

mel: için yardım edebilir miyim? 

- Hayır, tqelddlr dılerim, tsevsili 
Mariye! Size ihtiyacım yok! 

Oda hizmetçili kız, uzaklattı. Gitta, 

bayuluna eiildi, mekanik kunıldanqla 
açarak, içeriain'3en aaabt el hareketlerJle mek yiyebildi, ancak yarıflJ 
çıkardığı bir esvabı giydi. Aynaya balan gunya prabr içti ve sonra. 
ca, kendi aksinden ürktü. Yüıilnde bü toye yallandr.. 



Balkanların bu küçük devletinin ik. 
tısodi buhran ve parasızhk içinde çok 
sıkıntılar çektiği muhakkaktır. 1934 
yıhnd:ı olduğu gibi, ltalyanlar her pa. 
ra verdikçe. Arnavutluğun siyasi is. 
tiklalinden birer parça koparıp aL 
maktadnlar. Maamafih. birçok dev -
!etlerin hususi menf arıtlerinin Arna • 
vutluk hudutlarında carpışmasmdan 
istifade etmesini biler. Kral Zogo, ba. 
şında bu'unduğu devleti b!.itiln iktısadi 
zorluklara rnğmrn iyi idare edebilme. 
ye muvaffak olm?ktadır. 

l'tlahmııt 'Nrcnırddin 

Çölde kervanı 
yutan hortum 

Büyük bir hoıtum Suriyede bir 
köyü tamamen içine alarak mahvet 
miftir. Tabiatin müthit afetlerinden 
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i Memlekette Ba .. lJTam ! 
~ ~ 

- -

biri olan bu hadiseyi buradaki fotoğ Cumhuriyet bayramımız m~nıleketin 1aer taralınJa büyük bir sev. 
raf gayet vazıh bir .fekilde gösteri gi içinde kutlanmı§ bulunuyor. Resimlerde yakandan itibaren Osma
yor. Hortum, çölde, bir kervanın üze niyeJe, MerıinJe, MarJinJe, Maraıta, Gaziantep ve Erzinli/erin 
rine inerek develeri ve yolcuları yut Cumhuriyet bayramı törenlerinden intibalar görüyorsunuz. Reıimler 
mak üzeredir. buralarda bulunan foto muhabirlerimiz tarafından gönJerilmqtir. ' 
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Eden nutkunda dediki 
( Os11arafı J rıridr) t h~~ o~mazsa çuk güç bir hale getirile 

uadmule ets..üt olaydılar. laar· bılı~dı. . . • hin....-. olacainn ..,_ ktip ~-- Fracm lranç1Jea ~-da 
halda.- taaıı at .... cajlat .J• Par .. 2 ~~· A) •W-~-Z! 
ıı,tı •1 we .ı uittw kh oıı,... gazctemmı ,.az aute~ 

...WWD ... mnla .. lıQI. aiUı ~leden ~ ~ ~ 
r~ nribwai ........ Mili 9'f ...... y .... a milıibtıa ..... 
l ....... ,... Wleria .... 1 .,, drıııki bq aolda ~lft riln--~; c:... ..... ~ 1 -Alaıwtwı m ....... e talep 

u.., ....,..__ 111 •'••'- leri. 
niltawt twmitlin - $1 rli AfıikadıW ..._... .. .....,_ ..... .. ...... .... ... . . . 
·- ı..ı11en •••• ..,.. ile •••P ~ -~ Vazi~:. mil! L-Je 
}'llfP•ak aıznaada.Lr. Zaa•••-· - ~ve._ 
MiL ı.uw. neticai - ...... ... lfl· 
saa ......,._ da t. ltWerime itti- 5 - Uzak tark ihtı1ifı. 
rak dmektedir/' Brüksel konferansı fngilte.:-e için 

IJlflih•• ~ Gai her feYda. evvel impaıatorlujm! mü 
da*- maelaidir. Çin - Japon ,,, .,. ildilihmn wak tali daeadıe bir 

L•Jı., z (A..A.) - Raatn •· elıamniyeti vardar. 

··-- iltih ......... ~ A.inaJ. .._._ Edrni ....... ,.. iils ........ 111• ........... .... ·~· 
tin ......._.. Wler tanfmdu Roma 2 A. A. )- ltaıyan ~e 
i•al ........ ı..uı!e ildsi Juv tdai. e. Edenin nutbna ficldetJe 
vaair fi1- O............. .. tenkit etmektedir. 
1-.. ıtıa .ı.. .._ ~ eo ·ı... Mer r1• pzetai diyw ki: 
riai pri •'-fa..._ wwwwiı4iw. 0

8. Eden hakwıdu. lier hükamc 
Ba ı..-. Ca ş ·,·.ı .. sdtJ. tin bu W.1 ınrwlrlrri anaya almak 

.&. A) a .;_ı._ Ye -LL Ftdüii J.I 981etfcriai 
1 - ••• 2 (-...... -- ''"""'.. ...~ .... ke&11b 1 ... isi u ....ı ..a- teklif f:Ylemck J.tiı ...-. Bu bak 

................... Sn. 
• ...,_, .. '-il:& ı •ıiMi .., •• ,. 1" 
r.ın..,lan11r. 

Fr.., Orıl r rtıle Ta,... 
Salamara, 2 (AA.) - A... 

gomla faal~ ... DJJa '•ıi•I 
kolorcla lmmaatlaaı .......... ba 
ba, ......... lililt ........ 1m-.. 
olan 1:1 +lol la .,,_. tnlna el· 
miıtir. 

Ma'illaat. ..... , ....... ..... 
da 1rifi mildanla ~ ...... .... 
ğunaWrdelil .............. . Su.,.... .......... ? 

