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Telef. 21413 (YGZ1), 24370 (idare) 

Sayısı herYerd;ılt 
00 para • 

üzerıne 

rını resmen g~rı ıstıyor nıunıi harp· 
Bu hususta karar vermek· ·üzere 

/./itler meclisi toplanlılJa çağıracak 
lolJdra Elçisi müsteml~ke nazm oluyor ve 

müzakereleri idareye memur ediliyor 

~ ... ~IORKI 
"'~ .. Oğramı 

Bene1c· • • . 
\ cle\'I 

1 dırektiflerin bar~z vas 

~ı~, :. teşkilatının ihliyaç!arile 
ı lb ... :':: ıt um . .,.. 

~•atrer· urnığ ve hususıg 
~d-.. t Jn rnümkün olduğu 

elifin. . . . . a 1 ıstıtıdaf etmesıdır. 
~ti.~ •ene karn 1 •. .. 

j ~ ,.ıc\ıtnh utaym açı ış gunu 
~ C ~ 80 ~r eıfatı ile Atatü(k. tara 
~ 't~~Utj? enen nutuk hemen her 
~111 ."'le'' .1Ct tn h 
" ~ Urı Ccb· ernurunun ve er 

btrı ~~ttaınde biı mukaddes kitap 
'İ 1'\~fltte'k b~ ııık sık okunacak ve ez 

~~r l}{ VC!ikn, bir klavuz hük 
~ ~;a u Ônder bu nutku ile 
~lek kabinesi için olduğu ka 

İt ve millet için de bir 
~ t ~ 1!ma proğnımı ver 
lı ~ t bu program içinde hiç 
tir.()~ Unutu~mayacak çok esas 
h, f~~~ P~ensipler de göstrnniş 
?ı-ıa~S kı bazı kelimelerin yazı 
likit b l n~ 1 c.likkat edilirse nutKun 
ltr. ~}'a~ duğu gibi ş!!kli ile de 
N 1~ rehberlik ettiği gör~ 

~~tbk 

Müstemleke nazırı olacağı söyle
nen Almanyanın Londra Elçisi 

8. V on Ri.bbentrop 
Londra, S (hususi) - "Daily He

rald" gazetı:ıinin habeı: aldığına g~te, 
B. Hitler müsternlekP. talebini resmi 
bi.r §ekilde ortaya atmak üzere, yakın 
da Reichstagı toplantıya çağıracaktır. 

. B. Hitler, bu m•jrıasebetle büyük 
bir nubk söyliy,ecek ve ohu nutkunda 
Vcrııailles muahedesinin. ahkamına daya 
lniJrak - AJmanyanırı o zaman müstemle
kelerinden itılaf devletleri lehine ola
ralç vaz geçtiğini işaret edecektir. Al
manya bu ~ıı1ebindc japonya ve İtalya 
tarafından müzaheret t;örecektir. 

Buısada dün gece 

.kuyruklu 
yıldız 
Görüldü l 

- Bursa; 3· (telefonla) - Bu gece sa 
a~ 21,30 da Bursa tıemasında renkli 
bir kuyruklu yıldız görlilmüştilr. 

Yıldız, §arktan garbe dogru geçmif 
arkasında bir iz bırakmıştır. Bu iz, 
~öktc be~ dakika kadar kalım~ ve sonra 
yavaş yavaş kaybolmuştur. 

Hadiseyi Bursalılar büyük bir ala
ka ile seyretmişler ve kuyruklu yıldı
zın göründüğil duyulur · duyulmaz so 
kaklar halkla dolmuı, her kes bu garip 
gök yo1cusunu seyre ç"'nuşttr. 

Yıldızın civardan '3a &ötülmUi ola 
~;ı icll m ~ it 

Yeni kabine 
beyannamesi 

Pazartesi Meclfste 
·okunacak 

Ankara 3 (Telefonla) - Başve 
kil Celal Bayar, hükumeti~ b_~ya~ 
namesini Meclisin pazartesı gunku 
toplantısında okuyarak itimat ala 
caktır. 

Çıkmasını Sovyetler ınuhte-
mel görüyorlar · 

ttalyan - Japon anlaşmasının "Balık. avı 
muahedesi,, ile alAkası var mı? 

Moskova 3 (A. A .) - lzvesiya) kuranlar şunu iyi bilsinler ki, "Ko 
gazetesi, ltalyanm yakında Komü münistliğe karşı,, adını verdikleri mü 
niet aleyhtarı Alman - ]<ij>On paktı zakereleri İtalyan - Japon - Al 
na iştirak edeceğin edair olan haber man ittifakmm hakiki manası husu 
leri mevzuu bahsederek• Litvinofun sunda hiç kimseyi aldatamaz. halya 
Milletler Cemiyeti asamblesinin son mn Alman - Japon paktına iltihakı 
toplantısında komünist aleyhtarlığı nm scbel:ileri JaP.onyanın Çine . teca 
nm coğrafi, iktisadi ve askeri rr.c.nala vüzü ile alakaaar hadiselerde aran 
rmt açıkça izah etmİ§ o}duğuru ha malıdır. Japonyanm p~ifik E(\hiJle 
tırlattıktan sonra diyor ki: · rinde yapmakta . olduğu haf:P dünya 

"Italyan - Japon ·komplosunu '(Sonu: Sa. -~ Sü. 2.) 

Karamürşeld·ef(i ta.yyare :kazası 
tİava ·-,~hı~ıe~!~'~'" c~~ai~~ merasımı · 
· . · . ·. dün . iimitte1 yap~ldı · 

P::lıi ligw~~~ 

'İlı.j i ,;d~~Yük inkılap yolunda is 
lıj ~ ~a?ııı ~ ~tan, Cumhuriyet idare' 
bir .~ıtı Cd •çın faaliyet istikametleri 
t~~~l~i en bir projPktördür. Her 
'ii~ı 1 .Ccl~kYrt bir makaleye mevzu 
ttı~k··Ö.l'Jc b·katlar mühim olan bu 
\~ Utı d .... 1r ~azıda hülasa etm~k 
'it ~ttı ttı~~ıldjr. Nutuk umumi ifa 

D{ğer tarftan, B. Von Ribcndrop 
Londra elçilğinden ::l.ııarak m'..isternle 
ke nazın o;ıfat"yle esıd müste;nlckeler 
üzerinde dicrcr devletlerle mUz"kere-

b 

lcre memur edile•.:ektir. 

Meclisin ondan E:onraki cuma top 
lantısında da encümen seçimi yapıla 
caktrr. 

~4! 8İfatlı ~~kkep bir direktif yeri 
'ıılltfa '3aya tı Program olduğundan 
~ tıc .• / kabinesinin icraa~ husu 
~tı l'tıijtrık~Pac:ağını başmda,1 anla 
~~Uv(lff~ ~l~c~k bu hal hükume 

tttat(ık ) etını de fevkalade ko 
trr. 

ASIM US 
fSnnu: ~n. ı ,;;, 4) 

it~ 11llrsadan 

~~ ipek böce
~1 tohumu 

~ O.önderi idi 
~ as"raa: 3 < 
~ ı~ Ooo lı: telefonla) - Bugün tra 

ı~.. tltıtip k 
'l> lltir e böceği tohumu gön 

ı. Qlj •• 

~,~>'ille önd 
b~. a ..,e d" er Atatürk<:.in son nutuk 
bt~Ct ~hra~. •itleri direktif mucıbir.•.:e 
tt41 llıl~Cti 0 

· bakırnrndan büyük bir e 
le ~Ola S 

1~ hu mat, büyük tir tö
ltt llcJt h·· ı arıınuştır. 

'r occ~· 
~tıı abaıa 61 tohuınıarmın bulundu-
l)>llı "°ıa1at !~hirin ))"~yük caddelerin
'- t ı. raıt h .. ıı:~ 
'it, ııı.Clıtıia ' u umet konağmın ();. 

'tı ~e burada tören yapılmı§ 
tı. . <Srcrıd • 
~,., c , .. 
't ........ ,\ırı .. 0 YleniJen nutuklarda bu 
ı.. . .. ırıl?ı.d ·r 
~~ 11• 

1 ık ~ikdar itibariyle 
~ 0~bıen, büyük bir !§ baı
~h t 'tttriıllli ~akırnıncıan kıymeti te 
t\~ ~rı,,iıı ltir.?iutuklara valimiz ce 

tt'lllt tr ve törc.n nihayet bula
~ -aıı iJı,._ Y'ola ~ıkarrlmıştır. 'h •qtat · • • 

"e "n" ışını Bursa tohumcula-
11 .. ,,. 'h 

,.. :ı•ıınrı,"lardn'. 

Mülayimle Hintli tek
rar karşılaşıyor 

Tekirdağh Hüseyin de Hava Ku
rumu menfaatine güreşe hazır 

Hindli, Tekird~ğlr Hüseyin . • -

(Yazısı 10 uncu .,ay/ada) 

Franko.''harbi kazan
dık,, diyor 

Yazm dördüncü u)'Tfada 

Kazaya uğrayan "Can-5'' tayyare si., içinde bir gezinti yapmıf olan 
l•tanbul gazetecileriyle ve (altta) kazada ıehi! Jüıen pilot Ekremle 

Pazartesi günü acıklı bir bava kaza 
sı olmuştur. Devlet hava yollarının 
"Cnn - 5" adlı tayyaresi, Ankaradan İs 
tanbula gelirken, Karamürsele altı saat 
mesafede Sulacak köyüne yakın bir yer 
de kazaya uğradı. Tayyareyi idare e
den Ekrem Ermekle, telsiz makinisti 
Sami bu m:lessif kazada şehid olmuş
lardır. 

Kaza §Öyle olmuştur: 
Tayyare Ankaradan kalktıktan bi 

Veşilköy istas
yonunda feci 

bir kaza 
Sekiz yaşında bir ço
cuk yüklü biı kam_yo? 
altında ezilerek öldü 

Dün Yeşilköyde istasyonun biraz i
lerisinde ve tren hattından geçen yol ü 
zerinde feci bir kaza ol:nu§, 8 ya~ların
da küçük bir çocuk yüklü bir kamyon 
altında parçalanarak can ve~tir, 
vaka şöyle olmuştur: 

raz sonra kesif bir sis tabakası içine gö 
mülmüş,gayet güçlükle yoluna devam 
edebilmiştir. Sis gittikçe daha kesif bir 
şekil almıya başla.dığı için yolculuk teh 
likeli bir vaziyet almış, tayyare, bin tür 
lü zorluklarla yoluna devam ederken 
Sulacak köyünün şimali garbisine tesa 
düf eden sarp ve dik bir tepeye çarpa
rak parçalanmıştır. . 

Tayyareci Ekrem başından yaralan 
'(Sonu: sa. 4 5İİ. 8) , ___ , ______ , 

Bugün altıncı 
sayfamızda 
Okl:lyunuz 

Atatürk'ü 
dinlerken 

Yazan: 
SADRI -------
ERTEM ------

Devlet dcmiryollan istasyon memur 
lanndan Şerif •çavuşun kansı ve kü
çük çoçulu HaliJ ile saat iki sularında 
yemek yemek üzere hat kenarında ve , _____________ _ 

't:Sonrı: Sn. '4 Sü. 1 ). 



2-KURUN 

Şehir Meclisinde 
Bugünün geni Belediye Zabıtasina alt 

talimatname müzakere edilecek 

Halkın huzuru düşünülerek 
yapılan talimatnameda 
mühim hükümler var 

Şehir Mec1isi bugün saat on 
dörtte toplanacaktır. Geçen celse
de encümenlere havale edilen ev
rak ile yeni belediye zabıtası tali
matnamesini müzakeresine batla-
11acaktır. 

Üç seneye yakın bir zamandan-
1>eri hazırlanan bu talimatname 
birçok yeni hükümleri ih'~iva et
mektedir. Şehir Meclisinin tasvİ· 
binden geçtikten sonra kat'i mahi
yet alacak olan talimatnamenin 
batında halkın huzur ve rahatını 
temin vardır. 

Buna göre, halkın huzur ve ra
h.atmı bozacak ıeyleri yapmak ve 
saat yirmi ikiden sekize kadar so
kaklarda ve yirmi dötLten ıekize 
kadar ev ve apartman içlerinde 
ho§nutsuzluğa ve sızıltıya mcydan

1 

verecek derecede bağınp çağır
mak ve her ne vechile olursa olsun 
gürültü ve patrrdı ebnek yasaktıT. 
Zal>ıtadan izin alarak yapılan dü· 
'.ğün, müsamere ve balolar bu ka
yıttan hariç kal11caktır. 

lara ve el ile sevk ve idare edilen 
hasta ve çocuk arabalarına mah
sustur. Yaya yürüyenler, yaya kal
dırımının daimasağtarafında yürü 
yeceklerdir. Karşıdan karşıya geç
me ve tramvaya binme ve inme 
veya yaya kaldırımı olmayan dar 
sokaklarda yürüme halleri müs
tesna olmak üzere yaya kaldırımı· 
nın dıtında yürüyen yayalar nakil 
vasıtalarına yol vermeye mecbur
durlar. 

Yaya kaldırımlarında konu,. 
mak için veya ba,ka bir sebeple 
durarak veyahut iki ki,iden fazla 
yanyana, kolkola yürüyerek bat· 
kalarının yürüyüp geçmelerine 
engel olmak ta yasaktır. 

Yaya kaldırımlarında kıta ve 
dizi halinde de yürünemiyecektir. 
Umumi yerlerde baston sallamak 
ve çevirmek, bas'l:on veya Jemsiye
yi yan olarak koltuk altına alarak 
tatımak ve ıapka veya elbise üze
rinde etraftakilere rzarar verecek 
tekilde iğne bulundurmak mem· 
nudur. 

Amerikan kızlarının 
çıkardığı yeni on emir 

Amerikada iş hayatına atılmakta o
tan bazı kızlar, Vindsor düşesinin mo
dasma tabi olmamak gibi bir maddeyi 
de havi olan yeni bir "iş hayatı evamiri 
aş~re'' si ihdas etmişlerdir. 

Bu yeni "on emir" şunlardan iba
rettir: 

1 ( Sabun ve su yerine asla kokulu 
pudra kullanmiya'.;aksınız 1 

2) Kalın, zengin g:;rünüşlü elbise
ler giymiyeceksiniz, Vindsor .düşesi, zi 
yaf~tlere gittiği zaman elbisenin bicimi 
ve tengi ne olursa olsJn, elbiseleriniz 
göze çarpan cinsinden olmiyacak. 