Londra 2 - Röyta hildiri~: 
Ademi müdahale tü komitaiain 

içtimamda. Soyyetler birliği delracai 
B I\~: d • tS.I....: . ı,......... ,.. ,.~ ... : 

Sovyetler fürliğinin vaziyeti §U 

far: 
Biz ~Ü ~t dahilinde .. 

mimi bir Mani müdahale ihtünaline 
İna~ f:akat Iİzler İnanıyor 
ıunuz. O halde buyuıµnuz yeni bir 
te§eYMie daha YllP"R 

Yol açıkbr, ~ ve eier 
gayretleriniz ~ cleiil fakat fiili 
yatla ~ ve lla fİi]iyat fÜphe 
lerinaizin cloiru olmaclrima bizi ikna 
ey]ene, o zaman biz de ~ü 
vaz~ deiittiriıiz. 

Şaıa,nq derhal hatırlatmak iate 
rim ki, Milletler Cemiyeti A-mble 
sinde im uau] van:lir: F.ier eeaqahle 
nin brvlannm ittifakla ahnması is 
teniyona o ~. rey vermekten İl 
tinkif eclen mümaeiller namevcut te 
lakki olunur. Burada da böyle hare 
ket ohınmalıdır. 

"'1• Uru •erilll7 
Ademi m\idahale ·tali lromiteai, ni 

;ayet bundan nveJld içtimada tetkik 
edilen karar l\ıfetİ pnajaiai &tUmüz 
deki perpmbe aüaii .. t U,JO da 
toplanec:U umumi komiteye bildir 
meye bru ·~·Tali komite. 
ayni amada reiıe ~ iki 
tafafm derhal fUdrl.rmi almak eel& 
hiyeti verilmeaini de tavaiye hali11de 
kabul etmiıtir. 

Röyter ajanamm öireNQine ıö 
re, komite, Sovyetler bir1ii"9in hattı 
hareketi dolayiaiyle ... .udülderi 
bertaraf etmr.len komiayonlu J.,.n 
yaya hareket etmiyeeelatir. 
'AhnuQoa ahehatl .... ....,_ 7 
. Berlin 2 (A. A.) - D. N. a ı.1 
diriyor: 

B. Edenin dünkü nutkunda Nyon 
konfennn netJc:elerinden Wrini 
cumhuriyet~ J.p.nyaya mühür. mik 
tarda harp maJzemai ıitmeei tetldl 
eyJedifini mevzuu '-hı. ..... pr_rça 
ya tenweden Kon..,.._ diyor 
ki: 

.. Bu parça ademi müdahale ıiyaae 
tinin tathikindaki hataların kııyna'h 
nrtam aurette aydınlatmaktadır. U 
zun zamandanberi Almanya ve ltal 
yanm arzu eylediği aibi. olsaydı, üç 
millt mmtaka lı~cinde harp malze 
mesi kaçakçılığını menedebilir ve 

lapa..,. e1W W,bettWew '°""' 
wıeıııJeketiM döUJI bir ltalyf.m leji
~ ~ ?MÇ•Kl Cllttrila ,.,.. 
.,,,.. UJnnt ~ ..,.... • ..,. 
Jilriyi eWı lıoiJe ,.,.., ...... .,... 
Jıyor. 

Jfwac>lW h llWn ~ 1.,.. 
,.. lJlmiif ,,.,,... ~ 
... " klMlon• ~ dfljlf· 
MlfflT. 

ezcümle Milletler Cemiyeti miakı 
nm 19 uncu mac:ldai ile teyid edil -.. mııtir. 

Bu madde tatbiki ı•yri kahil bir 
hale ıebnit olen muaheclelerin. keza 
idamefi 911Jhu tehlikeye ko~lec:ek 
beyneJmjlel vaziyetlerin yeniden tet 
ki1dne teveaül etmek imkbmı ka 
bul ebnektedir. 

Binaenaleyh, ltalya, diier ltütün 
devletl..- tibi. Alman müatemlekele 
ri hakkmdaki öieünce.ini izhar et 
mek hakkma maliktir. 

Etl.,. lluolini'nin Ahusı Ka,,.,,,.,, lafiyonıt8f/ 
Berlin, 2 (A.A.) - Bıı aabahki 

ıueteler Ecleaia dün iftm 1ı ... 
ruındakl btJa•tau lııij,Uk hir 
dikkatle müaalea .-.idedir. 

Vallrieclaer Beoı..mlater tli7or 
kiı 

"l..Ui• hariciye num müt*'.em
ltıke ..... ı.ı halckmda yeni hiç· 
bir "1 ,ayJ ... miftir. Edeala .as. 
leri, ı.,m. hariciye QQU'lma Al
man mliıtemleke talepl•riaia IJ· 
le ltir el i"ntiyle ltertaraf ediı.. 
miyeceiini henüz anlıyamamq ol· 
dulunu ıllteriyor." 

Berliner Binen Z.itunı fiyle 
yazıyor: 

•'Eden ltalyaya müıtemleke İeİ· 
ne faal bir tarzda karıtmak hak
kını tanımak iı,'.emiyor. Venailleı 
muahedeıinde~ ıuya en zinde it
tif ade edenin ltalya olduiuna ve 
hiçbir tavizde bulunmakaıaın di • 
ğerl~rini tavize ıevketmek iıtedi • 

iiner daiP elan Edenin telmiltlerine 
ise Roına icabeden cevabı vermek 
te ıedıkmiyecektir. lize plince, 
Şunu kaydedelim ki bu kadar ha· 
ait bir ır:aanra ile iki d.oa\: mem· 
l~keti biribirinden ayırmağa mu· 
vaıffal ol.•1JacaklarGır.'1 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
"'Ede11, Mutolini'nin afnn• J.c. 

pıyarak Avrupa kıtasını diktatör· 
cea.ine idare mi etmek iıtiyoto? Fa 
kat buna yapabifecek kudret·~ hir 
adama hiç de '&ememİyeT. Böyle 
hir plimn fiift olabilmesi içi11 ci~ 
den vazıh bir kaf a.clan çıkması ti
nmdır." 

Lokaı Anzeiaet: pıetesi de fÖY· 
le ~ZlJOI': 

"Eclen'i• Alman nMiste~~e ta
~l~i lıakkuıda qiliz bükWJMı.. 
tinin ne diqündüiüııü bir kerecik 
olaun avam kamarasında açıkça 
söylemek cesaretini göıtermeaini 
istiyoruz. Eğer bu düşünce menfi 
i.e Almanya ne yapacağını bilir. 
Yok. eğer Almanyanın talepleri • 
nin haklı otduı.• kabul edHiyoru, 
lüzumsuz birtakım münakaplann 
da önüne geçilmiş ohır." 

ltalyan Matbuatında 
Roma, 2 (A.A.) - ltalyan mat .. 

buah Edenin nutkund•n iki par
çavr tebarüz ettirmektedirler. 

Bunlardan biri, lngiliz. Fran11z 
deniz kontrolünün Valansiya hü
kiimetine mühim miktarda ıilih 
,... cepha..e \emin eylediğiae dai"' 
olan itiraf, diğeri de Alman mü• 
temtelre taleplerinde Maeolini'nin 
alclığı llriilait T&Ziyet haldundaki 
fıkradır. 
''Mesaaıwe" diyor iri: "Edenin 

Salamanka •• Valaaaiya makama 
lı arasında hiçbU hk gözetıaeme.. 

'i şayaaı kayıt\lr. Diier '.araftan E· 
den. eskiden ve -UW.fuau dünv:ı 
ıuUıhünü ve DNvueneıini 'tehdit 
eden ve tekamül neticesi ihtiyarla
nuı bulunan maddelerin değiıtİ· 
rilıneıi hakkındaki Milletlew Ce· 
miyeti p:ıktrnın 19 uncu maddeıİ· 
ni unutvvor. 

Versaifleı muahecfeaiyle lnıil · 
terenin ele ıedrdiRİ 10 milyon nü· 
f usla iki buçuk milvon kilometre
lik ve Franıanın ele geçirdiği 7 
mih-on nüfuslu l>ir milyon Hlomet 
relik mü,~emleke ile uzun müza
kere ve münaka•larduı soma 1-
talyaya verilıen Guba ve Tral>hn 
hudut tazminabDI 111ukayae et· 
me'k giilü~ bir ,eydir. 

Pariı. 2 - "Journal" ıauteai 
diyor ki: 

"B. Eden, bütün lnıilterenin ar· 
zu ettiii tekilde B. Muıolini'ye ce
Yao vermittir. 

Nu'.:kun ~daıı, lnıiltere tarafın. 
elan ltalyava ibzal edilen hi41nüni
yet ı&ıunlanDJI' mü ... iriyetleri
ai kaybetmİ• olduğu nıanaıına a
lın~r, hellri lngitterenin hiis
nüniyetinin bizzarure bir zaaf ala
meti obP-.dıiı .ı:retinde tefair edil 

li ... l .L il me 1111'· 

Po'"'1abe. diyor ki: 
"B. Llen. Frama • lntrihere an

laı•••ıaı hatırJ..•~vor. M..aileyh 
i..usa il•a.vi~' ._............., 
da11 llalatediyor. Faht •~-wilia ha
riU,. ~ • .-eraı r .. --. 
11'1Uftffün7etialn ••knüı.. 1 • 
çia .,.ıllec.li teblil5e,i tu._ . 
m..t.kecl•ıilti•~or." 

Fillstlni de su 
bastı 

Kudüa 2 (A. A.) - Bi ... el3anm 
ceaabunclaki !inai çöıw.de Yalan 
tit.ldetti ,.P.urlar dolaJiliyle haad 
olan tuban neticetinde 9 bedevinin 
b<>Aularak öldüiü aöylenmektc-dir. 

Bu h3valide bulunan bedevi çadır 
lan tamamiy(,. sularıil altında kalmış 
br. 50 elen fazla aile mesken'!izdir. 
Bir çok hayvan telef olMuştur . Hüku 
met IÜratle ilaç ve yiyecek gönder 
mekted.ir. 

M1111 hududuna giden yolun bazı 
bımlan ıeçilmiyecek bir lvlle gel 
miıtir. 

T eJaviv §ehrinin kenar mahalleleri 
ni de sular istila etmİ§tir. 

Romen hükOmelill 
dört senelik icraall 

Başvekil Tataresku parti kO 
tesinde mühim bir beyaf1 
bulundu, harici siyaseti ani 

Biluet. 2 (A.A.) - Bepeiil 'Jatarealm izalaatJlll t' 
Ta&ueab,, -...ı ~ iaa llİiQat •ennittir:_......;a ~ 
komiteaiaele, ........... .... "Din .... ıik t...-:-
,..,. iaaaa.I etnflyle ..... -- ilüllimotiaaisll' 
nuım. ..,... ....utediT: 
•ı • kil, ra•• mlua illi:aal • ;pt x..ı. •nyetıne da 