3) Yoldan geçtiğin!z zaman kendi 
lerine ha.kim erkekleri serhoş edecek 
kadar boyanmıı veya kuvvetli koku sü 
rünrnüş olmiyat.:aksınız 

4) Serbest konuımiyacaksınız. Hu 
susi hayatımz etrafında dedikodu yap 
miyacaksınız. 

5) Çahıtığınız yer<le aıktan ka 
çacaksınız. 

6) Paydos saati ç:ılar çalmaz der
hal dışarıya fırlamiyacaksmız. 

7) Açık, dosdogru ve tam kcnuıa
caksıruz. 

8) Heyecanlı veya lüzumundan faz 
la hassas ve çabuk rer!;ide olmiyacak
sınrz. 

9) İtinizi tamam yapacaksınız. Bil 
'mediğiniz şeyi "bilmiyorum" demek
ten korkıniyacaksmız. Böyle böyle öğ
reneceksiniz. 

10) Çalııtıfrnız yerde erkekler size 
nazile davrandığı zaman bunu bir flört 
hareketi sanmayınız. Kendiniı: de flört 
yapmayınız. 

b'r f 
Türkiye matbuatının "göze vurdu- nasında Berlinde olan 

1 

ğu güzel ahengin, Türk kalkınmasını gazetecisi anlatıyor: .. ik• J 
şu veya bu bakımdan baltalıyacak bir Bir merasimde aıuı d I' 
yaradtlı§tan uzak" bulunduğuna işa- mar§ını çalmağa batla 1 f 
ret eden "HABER" refikimiz rlünkü kimse ayağa kalkınam!f• ft 
sayısmda "cumhuriyet" gazetesi layü- gazetecisi hayret etın•t 
a'el midir?" başlığı altında kısa bir hü payına kalkmıf. bıJ , 
cum yazm neşretti. bu yazının başın- Bunun üzerine, arkada d•-'-' 
da. "~ürk matbuatmı~ idrakine:· temas lar önlerine dikilen bu a t 
edıldıkten sonra şoyıe denılmekte- _'_ Otu I , c•:uralıO'' 
dir: b w 1 ra ım • " Ji ~ 

.. agırmı§ ar. ,_.,. ....._ 
Turk matbuatı, Türk milletinin di- O b F z ~w- iL ' 

lidir. Hükumeti de bu milletin hü.kı'.ime l zaman u 1ra1nıı ,.,illi~ ~ 
ti. oldug~u g'b' T"' k' tb tı ça ınan martın ta yanb "" ~cırı 

ı ı... ur ıye ma ua mn ld w •• l • U•• ~ 
b·ı· d · v h' b' 1 şı o ugunu soy emı§. '"""1 c l:ı ı ıp e yazmıyacagı ı~ ır mes~ e mev • I d .., !'alıcı• .. ~ tfdi, 
cud değildi.. Türkiye matbuabrun t• nınce on ar a aya~a-~ Q" 
veya bu y~l~uz!~klan y~ımdan.do \ ., 1 -.~~.ur layı • çok ıyı bılıyoruz - Turk caıruası ,,, ..,- ~' B 
nm idaresini kuvvetli ellerine almıt bu il• & & & ,,, ~ C 

Iunanlar müteessir değil, memnun olur ~ .,pl tıı. 
lar. Fakat bazı §eyler var ki, bunları yaz • şı,,u - FaUf ara.smda d& ot~ "J 
mak, sonunda hiç bir ceza mevcud bu- mesi~e mlbaade vertımııur. J{urt oP ~ 
lunmasa dahi, umumi kalkınmanın üze yazıt arn.!mda işlhen otobll!le~ J'" 
rinde menfi tesirleri yüzünden mahkum bulm~tur. Bu otobUaler l%ll1İ 
1 - • I .. .. .. ırıl§Ur. ..ı '.I o acagr manevı ceza, ceza ann ustunu· çı1'JI" , 

d'' Zin tekrar di B d • Ramazana mahsus pideler uflll' 
ur. ' T" e yoruz: u og~· yazmıotık. Bunlar be§ ve on :k 

dan dogruya ur.k kalkınmasına tevcih cnktrr. ~ 
edilmit hakiki ve tesiri muhakkak bir si § Letonya ne aramızda yapııacııl< ııJ 
lalı suretinde telakki edilebilir. Cumhu ~aret anl8.§tJ1ası itin, memlekeuıııııc 
riyet gazetesinin bu neviden hadiseleri yet gelmek üzeredir. 
istiıınar etmekteki 11ran ''bu bapta" ı Otelciler ve ıekercller idare bt 

Ana seyrüsefer yollarında, mey
aanlarda, umumi nakil vasıtala. 
rında seyyar çalgıcılık, yollar, 
meydanlar, nakil vası'Calannda 
halkı tiksinderecek, utandll'acak, 
incitecek şeyler yapmak. umuma 
mahsus olan yerlere ve nakil vası
talarına girilip çıkılırken veya ki· 
şelerde bilet alınırken iti§İp kakıt
mak, sıra beklemeyip öne geçmek 
veya hangi bir suretle baıkalarını 
rahatsız etmek yasaktır. 

Umuma malisus olan yerlere ve 
nakil vasıtalarına kirli veya fena 
kokulu İ§ elbiseleriyle veya iğren-
dirici bir kıyafetle girmek. _Y_e_n_i_e_s_e_r_l_e_r-•• -----

Y ollarda ve meydanlarda Jier 
ne .suretle olursa olsun birikerek 

yeni bir nümune vermiı bulu~ta· çimleri yapılmı§tır. ./'"_ 
da. i Morda.hay adrnda blr Muse\·ın~tı 

Bu menfi eqı üzerinde itiraf etmek 
IUımdJT ki onun Türkiye matbuatına 

henzemiyen bir hali ve bir mümtaziyeti 
vardır. Türk gazeteciliği havadis ıpe
küli.syonu yapmak geriliğinden uzak· 
laımıt bir milli müeueıedir. Fakat bu· 
nun içinde bu ahengi bozrnaktaki uran 

auretile 400 llramıı dolandıran ve 

Yaya kaldırımları yalnız yaya-

Günlerlh peşinden: ................................................ _ 

gelip geçmeyi güçleıti~mek. 
·Milli ibidelerimizden sayılan 

camilerin avlulannda ve bunlann 
girilecek, çıkılacak yerlerinin pek 

.. '(Arliası 1 O uncuda >: 

Bal arıları ve bolşevizm 
Meıhur ikti•atçi Eharlg Gide, bir kitabında İ•tihaal için •ar· 

!edilen emekten bahsederken •ÖZÜ hayvanlara naklederek §Öyle 
diyor: 
. • - "Anlarila /erdi menlaat tlü fÜncel'i yoktur; onlar cemiyet 
ıçın çalı§ırlar; bir koğanda çalıtan arının bal yapmak için ıar· 
'/ettiği emek kendiıi için değil, o ko ğanda yCJfayan arı cemiyeti 
içindir ve balarııının bu 8Uretle ko ğan hesabına düıünerek ve 
bilerek çalııtığında hiç §iiphe yok tur." 

Fran•ız iktiıatçı•ının bu ıözü nü okuyunca inıanın hatınna 
derhal JU .nıal geliyor: 

- Acaba Bolıevikliğin peygamberi olan Lenin Sovyet Ru•
yarla bu inkılabı yaparken 'balarılarından mı ilham almıttır?" 

_. ........................ ____ 
Yarım Ay 

Zarif renkli bir kapakla intitar c 
den bu sayıda: Cumhuriyet 14 yaşı 
nı doldurdu, Söyletmeyin beni (Mü 
kerrem Kamil Su), Ehedi destan 
"(Ekteı.n ~t). !?RYezen kal_Q'mdir 
(Tevfik TanmlılÇ),, .Dersimd ir 

röportaj (Njyazi J\hmet), 29 numara 
lı Forsa (Ragıp Şevki), Sôn gece 
'(Muazzez Kaptanoğlu)', En eski 
Türklerde mevleviler, Bektaşiler, Si 
nema, spor, karikatür. 

aoıazlçl 
nu güzel mecmuanın 14 üncü sa 

yıaı güzel resimler ve bir çok kıy 
metli yazılarla intipr ctmi§tir. 

1 Ha!t& Jçlnde BUkreıe bir heyet gidecek, 
Tllrklye • Romanya arasında yeııı e1&alara 
dayanan bir ticaret mukaYele.sl hnza.Janacak 
tır. 

1 KUçUk aanaUar kanunu projeat tamam. 
lanmııtrr. L&ylha, Meclllin bU devresinde mU 
zakere edilecektir. Yenl kanunun en mühim 
laammı kUı:Uk aanat erb&bm& kredi teminJ 
meselesi te§kll etmektedir • 

~e Cumhuriyet g~zetesi, mutlaka, :lhu 
- ıeri merhalenin mükellef I* n\iQ'lune 
ıi gibi gözükmektedir . 

Daha iki gün evvel, bir nefrİyat sil 
ailesinin çirginligi hakkında verilmit sa 
rih bir karan sütunlarında ne,rettiğini 
habrladığmuz bu gazete rejim üstünde 
kanuni mevzular üstünde, Kemalist 
ahlak üıtünde nasıl bir imtiyazı ifade 
eder? 

"HABER" refikimiz tarafından iç 
bakanı Şükcü Kayaya :ıçık bir mektup 
olarak yazılan bu yazının sonunda, va 
ziyete ''acil" bir nihayet verilmesi is
teniyor. 

AlmanPar ltalyan 
mar,ını bllmlyorlarmıt 1 

de biri adliyeye verilmloUr. (jJll f' 

§ Afyon va.llal De~ bastaıığrll ııı 
mezuniyet almıı, yerine ,·ekAJctctl tır· 
mU!etti§lerindcn Raif tayin edfl1111' eri 

~ı 
1 ParU ocak ve nahiye kono >" f 

be§inden itlbaren toplanmıya bllf
1
' 

ay sonunda bltecekUr. ~ 
§ Çadırcılarda karıııı .MellhaU ., 

kuduracı Re§lt. dUn dördUncU sortl 
llğince tevkif edllmi§tlr. ıınısd' j 

1 Dört be~ gündenberl liman efJl'.J 
nan Yunan gemileri balık yUkl d'f'.ı 
Bir bayii balık da Bulgarlstana ~ 
tir. Blrlnclteorlnln Uı;:UncU haf t1 ı 
ihraı: ettiğimiz balıklarm ıayrn: ~ (f.I 
lira. kadardır. Palamutların çifti -~.,, 
rlklerln çitti de (40) kuru§a kadar 
tadır. 

0
1' 

§ Zehirli gazlardan korunma ~ 
relerini öğretmek Uzere açılacal< ,Jt' 
bu ay muhakkak derslere ~ıaıı-;.d.sı. ,I 

1 Mersin orman başmUbendı.si ~ j 
tanbul orman b8§mUbendlallğln8 ptl" 
mlı ve dUn vazife.sine ba~ıaını1tıı'·tlf· 
b8§mUhendlal Konyaya nakledilrn~ ~ 1 

§ Polis Kumkapıda bir arsada ~,t~ 
cuk cesedi tahkikatma devanı e ,4Jf• ~ 
cesedi ıokağa bırakanları araınakt tfl' 

Hitler • Musolini buluşması eı- raporunu henUz mUddetumumlllJ°e ~ .~ 

-------...---------..... ------------...... .----.... --......;.. ........ _ .... _______ ...._ ___ -- tir. ~ f RoklAm, tabelA ve levhal&r P'' 

Hasan Kumçayı 

DUn çıkan kımım B • G E y • K A v 1 N. o A ya.zılann bir çoğunun okunaklı \fi e<J' 
hUlAsası: •, 1 r 1 iml!lı olmadığı görülmUşı ve ı:rı!llf ~,J.) 

Nemli claf havumı km olan bu hareketin 6nUne geÇ i~ 
tcncf!Ua ede, ede l>lr belediye yeni bir talimatname h~,..J 
orman içinden yürtlye Romen Hikayesi Çeviren : M. N E c M E T T i N D E L i o R M A N § HUkQmete alt bUtUn deniz ııı ]<11~ . 
rek g'Cyik avlamap et rlnln bir elden idaresi maksııdUC 1,p ~ 
den nvcılarm önllne bir görerek, onlara: "~e yaptınız, ne tı:ln kıydı ayağuıı yukarı kaldırarak Uç ay&gUe topa!lt Kulakları uğuldayor, gözleri kararıyor, yar:ı kararla,ıı.n Denlzbank yıl başında /_ ~ 

lu.l~..._~IWililil• ;~;!::~~~alr.ı:Eo:rlacılart~. =~~~~:ı!~~ ~;in~~~~~. ~~~l~Ö~:~:a~a~:: ~~I t:ı'~a ı::: J= :ı~~~ ~~ı: ~=d~~a kan aktığı için bacakları burkUIU ~ge8çece8ktıry. an kÖ___....,~111/l. _/jl 
,, "J doğru eğdi. Kara, iri gözlerini kanlı sulara yor. Bu taneler aiııarm köpükleri aramıda Şimdi bulunduğU yerde, dereden akan ber - -

7 Müthtı nrette korkan geyik, bir dere daldırdı... çırpına, çırpma uzakl8§ıyordu.. rak, gümUı sulardan bir kUçUk gölcUI< mey 
kcnannıı geliyor. Zangır, zangır titreme Bu esnada çok derinlerden hafit iıtltilfr kö Orman& doğru derenin kenarından yUrtlr dana gelmlı. Yaralı, bu güzel yerin yUkaP.k 
ğc 00,,Jayor.. pek aealerl ve avcılarm tllıkları kulağma ge ken, patikada kan Weri kalıyor, buralarda blr yerinde _çöktü .. Kanlı ayağmı ileri doğru 

ön aynklarmr derenin içine uzattı. Bu llr gibi oldu. Ürperdi, tiksindi. YUzUnU bu doğup, bUyUyen; ömrtınU bu yeıU Çimenler uzattı.. Alaca karanlık orınanıarm içinden 
ayaklar tftrfyorlıırdL Arka ayakları derenin ruşturdu._ araamda geçiren, bu derelerden 10ğuk ıu vadilere, tepelere, tarlalara ve derenin U•tU 
kennrmdakl otların içinde idi. Derisinin g6k Bunun Uzertne ön ayaklarını dereden çıkar içen, ıu Y8fll ağaçlar aruında doturaı:ı, yav ne çökUyordu. Her tara! mezar aUkQtu için 
rengi Ozerlnc çarpan gUnc§ §uaları panl, pa dı. Mecall her saniye tUkenlyordu. Tltroy~n rularını bUyUten, bir vakitler ıen ve me.ut de idi. Akan sulardan gelen içli sesler yar:ı 
nl yanıyordu.. Sevimli ba§mı yukarı kaldır vUcudunu otların içine gömmek istiyordu. kofup hayat& ruıen, g11.neıe bakıp güızel tar lmm kulaklarına çarpıyor; kataaınm tı:lnde 
dı, siyah IJi gözleriyle etrafma bakındı. Alla Yere çöktU, derin yarasına baktı, kanlar akı la kokUlarlyle içini dolduran bu maaum hay thtlzarlar yaparak abanoz boynuzlarını tit 
hmı arar ı:;ibt idi. Kulakları dimdik duruYQr yor ve her dakll:a fazl&§ıırak ye,,11 otları kı van, hayatınm aon katraıarmı dere kenarla retlyordu .. 
gelecek slllh scstertn1 llrkck, Urkek bckllyo; Zila boyayordu.. rma akıta, &lata ııerleyordu.. GUne§, koyu k&n rengi plvarlı .ır gelin 
du. 