rek ~· ~ - ....._. .&. br •• ulerlll )aayabll 
de ..... t..ı.mleri llay J 1 i• .. H atrı al kriJ !.. 
d-i..,.n." ,,. pele. Jl'PI ..... [ .. .., wnnek de ~ 
nı. -ı.etio ••ni ~ ..... 1 ~ ıeçıcı ~ 
diialtitli;ini, ehi ve ..... ka~- denne çat1ldl 
ıa,...._ artmldıp aöyı-it Ye oı...,. bütün halk,.. 
nihaJtl\ hik3 ıtin ~ ..._ teplayan y.,ata! ' 
ilk defa elaraJs Ws .m•• • w w ..,_. kuvvettir. ~ 
techia pnıpaım taWt Melek._ •r .. ..,.k mukaleP'.:~ 
Pl'08,.... • ı ••tahkir+ · • • m' """-hizmet.,,,,,,.,. 
~. . .. il . .. --.1.&.L. "' gıaı -.. ,... tak s ~-

vua ~ -,tım""ıtir. .. -A-,_--.~.,,.-.-8-g-ial_j Harici., .... ...... ..... • .__.Ilı m--. w...t f , ... w hti IJemlllg ,,.,,. 
fakiuı ..... 11Mip w Qlli • • Yu1Q11a % (A...A.) - . # 
ınaMa ............... ,.. pul • .., ljsf; part::S.-: 
aörı•• 'ıiaia bi - ,,. ... , ı. · ••• mm.taka şefi 
ıia ~'6iiııai .-,ı iı w ..... t1* -~ ve ezcüınl6 
ki: ~ bayrağı 
"~iilt Aııliaat lsia• ÇM..ı. llilia ~ elacaktır. ~ 

vU,.,. v .. cwı....,. ile tetriki DamiS prlimento&uııda 
mea&İIBİ'& la. 9' llnı.tia .W aı- mu ıaavonal sosyalist 
kadd~b .. ine alarak tlaiaaa ... bulunacaktır. ar 
merelı ol111uıtur. Birkaç sivili, Polonyalıl 

Balkan Antantının ve Polonya liyecektir. 
ile. olan ittifa.kı~ızın ~a bariz vaı- HabeM H.ra/uııtl 
f r ııte fU aynı ııyasetbr. v ~ 

Mmtaka'ri i\tif aklar ıistemimiz reddol'llll~ 
GarpM, Fraıaaa U. olan doethaiu
muzda bir dayana. buhınmallta
dll'. Romen milletimn ötadenhewi 
Franıaya kartı beıledjji cılain na 
haabet ve doatluk hialeri 1926 da 
Jeaıı Bratia.n.o tarafından imala
nan ve hükWrıetimizin akte'diii 
awkanfe ile ere on sene mbdcletla 
teçdit olunan dostluk ~uahedeıi
le tebellür etmi,tir. Franaa ile mev 
cut ııkı bağların esaıı yalnız TUhi 
birlikte değil, fakat ayni zanıan
da devamlı ft hakiki menfaat bir· 
lijinde mündemiçtir. 

Frama ile olduğu ıibi, kurucu 
bir ıulh arzuauyla kendimizi Bü
yük Britanyanın da yanında hiıae
di~z. 

Cenevrenin fikir ve ef' alinde ıi
~eti.ıizin .. aamı. teskil eda 
prensipleri buluyoruz. Romanya 
dele5(elerinin daiına müdafaa et· 
tiği bu prensipler ıunlardır: Dev
letlerin mutlak nıüıavatı, \oprak 
ve ~ıtiklil tamamiyetine riayet. 
kollektif emniyet." 

Tatareıku, harici siyaıel'~e her 
türlü ıosyal nazariyelerden uzak· 
ta kalmak ve her devletin kendisi 
için ıimdiki dahili rejimlerine ka
namamanın Romanya için en ta· 
bii bir teY olduğunu ehe111miyetle 
kaydetmis ve bu hapta acı lıpan
ya hadiselerini hatırlal'~ıktan aon· 
ra demi,tir ki: 

"Hükanetimiz, Romanyanm 
Sovyctler Birliği ile münaıebatını 
normal bir yola kevabilmi,, doet
luk ve iyi ko1Dfuluk zihniyetiyle 
inkitaf ettiribni, olduğundan do
layı memm.mdur. 

Almanya ile İyi dostluğa iı'~inat 
eden münasebetlerimiz ve iktisadi 
menfaat birliğine istinat etmekte 
en memnuniyet veTici bir tarzda 
inHsi\f eylemektedir. 

ltalya ile olan iyi ve sıkı do•'.luk 
münaa~betlerimiz ıon iktisat ve 
hava mukavelelerinde ~bii ifad~ 
!erini bulm1.14Jardır. Bu muJwye
leler iki milletimizin ruhunda U· 

?.un aamanlard- .... ı..~ri movcut ya· 
kınhğı artırncakbr. 

Memleketimizin daimi menfaat 
lerinclen doğan bu acık ve doiru 
siyaaet sayesinde hnrici nüfuzu • 

:r.JZ ve dii-·v' ~-,bu la"1'01nd:,. D 

manyanın kudret ve ehemmivetİ· 
nin teıiri reıanet 'bulmu,tur. Kral 
Karol'ün barice yaptıiı ıeyabat
ler bu kudret ve ehemmiyeti "r· 
lak tarzda ortaya koymuttur." 
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Efg~ -
~n Meclis 
Reisi 

L•vazım ~mlı llği 1 
ııanlaıı .J 

mmmmrıtl~l!'GJ!Dllt?JU;t•t§jl o!n~.o.ı beımc; la. ~miun 
- a = _ _ Uç yeminli ehlivukuf tarafından tama 

Biı l\iıL·. (Üatyanı 1 ncide) İstanbul levazım eıya ve techizat an 
barı için 1000 kilo naftalin 9/ 11 / 937 
sah günü saat 14 de Tophanede İstan 
bul levazım aınlrliğ: Satın::lma Komis 
yonunda pazariıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 270 liradır. tık teminatı 20 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi Komisyon:la 
görülebilir. btek!ilerin belli saatte Ko 
misyona gelmeleri. "236,, "7436,, 