Bu cmada, karıılardakl ormanın içlndrn Ooof ... Hayat ne tatlı JdJ, Fakat onu terke gtbl gözden t&m manıuıiyle kaY.boluyordu .. 
Bir hayll bu aureUe bekleyen geyik masum bir bavka geyik l<oşa, koııa geldi, yolun kenıı dl§ ne acı... GökyUzUnde tara!, tara! belirmeğe bqlayan 

b8§ı ile, berrak ve §ınl, oınl rmda durdu. Nefes nefese soluyor, çatal boy üç ayafiyle yürüyen ıeylğln gözlerinde, bulanık bulutlar bir mezar kapağı gibi bUtUn 
akan sulara baktı, bumunu ayağının en nuzlıırınr parlatarak bir şey arayordu. ılmdl yanmdan geçUfl her ııey birer, blrflr (11%elllkleri karanlıkta boğmak Uzereydi. 
ince nıafsal yerin:? uzatıp, kokladı. Orasını Yaralr geyiğin bumuna bir koku geımı,tı. ölUyor, bUtUn eski qlnalar ve tabiat güzoıl Yaralı bqmı zaptedemeyerek. yere koydu. 
ok§ar gibi yaladı. Yaladı .. Siyah gözlerini tek Bumunu yukarı kaldırdı, hızlı, hızlı soludu. likleri ebediyen kayboluyordu. K&nlarla örtUIU narin ayağını burnuna doğ 
rar yukarı kaldırdı, içini çeker gibi idi. Af Yol kenarında hıılecan içinde duran hemcln Yorulmuıtu. VUcudunun tJtreyiıl artmıı, ru yakmla.ştırdı. Kara gözlerini yarı kapanık 
layordu. ı t b t ı ı l ı bir halde g8kyUzUne d" ..... s ne dert yanmak istiyor, baı;ına gelen l\<'I ıa ıra ı aza aıml§tı. ormanın ç ne, karan "'" 
Kırmızı kan damlaları ince vo narin aya fel~keU anlatmak istiyordu.. Gözlerini kan lıklara doğru llOn c&nla Derledi. GUne, artık Kararan g!SkyUzU, ve için, Jçln hıçkıran 

ğmdan derenin içine şıpır, şrprr damlayordıı. akan yarasına çeviriyor, sonra yol kenanndn uzak ufuklarda kaybolmak tızereydl. Haş;n ormanların sivri tepelertnden kUçilk bir yıl 
Bu damlalar suyun yUzUnll kızıllaı;tıra. kızıl ki geyiğe dönerek bir şeyler mırıldanır gibi hııırtılar Ufleyen ormantn yaprakları aru:n drz parladr. Hafif, ince huzmelerini birer o!< 
Iaştıra dağtltyor, uznklaşıp kayboluyordu. ,.a.zıyetıer alıyordu. Fakat, öteki hayvan, bak dan birkaç bUlbUl aeaf geldJ .. Bunlar, bu va. gibi geyiğin s!Snen gfü:lerl içine akıttı. Bu 

Bir aralık 8n ayak öne doğru bUkUldU. Kan tı, baktr./Ant bir sıçrayr§la sekU. yaralının dlleiin eaki bir &§lnurnm matemine i§tfrak htınneler, y8§amak isterken ölen bir nıa."'l'.ı 
damlnlnrr gittikçe fazlalaşıyor vo derenin yanında ko~arak ~eçtl, derenin içine girdi: ederek merııiye okuyorlardı.. Yaralı, bu ses ma yeni bir bayat vermeğe çatıııyordu. Hey 
kızıllığı nrtıyordu.. karşı a ile çıktı .. Bu bahtiyar hayvanın vU lerl işitmemek iatiyordu.. Derdine bir çare hal. Artık almidya.h akan gUmu, dere kena 

Genç hn)"o'an başını yav8§ça kaldırıp cudu saıt'am, d!Srt ayağı tamamdı, şendi, haı arar gibi. Zayıf' kanlı ayafml oUarm Uzertne l'Dlda, bir geyik !Slllrken, kulaklann~ içinde 
arkııya doğru d!SndllrdU. Yeşil ormnnlara ge ta değildi... ıUrte, allrte beş on adım daha 11erledt. Or çok derinden gelen boğuk köpek sesleri '\"e 
niş tarlalara baktı, k:ı.ra ı;-örterlvl" avcıl:ırı Yaratı, b:ınu kıskn.ndı. ayağa kalktı, yaralı manın içinden tekrar dere kenarına çıktı.. avcr ıslıkları uğuld:ıyordu. 

Zayıfla
mak için 
sebze iyi 
değildir 

-~ ~ Fazla ıiımanlıklan §iki.yet eden 1< 1'1' ~· 
bir çoğu bunun önUne, aç k~·ıet'• .J \q 
biz etmekle geçeceklerini zanneder ,ıc ,J 

Faltat, kendini zorla aç brralC~ ~ 
için çok zararlıdır. Belki zayıflat' ııJ. -1 
bu öyle bir gayri tabii zayınamat<t~ ti 
dunuzda bUyUk bir sanımtı dof'l /, 
çok hastalıkla.ra yol açar. ~";/ 

Yine zayı!lamak için yalnız sc~ ,ş· , 
vardır. Fakat fazla sebze vUcudtl'J 
cek kadar fena neUee nreb!Ur. t,ıt• 

Sebze haldkaten vUcudu zayıtl• 
sebebi, içinde çok miktarda su. blJl~J.J 
Su da vücudu zayıflatacak bir ~,fi! 

Fakat, ekmek yUzde ,2,IS su sa~ 
aa tereyağı veya ırtıtle beraber yen 
vUcudu ılımanlama'ktan ko~f 
ıtd• da verir. 
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lat>~nan'da 
Türk Dostluğu / · Şl;HiR HABERLERİ ı 

- ~ ~ 

Yazan 
Doktoır Cemıo 

lstanbulda 10,000 
müstahdem var 

Denizyolları 
~ 

19ı7 ,_ Süleyman Hepsinden sıhhat cuz· 
Haliçte yatan lspangol gemisini almayacak 

tı• de Be h~dak·kYrut rıhtımına ayak Yavaşça kulağnna eğilerek: danı Ve tescil varaka• On milyon liralık yeni gemi 
, ~=~u1

1 

~~di· ~.argmıa bir Lüb - Bize zulmedenlerden intika Jarı 80rU lacak 
1~"" mrmızı aldınız ... Şimdi o sultanlar, r1...~. ı ;:~1-· d 1 . Hizmetçi, süt nı" ne, mu··rebb~ye, a 

siparişine hazırlanıhyor 
... ~l -··" .. ,~ıye. en geliyorsu o §ehzadeler, avuç açmış di enıyor s ""c.v .. , r •• qcdj l rabacı ve bunlara benzeyen müstah 
'l•ctora.J- · ar.. d 1 "nb 1 d' J ~Yl\Jı~f '-'«ln., T u! ... af sözlü bir ihtiyardı. Dinle em en e e ıyece veri mi2 tescil 
...._ ijliİi'idir aı·n·_K_cm,lahal ne yapıyon... sem, kimbilir, daha neler söyliyecek cüzda~lan taşımaları ve üç veya altı 

!1<l1 ayda hır muayeneye gelmeleri icabet 
arn.ı ı ti!.. k edi l'llt QO sun ı .'d". me t r. 

, .,. stnrı) Yl ır ... Kendisini • • • 1 tanb ld b' 
· •anrr..._~· Deniz kenarında Havvam otelin 8 b u a on ıne yakın müstah 
,ı.. ···ı.cı~a r. h l · b" dem ulunrnasına ragmw en bunların 

~.l.lOl't '1ı.. .e acet? O · 8 deyiz. Yemekte herkes, göz erinı ı d b" ~d "~ındaı · · ·· ııun 1 k örtte ıri anca}t kayıtlıdır ve sıhhi 
.. c.n tutt ıu Ç?cuk bilir. zim masaya dikmiş, cemiyete an d 

totlird·· u, benı gümrük salo §an çarşafsız Türk kadmma bakıyor mu:y:ı~ere B zaman zaman gelme 

~~Yal_u.n. lar; görüyorlar ki o da kendileri gibi me t ır er. unlar yapılan kontrol 
l~ 'Cll't 1 b .. 1. lerde yakalandıklan zam para ce 

t .. '<it bir _ ~ unlar CY..ılıl--a,... fransızca konu§uyor; arabca soy ı an ~., •11ern " zasma çarptınlmaktadrrlar. 
de b!olörJcrin· ur. çağudı. F ran yorF. k Belediye bütün müstahdemlerin 

ttdj it tarafa ın hısaetmiyeceği §C akat, bunda hayret edece ne kayıt ve tescil · 1 . . l . 
Qu'ı·· çekerek talimatını var. bilmiyorum. Daha dün burada si için yanlannışdaerınıhınh yo u~.8 fırme 
ı Un b 'd"k · · d b k da de • s at cuzaansız ı(. h. İt .... ı ı ; Qn sene ıçın e u a r mı ve tescil varakala l 1 1 

011 .... W • .k" N . k .. ··ı e rı o mıyan an ra ıcıtı le'- .. ı· C§Ya!ı go··tu··rmu··!ll gıRtı .r ereye gıtse goru m ı d l , :ı 
tt .. :ı ~ ç· ··ı·:· ahla ib" ' k t ran arın a C'!Za andmlmalanna dair 

'r l'rı._tc bir .. r ~ 1.lirniz a.rı\ıııadan m1411 ın ı seyy r a ı mera ve e h. l' · d :·~l'tıu '" etiket :ı dıt :ı .• 1 fım l , 1 -h . şe ır mec ısın en karar alınmasına 
ctr t nezar vnpıştn ıar. cessus e etra ızı a ıyor ar; angı lüzum göstermi§tir 
it~ •reliler. A. etinde .:§Y<'i'I otele dükkana girsek, hangi gazinodrı otur Meclis bugün} d k 

' ~ar atktr Ytılırken e~imi tek sak, fısıltıları dinliyorum: cektir. er e arannı vere 
Oc " -~ n g.. - Bunlar türk. .• 
lnan b· urnr~k · f · · · Diyorlar. Nereden anlıyorlar, bil b dedi ıt i§ini~ d'·rnu ~tbtış~yım.1.: 

1:>ı.ı • U§erse ana ge ı mi yorum. Araöacı merak ediyor; so 
r, r! Çok ı.._ • • ruyor; §oför makineyi ağırlaştırı 

' "at uctaıt g .... ti \>a,~t Çok be0~nen bir hikaye yor; bizimle konuşmak hevesine dü 
e k ·Daha d.~ıg v_e derin mana şiiyor. 
"' / ? ltıilldııyRtıla ~n bıze karşı düş - Türkiyede şimdi hiç ecnebi yok 

t. l h~~t kar§ı tı ıle rnütehassfo olan mu? .. 
t>" ı..ıa k~t~nda bulunduğumu - Sokaklarda kadınlar böyle mi 
ııı ~~ S Yı unutmamalıdır. gezerler? .. 
~' \ıti;-cliler f . - Anadoluda hiç kilise kalma 
~~ Oııl~n e cnalık etmedik. mış, hepsi mektep olmut··· 
~ ~ ~~na k tncrnleketlerini kendi - Her yerde fabrikalar açılmış; 
~~1ıtu~'4qfaa c~~~k bü~ük fedakarlık tezgahlar kurulmuş, maden ocakları 
~~~. tlhlu, ~ daı ; bınlerce Türk işlemeğe başlamış; işçi çok kazam 
( · :~· ra k l ·· d .. " 1:-l'l)J •a nı··hi um ara gom yormuş; ogru mur 

~ ttı ~ ~l'ldük rn bir 8ervet bırak - Evet .. 
lııT h... ~ ~ ... - Bunların hepsini Mustafa Ke 

- 'Q~-· ).. ttanlıl Carı'lj\' ~iinu ar ... Onlar harbin mal mi yapıyor.. .-· 
~ t .. rı "~ Sok la§ıdılar; yol ortala - Evet .. 

'ft~,.J !~ .de~ltt ~er (aklannda açlıktan - Allah yansuru... . ../ 
6'.J 1llaqrı ~ )\ı. Sof er) yolunda Burada arap derin bir göğüs geçi 
~ d,,OtacJq c)~arlanrnış, kannlan nyor: 

tl1 ~ :~ Lo ClçJ.t ne rast gelirdik. Ahı di O ed ·.1 ~- - ıt r' ~ h - ... yor. zaman ner e 
·,.w t"<ll'~1• .. ..ı ıtuıı" • .... 

1
darpten daha ~iddetli, "eli · " "il '''it ı- " ~ ı n ız r •.• 

~~~1.ıtj ll ~uı·· u. Fakat Osmanlı Nasıl söyliyeyim ki o zaman biz 
t.~~l~t "tu~~ g~ren Lübnanlı, yine burada idik ... 

-""' k'~di nı l.ın 1Yesı karşısında, _.r ~ d • ~· llttu • ] • • 
e>'9' /. ~ o8t bi "il?tıdi • acı arını ıçıne 
ııı "j )() ~ 'c t kard onun çocuklarına 
ıl' ~: Y11ı \'Qi v et g~zü lie bakıyor, 

ıııt!tj 11~ ttı·~ 1~arnımiyet gösteri 
" ' ~totkslu~nları değil, Ma 
1:1· 

1 en d ·· l ~il'~ e oy e ... 
~ıit. ~·cebe. 
~ ~~k tn .. lı Lübnanda geçir 
\~~tn \l~~sıp olan om hiris 
\ı~c 18'vıi ır tnüalüman aileye 

,,.Jf ~t. ıtadir v~. Yakınlik gösterdiği 
tı>'' ~ l tv· . &orülrnemiş bit hadi 
;I~ ~l1ttıı 
'~ ~ıt % ~. hcrgij . 
ıı~ ti 'il. &.~~it . n bızi görmeğe ge 
!_,ıı; ~ ~tt~la:ba_af~rle_rle dolup bota 

~İte }'eni 3:ı .. ~r .. thtiyar kadın, ine 
\.:.·lı~: e.hrt.}' ~gı taze sütten bize 
'lı ~ k-~dı. c~ u. Başka bir kom 
IA. ~~t .\ıtiiklctd uneş doğmadan en 
ı~) li~dc .... en kendi eliyle buğu 
~t Cfıl Uzum. lk 1 ~ )ftı>ar l'aptakla sa ım an keser; 
~ak b" rla zarif hevenk 

h. ~~ 1:\ ~r'~k:Önderircli. Hiç bi 
~"l ~~t\~ a hu} etmedi .. 
~~. ~ ~ciatt-ı:U aYnl:rken, köyün ya 
~t ;~lar k erncge gelmişti. Fa 

, .... v~ 'b ' -arny 
~~ . l.ıfla 0 na eşyamızr ta§ı 
~ ~ ıçın bi?nuk~bil, bir şey al 
tıı il\. ~ldu~ aanıye içinde göz 

Bunu, şimdi bütün Suriye anlı 
yor; doğru yol gösterenin elinde, 
Türk milletinin güvenilir bir kuvvet 
olduğunu çok iyi takdir ediyor. 

Suriyede eskiden bir Cemal paşa 
düşmanlığı · vardı. Cumhuriyet Tür 
kiyesi karşısında bu kin de sükun 
buldu. Herkes anladık ki, fena olan 
Türk değildir, onu, fenahğa sevke 
den kuvvettir. 

1332 mayısının be§inci günü 
Şamda Merce meydanmda asılen ali 
ye divanıharbi mahkumları için, aile 
leri tarafından her sene matem mera 
simi yapılır. Her mahkumun asıldığı 
yerde bir sehpa kurulur ; Üzerlerine, 
ölenlerin resmi takılır; gösterişler ya 
pılır: nutuklar söylenir. 

Buna. şüheda bayramı derler. Fa 
kat bu sahneyi seyretmek için bü 
yük meydana toplanan halk ara.sında 
milli şehitlere fatiha okuyan bu tek 
Suriyeli kalmamıştır. Halkın ekseri 

(Arkası 1 O uncuda ) 
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S ta j için 
Ticaret Odasına -so 

talebe alındı 
lstan?,ul tic~ret ve sanayi odası 

bu }'11 yuksek tıcaret ve iktisat mekte 
binde okumakta olan 30 kadar fa 
kir talebeyi himayesi altına almış 
tır. Bu talebeler sabahtan öğleye ka 
dar mekteplerine devam edecekler 
öğleden sonra da ticaret odasına g~ 
lerek odanın muhtelif şubelerinde 
stajiyer olarak çalışacaklardır. 

Bugünden itibaren vazifelerine 
başlayacak olan stajiyer talebelere 
yirmi ~r lira ücret verilecek.tir. 

Macar konsolosu diJn 
geldi 

Dün sabah limanımıza gebn Cel 
yo vapuru ile Macaristanın lstanbul 
konsolosu Jorj Barkoezi gelmiştir. 
Bir ay müddetle memleketinde istira 
hat etmi§ olan konsolos dörtten itiba 
ren vazifesine ba§larnıştır. 

Efgan mecliB reisi 
Şehnniizde bulunan Efganisatn 

Meclis reisi B. Ahdül'ahed yarın 
akşamki ekspresle Ankaraya gide 

cektir. 
B. Ahdül'ahed Ankarada bir müd 

det kaldıktan ve ağlebi ihtimal Tür\: 
ricali ile tanıştıktan sonra Bağdad 
ve Tahran yolu ile memleketine dö 
necektir. 

Afişaj işleri 
Belediye afipj itleri için yeni bir 

talimatname hazırlamış, şehir mecli 
sine verilmek üzere daimi encüme 
nin tetkikine arzetmiştir. 

Yeni talimatname bir çok esaş}an, 
hükümleri ihtiva etmelıtedir. 

Bundan başka ilan ve afipj ücret 
lerinde de mühim tenzilat yapılmı§ 
trr. Hatta. sokakların tenvirine yara 
yan daimi gece tenvirat reklamların 

. dan resim alınmamak meselesi de 
düşünülmektedir. 

iki ay kadar evvel Kapopino va 
purunu batıran lspanyol bandıralı 
Magellanos vapurunun devlet deniz 
yollan tarafından satın alınacağı 
hakkında bir gazetenin yazmış oldu 
ğu haber, alakadar makam tarafın 
dan tekzip edilmektedir. 1 

Batan Kapopina vapuru acentesi 
ile Magellanos vapuru acentesi ara 
sında başlamış olan muhakemeden 
henüz bir netice alınmadan böyle bir 
haberin ortaya atılmış olması her 
şeyden evvel mevsimsiz ve uydurma 
bir haber olduğu kanaatini vermiş 
ti. 

Hükumet, filv7ıki ticaret filcmuzu 
genişletmeğe karar vermiştir. Fa 

kat bu karar eski gemileri almaktan 
ziyade yeni ve modern gemiler al 
mak yolundadır. 

Almanyaya ısmarlanmış olan 1 O 
adet yeni büyük posta vapurları 
memleketimize gelip çalışmağa başla 
dıktan sonra ayrılacak 1 O milyon li 
ra ile ikinci ve büyük bir sipariş ya 
pılacaktrr. Bu siparişte de tamamen 
yeni vapurlar mevzuu bahistir. 

Aldığımız malumata göre; Haliçte 
yaralı bir şekilde bulunan Magella 
nos vapuru çok eski ve yıpranmıı 
bir gemi olduğu için hiç bir suretle 
kabili İstifade değildir. Esasen tamir 
edildiği takdirde bile lzmir - lstan 
bul Karadeniz veya Mersin - Antal 
ye hattında işleyemeyecektir. 

Esik tipte bir gemi olduğu cihetle 
ç-0k kömür yakmakta.dır. 

Mahkumları dutluğa 
glJtüren Jandarmalar 

üçer ay hapse 
mahkum oldu 
Hoca Hüseyin, Ömer ve Salim is 

minde üç mahkumu adliyeye getire 
cek yerde bir otomobile bindirerek 
Edimekapı haricinde dutlukta rakı 
içip safa yapmaktan suçlu jandarma 
onbaşısı Ali ve nefer Ahmedin birin 
ci asliye cezada devam eden duru§ 
malca.rı dün bitirilerek karar verilmi§ 
tir. 

O gün mahkumlarla eğlenen ka 
dınlardan Mükerrem ve Neriman din 
lenmişler ve hadiseyi şöyle anlatmış 
lardır: 

-"O gün arkadaşlarla Filoryaya 
gidecektik. Otomobil tutarken O 
mer bizi çağırttı. Salimle barışacak 
sm dedi. Reddettim. Ve otomobile bi 
nip yola düzüldük: lakin tanı Edir 
nekaprdan çıkınca arkamızdan bir 
otomobil yetişti. Önümüzü keserek 
durdu. içinde bunlar vardı. Dut ye 
meği teklif ettiler. Ama rakı ıçme 
dik ... 

Mahkemenin verdiği karara göre 
her iki suçlu jandarma üçer ay ha 
pis yatacak ve bu kadar müddet de 
vazifelerinden mahrum bırakılacak 
lardrr. 

Odun 
fırladı 

Havaların birkaç gündenberl iyi gitme 

~ı.ılll ~ll'lctç· r._ Çok müteessir ol 
lı,~ Qi;. Si}'ah •r ~rkalanndan ko§ 
'k~nll'liı bi:'·lı, plastronlu, te 
~' N. ıhtiyar, yanıma ao 
~ h.. c :ra 

_...""'""" Bine rafmen odun fiyatları 3,10 dan bir 

°"t ·• 1İa:.r. Pıyot 
~ ~t '<llt gel sun uz L dedi. Biz 

I~~ t ~Cccka· s~k. demek bizden 
)ftt aaa •nı~).. . 
~ tlin7c terbiyeli insanlardı!. 

l .ı ~~· ı~c tlltturn: 
~ l · 1~0 Çolt bü .. k 

~t!!\ı taunu Yu minnetler tah 
~ ~ ll l\ltı ~·· Dedim. Sonr& bi2 

~l)~t:_ borcun ~n kalkamayız .. 
~ OdC(I· c. endi? .. Siz onu bi 

ınız ... 

denblre 3,90 kurup fırıaml§tır. Henüz 
ortalıkta büyük bir kı§ al!metl olmama 
ıma karşı oduncularm yaptıkları bu ha 
reket bUytlk bir ihUkt\.r sayılmakla ~ra 

• ber, diğer taraftan haber verildiğine göre 
.... ıehlr için bir odunsuzlıık tehlikesi de yok 

tur. Yaım depo edllen odunlardan b~ka 
clvar köylerden yelkenlilerle mütemadi 
yen odun gelmektedir. Haltı\ §ehrln sar 
!edeceği miktar bile dolmuş ve geçmiı bu 
ıunmakt.adır. Resimde bir yelkenliden ho 

.;alan odunları görüyorsunuz. 

ilkokul 
öğretmenlerine 
Konferanslar bu yıl 

hangi mevzular 
üzerinde verilecek 

ilk tedrisat ispektc.rleri evvelki 
gün kültür direktörlüğünde bir toplan 
tı yaparak ilk okul öğretmenlerinin mes 
leki bilgilerini çoğaltmak maksadiyle 
bu ders yılı içinde yapılması lazım.ge

len konferans ve kurslar etrafında gö 
rüşmüşlcrdir. 

Bu yıl verilecek konferanslann 
mevzuları §Unlardır: 

lmla, tahrir, hesab hendese, ve 
yurd tetkikleridir. İmla konferansla
rmr ispekter Şülcyman Edip, tahriri 
ispekter Muvaffak, hesab hendeseyi 
ispekter Nureddin, yurd tetkiklerini 
ispekter Hürrem verecektir. 

Konferanslar üç bölgede ve beş de 
fa tekrarlanacaktır. Bölgeler İstanbul 
erkek lisesi,Beyoğlunda Galatasaray li 
sesi, Kadıköy 12ir1'.:i okul olmak üzere 
ayrılmıştır. 

Konferansların bir kısmı broşür ha 
lindc neşredilerek öğretmenlere dağıtı

lacaktır. Bu konferanslar ; imla, tahrir 
yurd tetkikleri etrafında verilecek 0 • 

lan konferanslardır. 
Muhtelif ders guruplariyle alaka

dar olarak tertip edilen kurslar ihti
yarldir. 

Deniz 1ıarp 
mektebi 

Ayın on sekizinde 
162 net yılı kut

lanacak 
Türk donanmasına değerli kuman

.danlar yetiştirmiş olan deniz harp mek 
tebinin 1"62inci yıldönümii içinde bu
lunduğumuz ayın on sekizinci günü 
kutlanacaktır. 

Bu münasebetle o gün mektcbde 
büyük bir merasim yapılacak ve sabah 
tan itibaren başlıyatak merasim öğle
yin verilecek bir ziyafetten sonra akşa 
ma kadar sürecektir. Merasime geçen 
sene olduğu gibi donanmanın en yaş
lıları da iştirak edecekler, merasimde 
Amiral Şülo:ir Okan da bulunacaktır. 

Deniz ve donanma mensupları me
rasim ve ziyafete bila istisna davet C• 

dilnıişlerdir. 

Tarihi arabalar 
Yakında Dolmabahçe 
Sarayında teşhir 

edilecek 
Müzeler idaresi yakında bir tarihi 

araba müzesi vücuda getirecektir. 
Bu müze bimı\ı Dolmabahçe sarayı 
nm yanında bulunan ki.içük bir bina 
ayrılmıştır. Binada hale eski devirle 
re ait bir çok arabalar bulumaktadır. 
Bakanlık bu i2 için bütçede bir tahsi 
sat ayırmıştır. Dün müzeler direktö 
rü Bay Aziz kendisi ile görüşen bir 
arkada§ımıza şunları söylemiştir: 

··- Tarihi arabaların umuma gös 
terilmesi için bir müze açılması işi 
§İmdi kararlaştırılmış bir şey değildir. 
Bu mesele iki yıla yakın bir zaman 
danberi hazırlanmclttadır. Bakanlı 
alarak derhal işe başlayacağız. Bura 
ğm müze için ayırdığı yeni tahsisatı 
da eski devirlerin hükumdarlarmdan 
kalan kırk - elliye yakın araba mev 
cutur. Bunların dört be~ ta:-ıesi sul 
tan Mecide aittir. Diğerleri de yine 
Osmanlı hükumdarların devirlerin 
de kullanılan arabalardır.,. 
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Franko "harbi kazan-1 Atatürk'ıe 
d k d. Metaksas 

1 '' ıyor arasında 
• ·ıt F k h ·· k ·· t• Bayram mflnasebe-ıngı ere ran o u ume tne tile teati olunan 

konsolos gönderiyor teıgrafiar 
Burgos, 3 (A.A.) - Havas a

jansı muhabirinden: Dokuzlar 
General Franko, tıpanya gaze- kon/eransında 

telerine yapmış olduğu beyanatta 

Ankara, 3 (A.A.) - Türkiye 
Cumhuriyetinin 14 üncü yıldönü
mü münasebetile, Elen Baıvekili 
Metaksas Reisicumhur K. Ata'&:Ür· 
ke aşağıdaki telgrafı göndermİf· 
tir: 

ez~,ümle §Öyle demiıtir: A İngiltere ile Ame 
Han> kazanılmıthr. Harp, a·ı 

razı her gün daha ~i~a~e t.ebarü~ r ika beraber 
etmekte olan takulı hır ınhıdam t· 

Dost ve müttefik asil milletdn 
milli bayramı münasebetiyle ek

le neticelenecektir. Günün bir inde 
İıpanyollar uyanacaklar ve harbin 
ıona ermit olduğunu hayretle gö· 

ki d. " rece er ır. 

lngiltere, Frankoya Konıolo• 
Gönderecek 

[ondra, 3 (A.A.) - Daily Te-
1erraph ıazetesinin yazdığına gö
re, İngiltere hükumetiyle f rşnko 
hük\lmeti "deklarasiyon" yapmak 
ıuretiyle karşılıklı olarak konso -
loıluklar kuracaklardır. 

f ngiliıler F ranko lspanya11 için 
umumi bir mümesail tayin edecek
ler, yanına da birkaç arkadaş ve
receklerdir. MümeHillik Burgos
ta olacaktır. Buna mukabil f ngil
tere de F rankonun konsoloslarını 
reımen tanıyacaktır. 