1 - Kapalı :arf usuliyle eksiltmeye konmuş olan -3- adet sigara maki- mma 3500 lira kıymet talddir olunan ve: 
nesi için teklif olunan bedel h:ıddi layık C::ı görülınediğind~n p:ız..,rlıkla alınması 
kar

" ·ı t 
1 

Kosti oğlu Vasilin Mi!tiyadi .zlın 
.. t aş ırı mı!;jtır ~ )oh.~ ~}'e'lft b" "k b ._;~ 'I'i.irki "' . uyu iradcr sayı 

~det telakk·Yen~~. ~e bizi küçük 
~ ~a Yet' 1 et~gını görüyoruz, 
~~bun, ~?.'h_ge, ilerlemeğ~ muh 
~ tbiine up e .Yok .. Lakin, ba§ı 
ı, L',liüıtavvd: hır hükumet bulu 
iar-..~r. v.': nrnrz, genç olmak 
~ te ettikt Yet tedbirlidir. Daima 

II p · ., . . . .. .. metinde alacagı olan mcbaliğden dolayı 
- az:ırlık, 6-XI-9 ... 7 tarıhınc rastlayan cumnrtesı gunu saat 11 de b" • • d d · t kl" 1 c·L-·ı·d s 

K b t t 
ırıncL erece e ıpo e L o an ı ..... ı e e 

a a aş a Levazım \'e mübnyaat şubesind~'d alım komisyonunda yapılacaktır. "k h 11 · · F dd--c d . . ferı oz ma a esının ener ca C?>iln c 
III - Muhammen bedeli 30.000 lira ,.e muvakkat tem nat 2250 lıradır. k~· k' 158 162 · 128 132 
I
' r ş .. . . . . aın es 1 - yenL -
v - ar tnameler hcrgun 150 ku rujl mulm bılır.de adı g:çen homısvondan . alınabilir. · No. tarla mur:ıkkam gayrımenkulün Kos 

V - İdarece alınması mutasavvur makineler "Molcns, Standard ve Mül- ti ~ğluhVkuaskil.inl Mustal~ak~a .. ma.tlubun~ 
1 

" ı b büti.in u ıy c tem ı ı uzennc mu 
er o up unlardan başka firmalardan pazarhğn işt:rak arzusunda bulunan • . . k 1 .. 

1 f
. t . .. .. . .. mcllık alacaklısı gayrımen u un satışını 

t ~edir. en sonra kararlannr ver 
arın Ja sız teklıf ve kataloklarını rni.i nakasa gununden, en geç :3 gun evvel . h bi 1 · 

T 
.. t.. F b 'k • . • . . . 1 1.. talep etmış olmaı;ı ase .ye gaynmen • • • 

Maslaktaki Preventorium binası müş 
temilitından çadırlı kötkün tamın 

18/ 11/ 937 Perıembe günü saat 14.30 
da Tophanede İstanbul levazım amirliği 
Komisyonunda açık eksiltr.ıe ile eksilt 

u un a rı a.ar Şubesine ıbraz ederek pazarlıga ıştırak \'es.kası alma arı a- . v 1 eh ş·· 1 . zımdır. kulın evsafı aşagıda yazı ı r. oy eki: 
tı ~ enıleketi . . 
illi n~in. liaı~ızın servet menbala 
}'11 r &~i .~UVVetl1:1 ~.il~~ duygulan de 
J.t~ ıçın ,_.. .. 1• Bu tun bunhn, bize 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saalte % 7 5 güven· 128 No. lı dükkan: Zemini mermer 
me paralarıyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. iki bölme cephesi camekanlı bir havlu 

(7216) 
~"f' ouyuk .. . 1 

)',
1
/ 11ll~e ula .. umıt er veriyor. 

~Ff"' de ağ ~tıgırnız r.aman Türki 
IGpht~Yctirn~ıdy ııfat.iyle bizim mu 

meıi yapılacaktır. 1 - Plan, eartname ve keşifnamesi mucibınce Maltepe Tütiin Enstitüsü yol-

Keıif bedeli 986 lira 70 kuruştur. Uk lan Jlazarhkla yaptırılacaktır. 
~·~dir en ıcvınç duyacağı teminatı 74 liradrr. Şartname ve keJfi II - Keşif bt:'deli 2365.16 lira ve muvakkat teminat 177.39 liradır. 

Komisyonda görülebilir. isteklilerin ka IH - PaZ1rlık 5 • XI - 937 tarihine rastlayan cuma günii saat 11 de Kaba-

~iriy~ nuni belgeleril~ belli saatte Komisyona taşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım Kornisyonund::t l·apılacaktır. 
ıelmeleri. "237., 0 7437,. .. ~~.-Şartnameler 12 kuruş mukabi !inde hergün İnhisarlar Umum Müdür-

, vekilimız lugu ınşaat şubesi Müdürlüğünden alına bilir. 
• • • V :-- isteklilerin pazarlrk için tayin olunan gün ve saatte % 7.5 güvenme tı, ~illeti (Üstyanı l 1ıcide) 