Maamafih bunun Franko hükG
me'dnin hukukan tanınması de
mek olmadığı tasrih edilmekte
dir. 

lh~acatta inhisar 
maddelarlmlz 

Ankara, : (telefonla) - İnhisarlar 
umum müdürü B. Mithat Yenel şehri
mizde bulunmaktadır. 

Umum rnii.dilr belli baştı ihraı.:at 
maddelerimizden inhiısar altında bulu 
nanlann bu seneki istihsal ve ihraç va 
ziyetleri üzerinde gürr.rük ve inhisar 
Iar vıkiletine etraflı malumat vermit· 
tir. . 

Defterdarlıklarda 

Ankara,3 (telefonla) - Eskiıehir 
de{tcrdarı Cevdet ~enol Manisaya,Ay 
dın defterdarı Nusret Tuncay füıkişehi 
re, Erzurum defterdarı Nacı Sıral Ay 
dına.ı Divanı muhasebat birinci sınıf 
mürakiplerinden Ülkmen İzmir defter
dar muavinliğine tayin ve nakil edilmit 
ledir. 

Y eşi/köydeki 
kaza 

Londra, 3 (Hususi) - Dokuz- selanslarrna en ıarr:imi tebrikleri· 
lar konferansı bugün Brükıelde mi arzetmekle hassaten bahtiyar
toplanmıf ve nutuklaıda koııferan Jık duyar ve tebriklerime, Tiirld
sın uzak Şarktaki h:ırbe bir niha- yenin teali ve refahı ve ıulhün u
yet vermek maksadını güttüğü i- mumt menfaatleri yolunda ıeme
taret edilmiştir. reli eserimize devamrnız hakkın· 

Müzakerelerin üç hafta sürece- daki en kalbi \emennilerimi terdif 
ği zannedilmektedir. eylerim. 

Times gaze'"esi, bu konferans METAKSAS 
münasebetiyle Daviı ·Eden müli- Reisicumhur K. Atatürk, Elen 
katının aıkı bir İngiliz • Amerikan Ba§vekili B. Metaksaaın bu telgra
teıriki mesaisine baılangıç olabi- fına aıağıdaki cevabi telgrafla 
leceğini kaydetmektedir. mukabele lutfunda bulunmuflar-

News Chronicle gazeteıine ıö- dır: 
re, Amerikalılar Brüksel konferan Milli bayram münasebetile gön
u~ın Milletler Cemiyeti ile hiçbir derdiğiniz nazik telgraftan ziya
alakaıı olamadığı noktaıında iı · desiyle mütehassis olarak ekse-
rar göstermektedir. lansınızı tebrik ve \,.mennileriniz 

Japonlar Bir Şehir 'Aldılar için samimi surette tefekkür ede-
Tiyençin, 3 (A.A.) - Japon u- • Ak rım. 

mumı arargihı. Japonların bu K. ATATÜRK 
gece Hsinkuçen'i zapte'anit olduk-
larını bildirmektedir. O ç haf ta- ... UlllJllllllbalftff'llMl!lı!llllllllllllml-l!lttrmıın1UB 
danberi Japon kuvvetleri dağlar· 
da kuvvetle tahaaaün etmi§ bulu· 
nan düımana kar§ı çetin muhare-' 
beler yapıyorlardı. Düşman bu 
dağlardaki daimi istihkamlara ve 
betondan derin melcelerin gerile-
rine ~ı.Rıpaqiljyord,tt. • 

ikinci umumi 
harp 

' · '(tl styanı 1 ncide) 
nm yeni baştan taksimi içjn ikinci 
bir umumi hnrbin çıkmasında mü 
him bir amil olacaktır. l~te bunun 

Cumhuriyet Bayramımız 
milnaıebetile 

Atatürk 
ile 

Devlet reisleri 
arasında 

Teati olunan 
telgraflar 

içindir ki, İtalya lngiltereye ve top ıy., 
raklarmn göz diktiği diğer devietlere Ankara, 3 (A.A.) - Cumhuri
karşı mücadelede Japonyayı tabii bir yet bayramı münaıebetiyle Cum
müttefik addetmektedir. Japonya da hurbaıkanı Atatürk ile muhtelif 
hi, Asyadaki kendi düşmanlarınu Av devlet reisleri arasında aıağıdaki 
rupada ve Afrikada hücuma hazır telgraflar \eati edilmittir: 
bir devlet olarak gördüğü Italyaya EFGAN1STAN 
sımsıkı yapışmaktadır. Türkiye bayramı münasebetiyle 

Binaenaleyh İtalyanın Alman - Ekselansınıza hararetli tebrikleri
Japon ittifakına iltihakı bu i~tifakı mi ve memleketinizin itila ve re
daha tehlikeli kılmaktadır. f ahı için olan en samimi temenni

Bu askeri anlaşmaları imza eden lerimi arzederiın. 
(Üstıarafı ı ncide) ler ~unu da gözönünde bulundurmalı Mohammed Zahir 

yol Uıerindeki evlerinde sofraya otur dır ki, Alman - Japon muahedesi Majestelerinin çok nazikane te-
muılardır. nin tevsii bu muahedenin menfi ne mennilerinden pek mütehassiı o-

Bu ırrada yol üzerinden Devlet ha ticclerini de arthrncaktır. 1936 da larak kendilerinden en hararetli 
va yollanna aid 12 ton ağırlığında bir Japon -. Alman muahedesi tam teşekkürlerimle ıahıi saade'deri 
hamule silindir vasıtasiyle yoldan geç- Japonya ıle Savyetler birliği arasın ve Efganistanın itila ve refahı için 
mekte ve bu ağır yük b~yük bir sar- dn balık avı müzakereleri neticelendi olan samimi temennilerimin kabu-
sıntı ve gilrllltU çıkarmakta fdi. ği zaman aktedilmişti. Bunun netice lünü rica ederim. 

KüçUk Halil 5 metre uzunluğunda si ?larak müzakereleri biten mukave K. 'Atatürk 
ve bir o kadar da yükseklikteki kamyo le ımza edilmemiştir. ltalyanm bu --------------
nu görüt1.:e derhal sofradan fırlamış. pakta iltihakı da tam yine Japonya T aııyare kazası 
arkaarndan koşmağa başlarruıtır. balrk avı muahedesinin imzasım iste :#. 

Atatürk proğranıı 
(Üstyanı linci sayı/ada) jimi kurulması; I111ııl ' 

Atatürk bu seneki nutku ile bü toprak işinin en ına retlt 
tün hükumet teıkilatmın umumi faa liğ ihtiyaçJara uygun ;J.ıo'• 
liyetinde bir zihniyet değişikliği ha !olunması; at, öki.iz, t t i 
zırlıyor; bir fıkrasında "ileri hüku rnan makinesi gibi zirc;f ~le~ 

metçiliğin şıan halkı kudretine olduğu den ve makinelerden ~~tııı· 
· kadar şefkatine de samimiyetle inan miğ derecede istifade e 51: 
dırabilmesidir . . Büyük küçük bütün icabeden tedbirlerin alı~,111\~ 
Cumhuriyet memurları bu zihniyetin ketin muhtelif ziraat ~~lgde ~ 
en geni§ ölçüde inki§afına önem ver larak bunlardan her bırın ıtl~ 
~e~eri çok yerinae .olur,, denildiği ~ümune olabilecek zira~~ bit 
gıbı bu noktayı teyıt etmek üzere ıhdası ve bu merkezlerı rıııııu 
mali işlerden bahsederken de şu ,öz rek geniş bir i~lctme kı.J aJıS 
ler ilave edilmiştir: •• Cumhuriyet re da getirilmesi; ihracat J1l s 
jiminde nefi hazine demek kanunun zin istihsalini arttırmak ve ~ 
hazine lehine teııbit ettiği hakla ka ni yükseltmek için de,·letçe 
nunun mükellefi karşılaştırdığl vazi tedbirleri alınması; ortıl3ıı e' 
feyi gayet denk bir halde elde tut nun memleket ihtiyaç1afllla j 
mak demek olduğunu biran hatır gun bir şekilde tatbiki ve ti f>ıı 
dan uzak tutmarr.ak önemli prensibi ona göre tadili: ihracat 'sf) ' 
mizdir,, Böylelikle memlekettt- ve milliğ menfaatleri muhat ~ ~ 
d~vlet .te"kiJatmda halkçılık prensibi surette. t~kilatlandrrıJn:as;kuJ n 
nı genı~ mikyasta gerçekler.tirmek trol edılmesi; devlete aıt · ı,. U 
· · b'· "k b' d 1 # 1 · l rette I\.• ıçın uyu ır a 1m alt mr, oluyor. essese erın rasyone su el l' 

. B~n~~ ?a~ka Atatürk devletle haya~. ~?hablığr ile mü~d ./ ~ 
mılletı hırbırınden ayn tutmamak la sı; kuçuk esnafa kredi ti, e 

ld.... k . . .. l 'h _ı_ oJıırı (' 
z~~e ı~ne te rar tekrar işaret et ıçın .m.uessese er ı w:ıs de# • 
rnıstır: Nutkun bir tarafında "Bir kredinın ucuzlatılması: rtl~ ·e~ n 
milletin kültür seviyesi üç sahada: saline ehemmiyet verilrrıesl' ~ 
Devlet, fikir ve ekonomi sahaların susta üç senelik bir plan ~ \ 
daki faaliyet ve başarıları neticc~inin sı; kömür istihsalatmın ~ıs' ni 
hasılası ile ölçülür., cümlesi okundu ~anda en aşağı bir nıis~ . bil \' 
... ·b· d.... o· ·k d d rı 111 s gu gı ı . ıger bir tarafında da .. Ben sı; ı~rı . emir ma enı ii~ 
ekonomık. hayat deyince ziraat, tica evvel .ı'l~tılmesi ve Karab kj, ~ 
ret, sanayı faaliyetlerini ve bütün na smm ıhtiyaç planı dışmdıs. l 
fra i.ş1eri~i birbirinden ayrı dü~ünül mm~ ihracına ba§lannıas1• ~ b 
mesı dogru olmayan bir kül saya naklıye vasrta1ammzm a:nr'~ ~ 
nm., sözleri bulunuyor. tanbuldaki eski tersanenın S 

Atatürk, bütün devlet teşkilatmm g.emi imalat merkezi h~line iıJ. 
halkr yükseltmek hedefine hizmet e sı ve hundan sonra eskı g~ 
debilmesi fikrinde 0 derecelerde ileri r?da tamir edildiği gibi yefll 

gitmektedir ki vazifesi milli müdafaa ~~~e b~_ra.~a ~.apıl~a:!: .. ~ 
dan ibaret olan ordudan bahsettiği sı 1J~ın b~yuk T urk ulk~stı 6-~ 
rada bile: .. Büyük milliğ disiplin 0 tı:~ımes~; kara yoJla~ ınŞ' rJ 
kulu olan ordunun ekonomik, kültü m~zd~kı yıllar~a ~eksıf e~ b 
rel, sosyal savaşlanmızda bize ayni ~ıresı:ıde tevsı olunma;~• js~ 
zamanda en lüzumlu elemanları da m~r yoll~ımızdan azamı8' ,,ıı 
yetiştiren' büyük bir okul haline geti mın .edebılmek üzere nok ~ 
rilmesine aynca i$tfoa ve himmet t:kruk levazımın tamarnlaı' 
edileceğine şüphe yoktur., demi§tir. h~rler .~~claki telefon tl ~ 

Dernek istiyoruz ki Cumhuriyet nın butun ~en:ıleke!e §_~_.~~ 
Halk partisinin programındaki ana surette genış~etılmesı; AnJ"'~ 
hatların bugünkü hayat ~artlarına tat ]~nan radyo ıstasyonu~u~ ~ 
~iki i.le tesbit edilmi~ bu seneki direk sı; ~ava yollan i?aresını~ ~ 
tıflerın bariz vasfı devlet teşkilatmm ~eaı ve. beynelmıld servı'·e 
ihtiyaçları ile halka ait umumiğ ve k~. m~ı olunması; denk :ı 
~ususiğ menfaatlerin miimkün oldu b~t~: sıyasetine devam. . ~ 
gu kadar telifini istihdaf t ·di mıllıg paramızın kıymetınıt1 lt e mesı r. d.i' . ·feJY 
Atatürk bu esas dahilinde olmak üz za e ıme,,ı; mevcut vergi . 
re yeni kabineye bir çok yeni iş mc~ yet ve tarh usullerinin ısfuh'" 
zulan gösteriyorlar: çe de hayatı ucuzlatmak t bl 
Hususiğ idarelerle belediyelerin ha devam edilmesi: hayva~t' re 

muvazen · ı · · bu " yat ucuzluğunu temin edecek suret . . bovergı erımn . le 
te tedbirler almalan; bi.itün belediye ~~nesı~ı zm~ak şartıY 91, 

işlerinin tanzimi için Ankara merke ~~1 ~rele~mın ar~n~a e~ 
zinde bir Teknik Büroğ ihc:Wı; ka ~= de~efı hazıne., ~n~f 
ra ve deniz ticaret kanunlarının eko b. . ~enfoa~lerın! t ·,Jıİ 
nomik bünyemizdeki inkitşflara gö ır 1~~ .. et vcnlmesı; ;~t 
re değiıtirilmesi; icra kanununda ko ve gumrukllerde esaslı JS ~ 
laylık, çabukluk, ve açıklık temin e ması; m~m ek.ette okuyuP 
decek şekilde tadilat yapılmaaı; Na meyen hı: t~. f~rd bıral<1~ 
fıa, Ziraat, lkti~at işlerinin hakikatte l:r1leketın kultur bat~""' 
bir kül olduğu düıünülerek ahenkli g~ye. ayrılması ve. ~..--
bir tarzda idaresi c'ddA t"'dl l versıte,,ınden hnfka. hırı ~~ , ı ı e u er e ·· ki V .. .. d oJtP:"... 
memleket için umumiğ bir ziraat si ote'k' oa~ gol': kenarın a .ıJ 
yaseti tesbiti ve bir ziraat re re 1 ı ruversıte daha 

bundan sonra bütün ta ' 

Naim ve jandarma kumandanı birer nu 
tuk söylediler. Bunu vali Hamidin ıöz 
leri takip etti. Vali aziz §ehidlerin yük 
ıek mesleklerinden bahsetti ve dedi 
ki: "İzmid halkı kendilerine vedia ola 
rak bırakılan ka'.hraman ~ehidlerin aziz 
hltırasını daima yaptacaktır.'• 

Nafia vek!Jeti, Ko~aeli vil~yeti,Ye 

zin motörlerinin de menJ~e 
yapılması için tecbirler b" 
h~up ve ha.va aanayiinin Oe 
göre inkişaf ettirilmeai.. he' _J 

Demirin ilzerinde oturmakta olan diği zaman vuku buluyor. 193 7 de 
Fakirin bağırmasına ve Halili koğması de bu keyfiyet Japon - Sovyt-t mü 
na rağmen ~ocuk, bağajm kenanndaki nasebatı üzerinde kendini herhalde 
tele dokunarak binmek istemiı fakat hissettirecektir. 
birden ayağı kurtularak kamyonun te- Japonyamn bu muahedelerle uğra 
kerlekleri arasına yuvarlanmıştı:-. d~gı zararlar ancak meselenin küçük 

(Üstyanı 11lcidc) 
mı~ ve derakap ölmilşKir. Telsizci Sa
mi, kazadan bir saat sonra vefat etmiı
tir. 

Şehltlerln cenaze 
meraalml 

.filköy ve Ankara hava yollan idarelarl 
Ulus gazetesi, halk partisi, halkevl, 
belediye, İzmid hava k•ırumu, Karamür 
sel kaymakamlığr, nafia mUdürlüğla ıe 
hidlerin mezanna çelenk koydular. 

fzmid bilyilk bir teeaailr ve tlem f. 
çindedir. Sehid Ekrem henU~ yeni evli 
idi. 

ilave edelim ki burada if.'. • 
~i!~r ~e!ime veya cüm!e .ile ~JI 
tıgı~ız ışlerden her birının 1 ~ 
na bırer mühim milliğ rneSeıe fj 
nu söylemeğe hacet yok~ıJ!'ff. 
bugüne kadar imkansız ~~~J 
bütün milliğ davalar Ata~. ~ 
sek ha§kanlığı ve öndcrlıSl J1 ; 
nasıl başanlmrşsa bunların .. ~ 
birer tahakkuk edeceğine fiJ f Yoldaki çakılları bile parçaliyarak hır kısmını teşkil eder. Alman _ 

etrafa fırlatan ağır kamyonun teker- lt~~yan - Ja~n bloku isteyederin 
lekleri zavallı yavrunun başını parça- mutearnz faalıyetlerini arttıracakla,rı 
Iamıı ve \•:i::udunu ezmiştir. Halil yal- na. bir delildir. Sulha karşı yen: bir 
nız bir defa şiddetle bağırmış, hemen suıkast mevzuubahis olmaktadır. B"' 
kendinden geçmiştir. tün sulh severler bunu gözör.ün~ 

Kamyon biraz ilerledikten sonra bulundurmalıdırlar. 
'durmuş, altından çıkanlan Halil hasta l -:-;---~:-----------
haneye kaldırılmış, fakat daha yarı Umumi menafla hadim 
yolda ölmüştür. müesseseler hakkında 

Hadiseye mUddeiumumi muavinlerin Ankara, 3(telefonla) - Yozgad 
den Fehmi el koyarak vaka yerine git saylavı B. Süleyman Sırrı İçöz meclise 
miı. geç vakte kadar keşifle meşgul bir tefsir teklifinde bulunmuıtur. 
olmuıtur. Teklifte, umumi menafie hadim ce-

Ceıed adJiye doktoru Enver Karan l miyetlerden vergi ve rusumun alınma 
tarafından muayene edilerek morga kal ması yolunda meclisin bir tcfıir karan 
dınlnuıtır. vermesi istenmektedir. 

fımid (huıust) - Ka.raınüraelden 
Sul~ak köyünden gelirken ıehLd dü
şen tayyareci Ekrem ve makiniıt Sami 
Dcmirelin cenazesi hmide getirilmit 
ve cenaze meraıimi buıiln (dün) yapıl 
mııtır. 

Merasime bet bine yakın halk lt
tirak etmiıtir. 

Bu aradı vali Hamid Oıkıy, Amiral 
Huluıi, blitiln alay Jromutanlan, ıubıy 
tar, belediye reiai, hava yolları mildU 
rıJ Abdullah Billbill, karı ve denls as
kerleri bulunmuılardır. 

Saat 1 lde Fevziye camiinden kaldı 
rılan cenaze ukerl bandonun çaldıfr 
matem hav.ısiyle me.rarhia dogru iler
ledi. Mezarlıkta evvela nafia müdürü 

memelidir. f A~ 

·-SAKARYA sinemasını'1 
Dün aktam ille defa ıöıterilen ve ~I 

HARRY BAUR - MARIE BELL- RAlMU-P. RICHARD W~ 
PIERRE BLACHARl · - FRANÇOISE ROSA Y - LOUIS JO 

tarehndan calibi dildcat hir tarzda temıil edilen 

F;an~i~!:.,..':!~!!!., ~~~~.~~ ;~~ 
niıi evvelden aldrnıur. Seanılar: 2 - 4,15 - 6,30 ve ıuvare 9 da 
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Ak "destanından Sıvası opolu,n fethi 

an kanlar ikibuçuk karış 
sh· çamur yapmıştı 

bi .. tstopol r . 
~gurıııuş ,.e ;thı hakkında bu l1ar· 
d ~rı da d' e tanrnr yazan olan 
"ltıı 1nlevel · ç ~ıı rn haz, • ım. ok uzun olan 
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r. il •trıd ' er anesı anda 
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· J ~tik 'llsfed 1 d9" ~~ il ahırı, eın ıu ~ıiz clağı 
' ~ :a.·1ırı r 1

•1 oldu ota:;, · 
~tt 1 tngı 1 • o 

tr n e Yaı I uç tadad olunmaz 
~· ~ıısrı İng'I~ ıp imlaya ~elmr.z 
f' e deklıı kı ıı gilıi ılüv<-11er 
~lı \l\"\' f'l • 
~ ~Utlar e malıktir anlar 
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1
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n
1
• ~ ltt}j. ~et • llr ar Jıan~ cJPkakin 
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Bular içün karalar bağlayanı 
Bularm dahi marnmları ,·ardır 
Buların dahi mahdumları ,·aruır 
Bularm yok mudur yolun hakanı 
- Knni yarim? <lcyii hağrm yakam 
Bularm yok mudur haha ana::ıı 
- Kani oğlum? deyü ol çeke yasi 
Bular dü~ınan İtie iman dc;;il mi? 
\na!'mlen ıniirekkep can df'ğil mi? 

Ne hal İ!le hu bir sırrı hudadır 
Karıştırmak bize nYm hatadır. 
Gelelim kıı:. arnı7.a ~;;yJeyelim 
'ic<'. noldiiğiinü dinle) elim 

Dedim pf'r~enhe geresi kapağı 
Y anup kül oldn~ım ol hayağı 
Geçip Uç gün ılalın iri~ti pazar 
Kıyamet koptu. çıktı ah ile zar 
Sabahtan her taraftan koptu va\·eyli 
Hticumlar ilf' hir ,iddetlü 11ayha 
Açıktan a!:ığa lıer lıir taraftan 
Yemin ,.e hem yağar ne ~arp ne ~ark· 

tali 

Hücumlar eyleyüp cümle asa.kir 
( Arha.t;ı 1·ar) 
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40 o.; 
4010 
4000 
40, lO h llıler ,., a ılı kim 1_ 1 f' u"1. rra a.ı a ırarı 

~ ı heıtı l nsızdan acakir 
(1} Kapak Rusların biiyı'ik bir ge· ---___________ _. 

S ttıı.ıp ıını tıı;ilizden c~eni Vafir 
ı-atıldı h· llr orada bir ~a,·a~ -
4"te) k ır Pııl 

milcriydi. 
Zahire Borsası 

a -11. ea7 
~tı I l!abırı a canlar kuma2 
~O 1 

kana hın elde brçağı Bugdar yumuoak 
'ar· ı. ovatt ı •• •• k Ord 1 ıı:atib.. '.ar otağı susu veren ız Buğday sert 

Kendine Erkek Kr.Pa. Kr. Pa. 
6- 6 2,:S 

~t ~\l e})j ~~ekır Efendi Arpa 

O i~ hem kn ''ar idi dedi Tevkif e.dllerek lzm.lre ~;!a:arı 
~111 h11 g 1 arrnda~ı beraber getirildi Ku:ıycmı 
Si3tqf !Oıı~e kn orduya sunır Keten tohumu 

llı dn gö"~ ılrç kıhra anlar İzmir, 3 (Hususi) - Armutlu- Susam 
a_t ~ deu elerden çıktı canlar da, erkek kıyafe\ine girerek ken- lç ba:lem 
la4 ~'Jtdij~·~nr harbi haştan @ona ka· diıine erkek süsü veren bir genç lç fmdık 
lır:t, k.end~ı h.'.itHn tef errüatı ile an· kız hakkında takibata giritilmit- Yapak lzmft 
~ 1 ~ordiiklerini ~öyle anla. tir. PeynJr beyaz 

:s 30 6-

' • ' 22,15 

' ' ' o 
7 2.5 

10 115 
16 30 
81 -
315-
63 20 
s:s 20 36 IS 

O 1 DEN ~ ~ttıı1 <>ra Asıl ismi Melek Şaziye olan ve O E L E N 

'

altt' ~l~"U <la hen ele Rızayı erkek kıyafetile kendisine Kenan Buğday 06 Too 1, !mdık 21,3/4Ton 

'~ ttt·· rı alıd Ye h-tayı ismini veren bu kız İstanbulludur. ~it~k 
1Jir it.ı~ı hıraktm1 ~ayri karı Şaziye lstanbulda iken Armutlulu un 
C;;~il ı ~ ltı df'yü hu karı zararı zengin bir ailenin kL7ı ile tanıımıt Fasulye 

Cöro ~e '"°Orada kıl<lım aram, ve ona izdivaç teklif e'.:mittir. K. fındık 

11,1/4 .. K. fmdık 6 .. 
9 

" le ceviz 7,1/4. ,, 
45 ., Suııam ;ıı.sı' .. 
62,l/ 2 " Nohut 4 ,, 
21 .. 
40 .. Susam 10 .. 0111 .ıuııı .teyJe"üp Jıa,· 1i hengam . izdivaç için Armutluya gelmit lç tmdık 

~'Q arqttı lahitanlar ile ·nfir olan Şaziye kendisini ls".:anbuldanM __ ıs_ır ______ __, _____ _ 

~~ııı~I' k tsh kıldnn çok serair kadın olarak bilen biri tarafından 
30 .. Yapak 8 .. 

"~~"nJij}' e h kıldım harhe dair b.nınmıı ve hadise bu suretle mey 
~c lı floJa r>~tr ~i Rıza ticaret için Si- dana çıkmııtır. 
1 ~r ı !'\ 1111 r k l b' .. .. Bunun üzerine vaziyete derhal tr \. \C\j .. , a nt o lar ı gorun· ' k ... · 
ta dJa~ttı;, •ınııtınu "e iki av tetkik· elkoyan zabıta, sahte er egı tev. 
lı 'ıı • Zah· 1 • kif etmi§ ve suçlu Jzmire getiril
·~cııı !airli;;j · ıt erle gfüü~mü~. ııon 
ltt· 'll hi" tutarak 'de~tan yazmı~. mittir. 

t(ı tar r d Tahkika\: devam etmektedir. 
~~rL Crj rıı·· a ı a kunetfüfü. Müt --------------

ö~ıe neıriyatı: saat 12,30 Pllkla Türk 
muıiklııi. 12,50 Havadis. 13,05 Muhtelif pttk 

neırtyatr. U Son. 1 Qattı ••ılar • 
.tc h et hi I ıı? eti erken Rmları da 1 z nı .• r Va P U r 
~ ~c 11 Pars 1 crıyle miitalea «>diyor. 
U~L.Ce İdj a arınılan bir kaçı: •• st •. yor 
ı.. 'lı "l.·ı rıcr l '\a ~ı lıiı:c ~en le geresi 

Akşam ııcırtratr: 18,SO PlAkla daruı mu!l 
kisi. 19 Çocuk tıyatrolU: SU ve nqe: Kurt 

ve kuzu. 19,30 Spor rnUsahabelerl: E§re! Şe 
fik tarafmd:.n. 20 Bay ı.tuza!ter ve arkadıı.t 

ı.. tıa~ ( enı11 ~-· • .. .. 
"'ıı l) J ınnı uçn 
\' · aııı ''ıınrı ak, 1

l'lttn • ...• ' deyn kıldık bc~aret 
~İt .~ ~ald f;ıırunılii bir alam('t 
\, lıt' 'y k 
1t k 1 gU a ·aı ıtn ııeri sure 
~~ fltılar ~.~nalar ne <loauru 
~c eatılıır .?kkliltip e' ler ;.ıkıla 

lzmir, 3 (Hususi) - İzmir va. lan tarafmdan Türk rnusiklıl ve halk ıarkı 
pur ve postalarının ihtiyaca kafi !arı. 20,30 ömer Rıza tarafmdan arapça ~Y 
gelmediğini evvelce de bildirmi§- ıev. :?0,45 Fuıı saz heyeti. 21,ı:s Orkeatra 

tile. 22,l:S Ajanı ve borsa haberleri ve erteli gU 

\, l'r) 'ı ii) " ''t el' .,.
1 

tıp tr.nler kükiv1e 

Bugün hala maalesef bu vaziye. nun program.r. 22,so PJ&kla 10lolar, opera ve 

tin önüne geçilmemit bulunuyor. operet parçaları. 23 son. 

Jstanbula sevkedilecek tonlarca ---- --------
~ t., ı ..,ıc • 
'e ~ :r kap:'n 11"ratlar knla dul 

~~il ~"tla,. . ~ıp lıal ola mel'lul 
O O ' 11~g"r ietıın kahıp siirüne 
ş ~e k~Jh~nl~r düfınan sözü 

tıu};r ifte h ı111ıze pare c:ıizu 
lcti, ~ orııa,.,:rada Rmları da dü~ü
~lı.ıı] CtıdiJe . da ana ve babaları, e\'· 
~~ıa:l't rjy)~ırıi hckleyen leri \ardır. 
~lıı~•tı dahi "anlatıyor: 

b~la "tıt lirdi llrıhr giizlevrni 
tıtı da) .a"rnı·a "tzlav~nr 

ıı ,. 1 • 
atı ır ağlnyam 

' 'l' 'l'E ~il( c~\'i .ş~KKüR 
" a}' \'c ı'E 

mal vapur beklemektedir. 
Bugün lstanbula hareket eden 

"Anafarta" vapuru da malları ala. 
mamıttır. Tüccarlar çok mütkül 
bir varziyette kalmıtlardır. 