ı~. ~·· ,, Ce.ni- t' • . • 
\ttd ""'~b . "e ının son ıçtı-

lstanbul Levazım amirliği için 6600 paralarıyle birlikte yukarıda adı geçen KomisYona gelmeleri ilan olunur. 
adet sob&. borusu, 800 adet alaturka, .(7162) 

ttaa/lcl,r1 ı •tıyle Cenevrede \op· 
~t1i>uıun:ııı'n bu tarihi teabit 

~Oad~alahangadi~ek5.11.937~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-~~~~~ 

lı " ~ ıc:orlar. 
Ilı~ llJc lt01119 r~r9: ıöre, yeni pak· 
t\Jct l'lerlceı· Y 1ıçtınıaı Efp.niıta· 
~· 1 0 an Kabilde yapıla· 
~ rt de\'ler 
ti), IQd- ,._Pıl:c hariciye nazırlan 
~~etnleJc . ~k olan bu toplan • • • 
b0ı... - iilere e~rnı~ namına ittirak 

cuma günU saat 15 de Tophanede Sa. 
tnıalma Komisyonunda pazarlıkla alı. 

nacaktır. Tahmin bedeli 2318 buçuk 
liradır. İlk teminatı 173 lira 89 kuruş. 
tur. Şartname ve numunesi Komisyon 
d:ı görülebilir. İsteklilerin belli saat. 
te Komisyona gelmeleri. (227) (7405) 

tt;'°' Q\İtt" «"l&rıciye Vekilimiz Merkez Komutanlığı Bina11run tami-
k~~-~l ıfud Aras ilkbaharda Ef. ri 5-ıı-937 cuma günü saat 14 de 

~o}-~İıiı/ ecektir Tophanede İstanbul Levazım amirli -
~~dtn 

1 
ırı 8-idat ve Tahran ği aatınalma Komisyonunda pazarlıkla 

ı. .. :~•Ye 4.,.:Çerlcen Irak ve lranın yaptınlıcaktır. Keşif bedeli 172 lira 
.ı 'il: ~ .. -.ırla d 58 kuruftur. İlk teminatı l 2 lira 98 ku-
,.İt 4\&h:ı rını a beraber a· , • e Dİt • h l ruıtur. Şartname ve kecfi Komisyonda 

b • • rnesı mu teme • ır • ._ görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko-
'-rti licj}'e V . misyona gelmeleri. 
~ 'hnda dekılimizin Kanunu· (2 21)· (7322) 

~ 'tretd· " Kahireye gi\mesi --~----------
~"~ ır, . 

~il t 'Yınd 8 . . . 
~it 1'le!bl k a alkan ıttıfakına 
'çiıt ~ S..11c e etlerin hariciye na· 
~, '11. konseyi toplantııı 

Ya ıeleceklerdir. 

lstanbul Komutan
lığı illlnları 

,,, •• •• ı Selimiye kıtlıaırun çatısının tamiri ihaleıi 
~,h ç_ ozu me- kapalı zarfla 8ikinci teırin 937 pazartesi 

•t &ünü saat 16 da yapıla'.:aktır. Muham· 

r •. cınayetler men keıif bedeli 25110 liradır. Şartna-
llil}' il~• mesi her CÜn komisyonda öğleden ev-
~t> .. tf >'tt. 1 ıaylaclan clevam) ve! ı;örülebilir. İsteklilerin 1884 lira-
l :-c' }' .. tıtı • • hL 1 •tı}'e '~eij ıçın, çok hafif bir & i k teminat makbuz veya mektupla 
~ te~ ··ı • lcurtUlacaktı Fakat riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
.~.._·od·· • , 

tı~Ji---Pılla .. ~Ütae, ölüm cezası- maddelerinde yazılı veaikalariyle bera 
'~ ~'~ı>t;j°" Ramofun, bazı ber ihale saatinden e:a az bir saat ev
>etitt!•tedifi e, Skolden kurtul· veline kadar Fındıklıda Komutanlık 
)-1>~ )\iıı.J~edilirae, bu cin&· ıatınalma komisyonun3 vtrmele:-i. 
~ ....... ,_ -·q "7155" 
~ta~ lcad seyircinin önünde . ~ . 

tıdd tlık ıc..a-., büyük bir ceaaret 
dıı~ell le~ldc ı&\erdiiini ve Umum sıhhiye deposu için 10000 

~t ı..~~ Jc.ı..aı bir zekaya malik ol tane boı kinin kutusunun açık eksilt
d1lld~il'ller; ~ek lbım. Ma. me ile ihaleıi 4 ikin:iteırin 1937 per-

1t. il hir tGrı~ mu•mmanın i . §embe &ünü saat ı S,30 da yapılacak
/a \1 çıkamamıtlar • tır.Muhammen tutarı 1600 liradır. Şart 
~~Qc/calq a namesi her eün öğleden evvel komisyon 

~l ~erıı.. Clficr Bir Cinayet da görlilebilir. lıtekJilerin 120 liralık 
~-il h· "rde Anı ilk teminat pıakbuz veya mektuplariyle 
d d, 1~ h&c1· • erikada vuku· beraber ihale gilnli vakti muayyeninde 
~t ~e ~_1ter~~ ~e anlatalım. Fındıklıda Komutanlık aatınılma komis 
t· "'il ":11 h&c1· rıbı eırarla dolu- yonuna gelmeleri. ''715 7" 
~t. ~ '?ıu a ~e de yüzlerce in· -
~ ~\i" ~~I, ci"'~Ude cereyan etmiı- Haıı taatıyede ı~ Karcktler Lımıted 
tı.. )\iL .,.)et . I ılrketl tasfiye memarlatwadall: 
ııe .. , ııı: hir • Yerı o arak, için· 
111fit\ hiıı-. aıyafet verilen bir BeYotlunda Yetil aokakta 15 numnra.:!a 

~"ttİ·töre llaı intihap e'~ti. Söylen: 
d '\~ 1 ~'td Orada ta?1 bin bet yüz 
J' ~,hÇıçr0 1. lçlerınden birisi, Şirketin alacakblannm ve bir hak iddia eden 
t~' tiddıt ediJ ~ ıonra hüviyeti lerln alacak ve haklarını nihayet tıdn ta:-ı 
( '1~ etli Lı.eırar •1 .. en bir davetliy- hinden itibaren bir sene sarfında ıtrket ldnre 
'f\I ı-h Q Ilı k merkulnclekl taaftye beyeUne mUracaat!I\ it' \1) a~ una &f&ya airit· kaycletUrmeleri ve el-rakı mU.bUelerinl ge•,ır 
\"et~ ,... , l\ tt,h ~\i Jt• ~ıçro ya o kadar melerf lüzumu llln olunur. 

~I~' ~~ döııer~kadaıncağız deli di- -------
1 dı. Q l'tı~h l , •andalyayı kav- ZA YI 
:tt 

1
• lt Jc'"R: b~.a~ın üzerine a- 929 senesin<le gümrük muamc!<. t::ıki 

d' .l:.'"et e : Ulun salondaki- bi için bilimtihan al~ığım 50 sayrlı mai 

~'tt tı dl ~d \'e herkea biribirİ· yet memuru karnemi zayi ettim Yeni 
d t; hitlritı,r kınlar, korkuların· sini ılıcağımdan eskisinin hükmü yok 

~~~ ~alr lci 0Parmağa batladı- tur. 
~~~ 0ıtu. z;•e~e~ de, kapılara Beıiktat Has fırın sokağı 20 No. da ,-.,_, t IU~ olıaın müdahalesi Necati 
~l ~ ~ille Ç~t avdet el' .. iği za. ---~--------
~ \-. ~ •«;ro, kalbinin üzeri- ZA Yl 

)'ti .. ! ~ttrıd .. '-nlı oldu~ bala~. '~ ~ .. M İstanbul ithalat gümrüğünün 2ili64 
'iı ici11 eşhul katil, cina- 271821 sayılı makbtız\arı k!lyıptır. 
~' ~ •GpJı' 0

.nu mahaus tahrik Yenisi i.lmaca~an eskilerinin hük. 
"'-''İ)) 1u12, eaı:ı, davetliler ara· mil yoktur. (V. N. 23557) 
,,tı ' ıtın il &l'k:\da,larının yar· 

· Unıi 'bir kavga çıkar- Antalya Umumi Nakliyat 

&DDIATICJt 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
Uğrayacakları limanlar Vapurların iılm1erl Hareket günled = ---== 

Pire, Brindisi, V enedik 
Trieıte 

Celi o 
Rodi 

Bütün Avrupa için ekspres 
ile telaki ederler .• 

. F. Grımanı 
trenlerı Rodi 

Pire, Napoli, Marsitya, Genova 

F. Gnmani 

Merano 
Campidoglio 
Fenicia 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patras. Quirinale 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik Diana 

5 11 
12 11 
19/ 11 
26 11 
3 12 

4/ 11 
18 11 
2/ 12 

11/ 11 
25/ 11 

9/ 12 

~ 
8 
8 

.::ı .c 
~ 

-------~~-~--------~----------__;,--~---~~----Se lanik, Midilli, lzmir, Pire, Kalamata, Vesta 6 / 11 
Trieıtc Abbazia 

Patras, Brindiıi1 Ventdik, Trieste laeo 20 11 
Ahno 4/ 1! 

Saat ıs de 

Campidoglio 3 11 
1seo 4/ 11 • 
Diana 10 11 

Durı:az, Varna, Köstence ~ Fenicia 17/ 11 
'.Albano 18 11 Saat17de 

'Abbazia 24111 
Merano 1/ 12 
Veala 2/ 12 

( 
Campidoglio 3; 11 
Diana 10/ 11 
Fenicia 17/ 11 
'.Abbazia 24 1 1 
Merano 1 l l2 

Saatl7de Sulina, Kı!as, Ibraıl 

Quirinale s ıı 2 
Campidoglio 15/ 12 

AS p j R İ N in tesirinden . e_min 
it d'kkat edınız. 

lütfen .~ı:P markasına ı 
p 

olmak için 

Birinci kat: Yekpare bir salon olup 

ahşap bölmeyle altı parçaya ayrılmış 

tır. Ve bir helası vardır. 
ikinci kat: Taras katı olup 'b.lsık ta 

vanlr bölmeyle ayrılmış iki odası vardır. 

132 No. : Hane olup gayri kabili is 

kan !harap pencere camları yoktur ve 
' merdivenleri krsmen mevcut !değildir. 

Zemin kat: Mermer bir antıre 

matbah. 

ve 

Asma kat: Bir oda bir kiler bir hela, 

Merdiven yoktur. 
Birinci kat: iki oda bir hela odanın 

biri şahnişli biri balkonludur. 

ikinci kat: iki oda bir hela olup oda 
mn birinde yük dolabı vardır. 

i.tçüncü kat: Çatı katıdır. 
Umum mesahası: 245 metre murah 

baı olup bundan 100 metre murabbar 
bina 145 metre mur.-bbar bahçedir. De 
nize 7 ,00 metre cephesi vardır. 

HUdudu: Sağ tarafı Nikoli ve <Javril 
ve Mihal ve Mustafa ve Fabnanın ber 
her dükinlan, sol tarafı Sinavi veresesi 
ve Kostaki zevcesi balln Korpi ve saire 
nin kömür ve ahrr iii'aııalli arkasr lehi 
'derya cepheai tarikiam ile mahdutdur • 

Yukarda evsafı: ve hududlan gösteri 
aen gayri menkulün 96' hisse itibariyle 
onbeş hissesi açık arttırmaya konulmuş 
olduğundan 9. 12. 937 tarihine müsa 

dif perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kal:iar dairede birinci arttınnasr icra edi 
lecektir. Arttırma bedeli krymet'i mu 
hammenenin yüzde yetmiş beşini bul 

duğu takdirde müşterisi üzerinde hıra 
kılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra 
run taahhüdü baki kalmak üzere arttır 

ma on beş gün müddetle tcm':lid edile 
rek 24. 12. 937 tarihine müsadif cuma 

günü saat 14 den 16 ya kadar kcıa dai 
remizde yapılacak ikinci açık ıarttınna 

srn!da arttınna be.deli kıymeti muhamme 
nenin yüzde 7 5 ini bulınadrğı takl:li:-de 
2280 No. lu kanun ahkamına te\'fikan 
geri bırakılır. 