Tütün Satııları BaılaJı 
İzmir, 3 (Hususi) - Tütün sa-ı 

htları Egenin her tarafında ba,.1 
lamıt bulunuyor. Piyasada sahtlar 
hararetle devam etmektedir. 

Tütün fiatları bugün 70 kuru9 İ· 
le 115 kuru• arasındadır. 

Cumhurlvet Bayraır in· 
dakl konferanslar 

1
1ııc t t\'\'t) ~ a bulmak üzere b:r lıu 

,~ }'-., t"di etr~~ıli fransr" hastahane- Ankara, 3 (Telefonla) -. Cum. 
til lltıı tı.ıllılız Ögııniz sc ıgili ve kıymd- huriyet bayramında muhtelıf dev

ıı~t· Çt•irıd iller Tt .. fik cı.:elin aman- let daireleri ve hususi müeueseler 
1 

t~ıı·:? t!latc'!n. kurtul::ı.miyarak dost.sev namına radyoda veril :n İş olan kon 
ı ıtc tnı · • H p G 1 S k ~'c . il a0 ıçınde toprağa emanet f eranslar C. . . ene e reter-
'~t:.ıf 1!tiraıt118Uz eleınimize gö.z yaıia- )iği tarafından bir brotür halinde 

TEl'EBAŞINDA ŞEBlB TİYATROSU 
OR.\~f YE plYZS KISMI 

2-11-937 tarihte aalı 

gUnil akeamı saat 20,30 

da Size ilyle &'eltyol'l3 

plyeat 3 perde .. 
Yazan: L. Plrandelto 

TercUme eden M. Fund 

t K.\SSIZ TiYATROSU 

Saat 20,30 da (Ateıböcefl) 4 perde kome 
dl. Yazan Molnar. Tl)rkçeııl: K. Necatı. Pa 
zar gUnleri 15.30 da ınaUne. 

ERTUGRUL 8ADl TEK 
11\'4'TROSU 

(AKSARA YDA) 
Bu gece: (Umumaı 

c. ertesi talebe maUnccJ 

SEFiLLER 1 
9 perde. Pazartesi akeaını 
( Kaclıköy-SUreyyada ) 

~~t i!ı"~ lnaa~·e ·~enazcdc bulunmak bastırılacak'~ır. 
,t t~~:·}'ar, z '~cttnde ve ev·nıize ka- 0---fe_d_r-ls_a_t_d_lr_e_k_t_H_r_U_n_U_n ---·----------
tı l'art'dc b~ı: :tte, yazı ile teselli 1 rta !klklerl de kaldıktan ~onra tekrar Ankaraya 
t ~~ tı.ı:-ı . nan muhterem zevata le dönecektir. 

~ti1:. , · ~ınuzıa ca ııdan tc~ekkür- Orta tedrisat d}rek~örü Bny Avni 1 lstanbulun ortn tahsil vaziyeti etra 
lt l)ı '1dcaı ~ehrimizdeki tetkıklerıne devam et fında yaptığr tetkiklerin neticesini de 

t 'l',\'fik Ağabeyi mektedir. . . . j bir raporla bakanlıea bildirecek ve 
Şemseddin And B. Avni bır hafta kadar §ehrımız tedbirlerin tatbik itine baılanacaktır. 

5'.- KURUN ;4 JKINCITEŞRIN :1937 

Çöpçüler 
Yıkanmaya mecbur tutulacakları 

gibi ders , de görecekler 
Belediye temizlik işleri ile çok 

yakından alakadar olmaktadır . Ya 
km bir zamanda lstanbul çöplc·rinin 
de denize dökülmesine başlanacak 
tır. Hayırsızada açıklarına dökülen 
çöplerin lodos havalarda .ge~i ?elme 
diği kati surette tesbit edılmıştı~. 

Kadıköydeki hal binasının bjr kıs 
mında temizlik :ımeleleri için ya 
pılan yatakhane ve çamaşırh-ne in 
saatı yeni bastan tadile lüzum göster 
diğinden bir~z gecikmiştir. Burada 
hazırlanan duş yerlerinde temizlik a 
meleleri i"'e cıkmadan evvel ve işten ) ~ 

döndükten sonra mecburi surette yı 
kanacaklardır. 

Aynca burada amelelere ders de 
gösterilecektir. 

Bundan başka bütün temizlik ame 
lelerine yakında kışlrk elbisderle 
kasket, lastik çizme ve deri çizmeler 
verilec~ktir. 

iş kanunu gelecek seneden itiba 
ren temizlik ameleleri hakkında da 
tatbika başlanacağından ameleler se 
kiz saat mesaiye tabi tutulacaklar 
dır. O zaman ameleler gece ve gün l 
düz işçisi olmak üzere iki eki9e ayrı 
lacaktır. 

Asfalt yolJarda tecrübesi y11pılan 
ufak el arabalan iyi netice vermiştir. 
Yalnız bunlara çöpler el süpürgesi 
ile konmaktadır. Süpürgelerin tama 
men kaldınlması çöplerin bir manive 
la vasıtası ile ve h'ava tazyikinden is 
tifade ederek toplanması düşünül 
mektedir. 

Araba ve k'amyonların çıkamadık 
larr yerlerde halen çöplerin beygir 
sırtlarındaki küfelerle toplanmakta 
dır. Küfeler yakında kaldırılacak, 
bunlann yerine galvenizli kaplar ika 
me edilecektir. 

Kuruna abone olunuz 
ve abone ediniz 

Göıüp düşündükçe: 

Cumhuriyet bayramında 
işçinin parasını 

kesenler 
Kanuni takibat görüyor 

Ankara, 3 (telefonla) - Cumhur{ .. 

yet bayramında bir ço"ıc yerlerde, iJ ve
renlerin i§çi yevmiyelerini kestikleri an 

taşıtmıştır. 

Halbuki, iş kanununun hUkümlcrine 
göre,, Cumhuriyet bayramı günü çalı 

şan işçilerin iki yevmiye, salışmıyanla

nn da bir yevmiye alması lazımdır. 

Kanun hük(hnlerine aylan hareket 

edenler hakkında ala oldukları .JP..ihal 
tarafından kanuni takibat yapılacaktır. 

Pastalar, yahut süslü 
zehirler! .. 

YAZAN: s. Gezgin 
"Kurun", bir meseleyi, kendi 

vaaıtalarile incelemit ve bir neti
ceye vardımııf. Yazdıkları, alaka
darların dikatine çarptığı için, İf, 
bir gazetenin malı olmaktan çıka
rak, bir Devle~. bir Belediye dava
sı haline girmiı. Bu mesele, Is· 
tanbuldaki bazı pastacıların çü
rük yumurta itlemeleridir. Şimdi 
resmi yollardan yürünerek tahlil
lere baılanmı9 bulunuyor. 

Çürük yumurta ile bir zehir ara
aında ne fark var? Bir pastaya bu
nu koymakla, meseli. arsenik kat
mak, biribirinden çok ayrı feyler 
değildir. Böyle olunca, ba.zı pas
tacıların çürük yumurta i9lemele
ri, yalnız keseye dokunan bir hile
karlık olmaktan da çıkar. Bir ci
nayet rengine bürünür. 

Belediye kimya.hanesinin \ahlil 
raporlarını henüz görmedik. Fa
kat öyle sanıyoruz, ki bu arathr
malar, sade bir yumurta bozuklu
ğunu bulmakla kapa~unıyacak:. 
Bütün iptidai maddelerınde de yı
ne bu alçak ve hilekar ruhun çü
rüklendiğini meydana çıkaracak
tır. 

Yiyecek teylerimizin. hemen 
hiç biri sağlam değil. Karıııksız 
yağ, hilesiz peynir, dalaveresiz 
mal, piyasalarımı::da "Anka0 ya 
döndü. Doğruluk, güzel bir buda
lalık gibi anılıyor. Ticarette na
musu bir beli. anteni sayanlar bi
le var. Aldabna, adeta bir nevi ser 
maye yerine geçiyor. Çürümez 
pulanmaz, bozulmaz, fira vermez 
bir sermaye!.. Bir geleni bir daha 
gE' .. irmek için temiz, doğru çalış
mağa kimse katlanma.yor. En fe
nası, hile, piyasadan yavaf yava§ 

kaynaklara kadar inmek istidadı· 
nr göstenneğe ba..ıladı. 

Bu kirli fesat ve bozgun havası, 
nerede ise köylere de yayılacali. 
Hile, gerçi yalancının mumu gibi· 
dir. Daha gece batlarken söner .. 
Fakat kalabalık ıehirlerde bunun 
zararını azaltmak kolay olmu. 
Halkı aldatan Janlr, şerefli, ser .. 
mayeli hırsıza layık olduğu iğrenç 
drunga vuruluncaya kadar, itiı"ten 
geçer. 

Kanunlar, zamana, ihtiyaca, 
muhitin gösterdiği lüzuma göre 
değişirler. Fakat bugünkü madde
ler, bu \:ürlü fenalıkların kökünü 
kazıyacak bir siddette değilse, de
ğittimıelid ir. Çünkü koskoca hallC 
yığınları, bu utanmaz hırsızların 
pençeleri altında bırakılamaz. Şid 
detli yasalardan çekinenler, bun· 
ları "fevkaladelik" izi sayanlar 
vardır. Fakat ben, bunlardan de
ğilim. Birkaç satıcının çürük vic
danlı oluşu, bütün bir cemiyetin 
bozgun verdiğine şahit 'ı:utulamaz. 
Cebimden parayı çalan hırsızın, 
belki açlık gibi bir özrü vardır. 
Ama, beni zehirleyerek, beni al
datarak soyan hilekarın sığınaca
ğı hiçbir siper bulunmaz. Biri zin
danda çürürken, öteki neden daha 
ağır bir cezanın zincirleriyle ezil
mesin? 

Abdülmecit, bir orman yakana 
27,5 kuruş ceza kesmiş ve memle
keti bu kanlı aydınlıklardan kur· 
tulmamağa mahkiim etmişti. Bu
gün de hilenin cezası böyle az mı
dır, ki şu esnaf bir türlü yola gel
miyor? Bizi bunların elinden kur
taracak kimse yok mu canım? •• 
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Bu~ônün Fikiır Meseleleri Ayda 300 ta!/9 

Alman tezgAblstl 
ki inşaat bo oılk 

buluyor 

Atatürk Büyük Millet Meclisin
de senelik nutku ile her zaman ol· 

. duğu gibi bir yeni ufuk, bir yeni 
dekorla gelecek günleri önümüze 
ıerdi. Söz, realitenin eti olduğu· 
nu ancak A\atürk'ün ağzından 
çıkmak suretiyle isbat edebilir. 
~ahakkuk imkanını bulan feyler 
.Onun dudakl~rında sese inkılap e
aebilir. Gelecek senelerin i~ reko
runu te§kil eden direktif serileri 
içinde Türk inkılabının doğma
tizmden uzak olduğunu itaret ben 
ce hepsinden daha mühim ve mem 
leket münevverlerini birliğe, sev
giye, fikir faaliyetine sevkedecek 
hlr ıtık membaıdır. 
ı · 

Türkiyede tetlellW- eden sos
yal tetekkül ne bir felsefi nazari
y~nin ilhinu He·lmrulmuı, ne de 
bır ta\:bikatm kopyasıdır. 

Bütün ıosyetelerde olduğu gibi 
Türkiyede olup biten itler tarihin 
'hir mahsulüdür. 

Ata türkü 
Dinlerken 

-BUyUk Onder 
senellk tarihi 

nutuklarını 

söyiU yarlar 

kilde görülmesine büyük imkan
lar bırakmamaktadır. 

Bizim münevverlere gelince, 
onların fikir ölçüleri de bizim ha
yatımızı meaahalayamayacak ıe
kildedir.Bu fikirler hayatımızın üs 
!ii!1e giydirilmiı kalıplar olmadığı 
ıçın hayatla nazariyeleri, fikirle 
aksiyonları arasında daima \ezat· 
!ar yer almaktadır. 
· Bu tezatlar, onları hazan yan-

lı§ hükümlere sevketmektedir. Türk 
inkılabının şartlarını muhtelif fi. 
kir cereyanlarına göre mikyasa 
vurmaktadırlar. 

Tanzimat münevveri liberal fi. 
kir ölçüsiyle ruhunu bütün liberal 
mahsulata açh. Fakat netice ne ol
du? 

Ba§ka yerde bol, güzel meyva
hff 'feJYeffı-traflir &ura&-. JtUp&ru 
lratdt. 

Liberalizmi takip eden hazır 
cereyanları da ayni suretle düıü-

..... - .... ---- . . .. - . ... -- - ' 

Vazaırıı: 

SADRi 

ERTEM 

nenler bulunabilir. Fakat b'u her 
şeyden önce bizi yeni tanzimatçı
larla kartı karııya bırakmaktan 
ba!ka bir fey yapma:z • 

Münevverin kafası mücerret mef 
humları, yüzde yüz kendisinin re· 
alitesi olan hakikatlann mukayese 
sinden çıkardığı ve bu mefhum
lar hazır ve ısmarlama ithali\ em· 
tiası olduğu için bizim hayatımızı 
izahtan uzak kalmaktadırlar. 

• • • 
Bizim hayatımızı izah eden şart 

lar Türkiyenin sosyal tarihinin 
ıartlarıdır. 

Garbi Avrupa sosyetesinin tek
li feodalite fideliğinden kuneti
ni almış'.:ır. Fakat Türk sosyetesi
nin tarihini yapan amiller arasın· 
da feodalitenin yeri hemen hiç 
yok gibidir. Hindiatan, Çin, Orta 
Asya ve Akdeniz arasında en ba
riz tarih vasfı büyük imparator
lukların kurulmasıdır. Büyük im
paratorluklar yıkıldıktan sonra 

zaman zaman feodalite hüküm 
aürmek istidadını göstermit ise de 
yaııyamamıf, ya yıkılmıı. yahut 
sür'atle imparatorluğa inkılap et
miıtir. 

Bünyenin doğurduğu kültür 
tartları, bünyenin ihdas ettiği sos
yal vaziyet feodalite fartlarımn 
tamamen zıddınadır. 

imparatorluk kültürü ile feoda
litenin kül•~ürü arasındaki fark bu 
neticeyi izah eder. 

Asyanın İmparatorluk kültürü 
iyi veya fena Türkiye tarihinin ka
rakterlerini halk.etmiıtir. İmpara
torluk bünyesinin tekamülü, inki
ıafı bugünkü hayatımızın malze
mesini vermittir. Bu malzeme 
ferdiye\ yerine disiplini, hürriyet 
yerine müsavatı, ve itaati emreden 
psikolojiyi halketmiıtir. 