Satrş peşindir. Arttırmaya iştirak et 
mek isteyenlerin kıymeti muharr.mene 
nin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi ve 
ya milli bir bankanın teminat mektu 
bunu hamil bulunmalan laznndır. 

Hakları t~pu sicilli ile sabit olmayan 
alacaklılarla diğer aHikadanınm ve irti 
fak hakkı sahi:>lerinin bu haklan ve hu 
susiyle faiz ve masarife dair olan idl::lia 
larmı evrakı müsbiteleriyle birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar 
frnda dairemize bildirmeleri laznndır. 

Aksi takdi~tle ihaklarr tapu sicilli ile 
sabit olmayaniar satış bedelinin paylaş 
masından haris kalırlar. Müterakim ver 
gi, tenviriye, tanzifiye ve de1laliye res 
minden mütevellit Belediye rusumu ve 
vakıf icaresi satış bedelinden çıkarılır. 

Yirmi senelik taviz bedeli müş 
teriye aittir. 

. Daha fazla mallımat almak isteyenle 
rın 3. l 1. 937 tarihinden itibaren her 
kese açık bulunl:lurulacak olClll beşinci 
İcra memurluğunun divanhanesine asılı 
şartnamesine ve 937 / 2252 No. lu evra 
kı icraiyeye müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (V. P. 1900) 

DOKT©R 
Necaettln Atasagun 
Her gün s:ıbahlan sekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

-----~ ___ .::___:_:_:.:.....:.....:_ ____ ___::_X.ii.rk..AftQ>ıinı fr r.ti 
~~~~~----..;..=;-=---~~------~~~~~~~~ 
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Bankamız gişeleri yeni bir iı 'ara kadar muhterem müft 
cumartesiden maada her gün saat 9,30 dan 12 ye ve 14 den 161' 
cumartesi günleri 9,30 dan 11 de kadar açık bulundurulacaktır· 

Genel Komutanlığı Aak 
Satınalma Komisyonundan: ~ 

1 - Bir metresine 110 yüz o;ı kuruş kıymet biçilen vasıf ve ö ıı 
gun arka çantalı}; bezden 16,000 lira kıymetinde 14,SOO met~ 
metreye kadar 19. 11. 937 cuma günü saat on beşte kapalı zarf uı 
alınacaktır. 

il - Şartnamesi parasız Komisyon umuzdan alınaoilecek olan bil~ 
ye girmek isteyenlerin 1200 hin iki yüz liralık ilk teminat vezne J1SI 
hut banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gün ekailtıııC 
en az bir saat evvel Komisyona v::rmiş olr.ıaları. ''4009,. ''7392,. 

Melktepanuere, Çocuk v~ıll•'1' 
ne, Okul DDrektörDerıne: 

\ .= Mektep kitaplarınızı almadan . ... bir lıere esiri ıanJ.ııt' 
" VAKiT ,, Kitabevine 

uirayınız. lllı, Orta, Li•e, Yük•ek ve Malelr •.. Her o~~ 
•ınılı için, her dilden, lıer türlü maaril nqriyatım ,,,,,,,.. 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsin~ ti 

Raatgele yerden almanın •onunda yanılma. yanıl"'°' 
kit kaybetme olabilir, üziilebilirai ni:. · -"' 

lhtiaiua her yerde kıymet vermeli: (V Al(JT KITABJ'" 
Je melrtep kitapçılıiında ihti•a lıa~'nmı1tır. : 

Kitap üzerine gelecek her •orguya karıılık. verilir. ~ 
ADRES: latanbul. Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Te 

Vakıt • lıtanbul. Poıta kutusu: 46. 

Islan bul Defterdarlığından: · 
Cins ve bulunduğu yer 

Beyazıtta Ashri Tıp Fakült~i arka sında evvelce Şehıadebeıı ~ 
tiye Şubeoi olarak kullanılan kısırr.da mevcut büyük kıtalda dcrııif 

kasa 
Haaköyde Kalaycı Bahie mevklinde yıkılmlf Kalaycı BahiC ıraı• 

kol arsaaında m~vcut tahmln~n 47,5 metre miklbı taı toptaa.: 
Yukarda ciaa ve bulundnkJaıcı mm iler yanlı qya JlislJır-f•ld 

Unrinden bir ay içinde puarWda ayn ayn utılacaktır. tateklileriıı 
ıcraitini anlmıak iıtiyenlerin 29. ıı. 937 ~ -.nı •t 09I 

yüade 7,5 pey akçeleriyle Milli Bmllk MüdUrlUIUnde topJanuı· 
mcleri. M. (7427) 

, 

Türk Hava Kuru 
BOVük Plyangos 

24. cü yeni tertip başla ... .--...... 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 
Büyük ikramiye: 30.000 t• 

Bundan ·baın: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bllyOk 11rnıllllw'CIP'~ 
•t 20.000) Jirahk iki ad~t mUk.fıt vardır .. 

Şimdiye kadar biDJerce kipyi zenclncden bu piyan101a lttirlk 
Sahibi: ASIM US ___ N_e~riy_aı direkıörü: Relik A. S=ev~en~·=-----------------------------