Bu psikoloji ıartları içinde ya
fıyan bir sosyetenin ekonomik 
şartlar itibariyle de bilhassa Gar
bi Avrupada inkiıaf eden faaliyet
ten zarar görmüı olduğunu, ken
di bünyesinin onunla tahrip olun
duğunu da hesaba ka•a:mak iktiza 
eder. Bu tahribat sadece bir ıs
tırap ıeklinde değil; bir bünye ta
havvülü teklinde kendini göster
mİ§tir. 

Bütün bu hareketlerin son oriji
nal teklini Türk inkılabı bir reali
te halinde ifade ;eder. Orijiııal 
hakika\e orijinal izah ölçüıü ge
rektir. 

Al.manyadaki bir aeY'1 
maş olan eski Fransız ~rıJll 
B. Paul Reynaud Alma_~~~~ 
kil "kuvvet menbarnı" ıuı-· 
lrşmasında buluyor. Ve sıı 
iktısadi ve sınai inkişafını t" 
la tesbit ediyor: 

Burulan Us sene e~ı.. t/I 
nevir ihtiyacının ancak r:;,:: fv' 
de odiyordu. Bugünkü tu 

ikiden fazladır. 
Almanya bugün diğer zi) 

rin 12,5 kentalma mulcab~ ra'
buğday istihsal etmcktcdır. 
166 kentala mukabil t36 ~ 
Hariçten hububat ithalı 4 
dan 1 milyon tona iruni~tit· 

Sanayi sc.hasrna gelin'~~· 
ayda üç yüz tayyare yap~~ 
arz gazetelerinin yazdı~ 
sız fabrikaları 45 tayyare çı 
dır. ~ 

Be~ten fazla iıç.isi otan ~ ~ 
atölyelerin aayııu 1932 de Z? 
bug;ın 254 bine yükselıııitdl''1 f. 

Almanyada yüz.de ıs ııs# 
nıık olmiyan kumaşlardan rt>'~ 
mak yasaktır. Bu suretle, Al 
n'i sanayi hariçten alınan h~ 
lerin mikdarıru azaltınakta 
rol oynamaktadır. 

Nobel müklifatıt11 • 
hazanacalı'l ı 

. ço'ı f 
Bu aylar Avrupada bı.r tJıf· 

mükafatların dağıldığı ayl~ 
ların başında. beynelmilel bit 
olan Nobel mükafatı gelir· 

Nobelin fizik ve kiınya 
bir Mat.:ar doktoruna ve~;.t 
yor. Şimdi diğer sahalardaki 
kifatı ile edebiyat mükaia~ 
zedler gösterilmektedir. ~ 

lind1: h':r:~'!ız~İr .::;:!:ak~:: Adapazarı ondo··rt sene. PI·n ~~~ı~:;.:~:k::-:~:ı;~~::ı~~: 1 y -

Nobel edebiyat mükafatı~ I 
nuzla 7 5 bin lira kadardır. ~ J 

senelerde Almanyada ihdas_~, 
biyat mükafatlan da pek ~~ 
dardadrr. Mesel!: Nasyon~ tJJI 
partisi mükafatı on bin, GOC 
fatı altı bin liradır. ~ 

Buna mukabil F~ .,.. 
court mükafatı üç dört yU$ 1i 
dır. Fakat. bu mükafatı kazanaıı 
rir kitabını binlerce liraya satı'· 

yüz muvaffakıyetle devam etmek- d e be h e ld 
::~~~~:.~d:\~~~f~lz;:ba~~~:~: e yenı ır şe ır o u ~ 

ht iken bej sene içinde bağı~~ 
katat temizleme yeri, baytar."~,. V', 
odaları ilaveten inşa edilrı'll~tı~ d 
mi helalar sıhhi ve fenni otar• 

•nevverleri şa!ırtan mühim · nokta- Bunlarla beraber bütün İstanbullu 
lar vardır. Yabancılar için, Türki- larca da meşhur olan rğlence yerimiz 
ye; kendi fikir hudutlarına ve si- çark mesiresine rıhtım, kanal ve damir 
yaset zaviyelerine göre bir mana parmaklık inşası suretiyle de güzelle~ 

tilmiştir. 
ifade eder. tirilmiştir. 

Su ihtiyacının temini j~at 
tan esas tevzi mahalline ~ • J\vrupalı münevverin fikir ölçü- Hükumet caddesi tamamen beton 

ferini Garbi A vrupamn \arihi i- olarak yapılmakla beraber belediyemiz 
zah eder. Bu fikir ölçüleri feoda- bütün caddelerimizi betonlaşurmak 
lite hayatını ya§ayan feodalite düşüncesindedir. Yanıcı maddeler de-

döşenmiştir.. ~~ 

Bütlin bunlardan başka ~ -' 
miş beş bin metre murabba' .J 
yapılmıştır. ;"~ 

hayatı içinde ilk ruşey:nlerini ku- posu yanında bir de patlayıcı maddeler 
ran ve nizamını. idrakini, mantı- re mahsus depo yaptınlmıştır. 
ğrnr bu hudut içinde yetiş•(inneğe İtfaiye teşkilatı on beş sene içinde 
baılayan bünyeden almı~lardır. arozöz, motopomp ve sair malzeme ve 

Bütiin bu işlerin batarı!~ 
~ehrin güzelleşmesinde ka~ 1 
İhsan Kılıç, belediye :-eisi b1 
yanık ile belediyecile.rimizirt e 
li mesailerini zikretmek bir bO 

Garbi Avrupada feodalitenin isti- alat satın alınarak çoğaltılmıştır. Ay-
ha1esi bambaska neviden ıeşek- rı.:.a altı yangın havuzu yapılmr~tır. 
küller ortaya koymuş ve bugünkü Mezbah:ı ufak kıtada ve gayrı sıh-
Garbt Avrupa miinevverini, -cep· f 
heleri ne olursa olsun- vücuda ge
tirmiştir. 

Adam Smit'te temayüllerini i
fade eden liberal dünya tefekkürü 
ile, ekonomik hareke~leriyle feo· 
dal itenin tarlasında yetişmiştir. 
~/fak!nele~me dolayısiyle doğan 
a 'c., iilameli ise Marks'ta bulmuş 
ve bir antitez halinde kendini 
ortaya atmr11tır. Bu cereyanın 

c1a antitezleri or'~aya cıkmıştır. 
E·•..,ünkü Avntoanın muhtelif te· 
f"'1·':::1ler altrnda devam eden mü· 
C"' de ' .. o;i kerıdi •nvnnun tezahür le 
ri ve marazlıırıdır. 

M~m~ -aelri muhtelif memleketle 
r!n rnarka:nnı tası;~n sosy:l.l felse
f ~ rnrc"ar1<> -• ve ...... v,,loji mek· 
tep~~ri n:r.ra!c rl:ıv.- '·ıra kendi göz· 
leriv!e r- 1

• - ~! ;' ::\, ~ittin iclclialara 
rağmen hl\k0kaı: ol.J,.ğu giib de;>j ' 
sos1•et e-1erinin ideolojilerine l'Ör~ 
tefsir .. ı meJ,t ... rlirJ .. r. Sosvolo;:nin 
iidt !i'}i, ve fclsefer:., fazla polit;. 
ka çe§nİsİ taşıması Türkiyenin dı· 
fardan yüzde yüz müıbet 'bir 9e-

Acl apazarıncl a 

Kral ve /(raliçe 
Par iste 

'C.ılga r kralı llir kaç gündenberi 
A \'rnpada seyahate !rıkmış bulunuyor. 
~csimdc kral ve krali!;CYİ Paris istas
yonunda görUyorsunuz. 

Adapazarı (husu<ri) - Cumhuri
yet bay~mı şehirimizde büyük ve üs
tün bir tezahUrle kutlandı. Bu arada 
belediyemizin cumhuriyet devrinde gü 
zel Adamızı güzelle~tirmek yolun.da 
gösterdiği faaliyet de dikkate şayan
dır. 

Belediye on dört sene zarfında is
tasyon civarında bir bina satın alarak 
hastahane yapmıştır. Halkın bedii zev
kini tatmin için ıehire ikinci bir park 
ilave edilmiştir. 

Parkın yanın.da yaptırılan fidanlık 

ta muhtelif ağaç fidanları yeti§tİrilerek 
şehir t.:addelerine dikilmiş ve caddeler 
bu suretle suslenmiştir. 

Bundan başka bir asri mezarlık 
meydana getirilmiştir. Eski kasap dük 
kanları yıkılarak yerine beton ve sıhhi 
dükkanlar yaptırılmıştır. 

Şehirde gı.da maddelerini tozdan. 
yağmurdan, çamurdan korunması için 
bir de kapalı pazar yeri inşa edilmit
tir. 

Zekanıza güveniyor musunuz? .................................................................................. 

Ateşle su arasınd8 
'11 6 J Okyanus orta .. n· Bunun ümine, bi,denbi~1 ~ 

da bir adada bir ka· bir fikir geliyor ve onu derrır 
zazede bulunmakta- ederek yanmaktan kurtuluro"• 

dır. Etrafta yiyecek Nasd? 
bir şey aramağa çık- Cevabı ı,ıe : _, 

' tığı zaman, l.iraz ev- "Ate~lc su arasında" kal 
vel şark tarafında ya mm bulduğu !iare şudur: 
krp söndürmeden bı- Yangın adanm prk ta 1"' 
raktığı ateşin büyü- lamıştır, ve rüzgar şaktan ga~ 
düğünü ve adadaki todir. Bunu düşünerek derh 
bütün ağaçların ateş ortasındaki ağaçlara da atef 
aldığını görür. Rüz:gar bu ikinci ateşi merk 

Rüzg~r şarktan be doğru sürüld:.iyor. Kendisi 
• garbe esmektedir. Bi arkasından ilerliyor. 

raz sonra bütün adayı ateş kaplıya- Bu yangın deniz kıyısına 
cak ! Bunu düşünen zavallı adam suya düğü zaman. adanın şark • 
atılmak üzere deniz kenarına koşuyor. lannş olan ilk yangın da derıi" 

Fakat, o zaman da. bütün adanın tir. Fakat. merkez.den bu ~ 
sahillerini köpek balıklarının çevirmit ağaç kalmadığı için. o da o 
olduğunu görüyor. Binecek kayığı da ve bu suretle kazazede yaıt 
yoktur. Adada kalmağa mahkumdur. denize atlayıp köpek belı 
Ne yapacak? olmaktan da kurtulur.ı ,,. 
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n em ısı 
Asyadan Amerikaya vasıl oldu 

içerisinde binlerce maymun, ıüraf e, KangurOlar 
ve sayısız kuşlar var Dünyanın en 

çevik adamı Vahşt hayvanlarla dolu asri bir 
Nuh gemisi eski dünyadan kalkarak 
bugünlerde yeni dünyaya varmış bu • 
ıunmaktadır. Gemideki binden fazla 
kıymetli kuş, canavar, yııan ve saire 
şimdi Vaşington hayvanat bahçesinde 

Fl'ed .\ı . . 
~· ~e ablası ile sahneye çıkmı§, ablası evlenince yalnız 

' llnetnada da Ginger Rogersi bulmutlu. Fakat timd1 Gin 
Rer Rogera de kendisinden aynlmca .... 

Dun -----------------------~ Cinge R 
~ ottun is ~ ogersdcn bahseder 
Ilı f:rt(J Aata~~le beraber daima ak 
lfbk. lt'eın de geldiğini yaz 

.ı.Fred Ast . 
:oı:tt ... t. aıre bu .. . . d "d. '4,[ ıat la gun en ıyı ansc 
ti) 11~Yan1n ° rak ~nmmııtır ve ona 

ltııttir. en çevık adamı .. ismi ve 

~ C>nun ha 
?tı~~latılrnYatı hakkında bir çok şey 
~t ığj bir I§\ır. Fakat, kimsenin bil 
'1 haYatın§ey varsa o da F redin sa 

E: dır. a sekiz yaşında atılrrJş ol 
l1tl \'et, 28 
,.,. ~ bir Veya 1 8 deg .. il · Sekiz ya 111tr ÇO(: .. • 
ııı 0 Sahn .ugu kolundan tutup ti 
Ilı llthur. Ad~ıne getiren ablası ol 

CfAdur .L e .~ Astaire dünyanın en 
1 "'mao ·· "d ~~ c c zu ~ i 

wdi"· •az 8 • ~i h gı ~ onra dans mektebine 
~ 1takrna~n, knrdC§i de onun eteği 

~~c ttti. 1
' mektepte de ~endisini 

~) ~tept 
~tdc F' rcd_· Adelin hocalan cndan 
~ ~hi ol~ ~nsta büyük bir isti 
~&tin b:~unu gördüler. Kü 
~. it herk~ . assa bacaklarındaki 
~ aı hayrette bırakıyor 

~ktept 
~t ~rd c~ çıktıktan son!'?.. iki 
!ttj h ~ çık~ er Amerikada bir do 
~tr tar ; ar ve bu suretle ~öhrct 

·~!ıl ~ Ye.yıldı. O zamanlar 
'ıı..~~~ namadığı bir mu\'affa 
~.b~ıa?aftada 200 dolar ka 

I~ ·~'~nıı,1ardı. 
•:llcl'~d .sonra Avrupaya ge 
llıJıa}'' ~rada çalışan iki karde§ 
t~lcrıd·t l93~r oynadılar. Fakat, 
10 ~~ \re de Adele bir Lordla 
~ ht .... ~ıı ~neden ayrıldı. 
~atd~l' 

0 
recı yalnız kaldı. Onun 

~~~et' nurı:n~~acak kimse bulama 
•ııtt 'llck n uzerine o da sahneyi 
J~}'a gtnecburiyetinde kaldı ve 

l ..ı ç ..... tçti. 
~'({ '"Vlrdi ... 
Jti\'1rı,, iarni ~1 film "Dansingdeki 
d~. C.tavfo% :aşır. Burada, Fred, 
. t~Jta ıle beraber oynuyor 
~ ~ .. ~t. k 
~~dı~ndisine en büyük şöhre 

tr 0lta fil~· ondan sonra çevirdiği 
.I·~. C<! lı ... ı olrn t 
lllRj ,, "8ta· U§ ur. 
~ C:.~l\ d ııe Ü~üncü olarak cevir 
~Otdtı 11\gcr R-· fılminde ilk defa ola 

dan sonra artık birbirlerinden ayrıl 
maz oldular ve hep beraber film çe 
virdiler. 

Bu filmler: (Roberta), (Silindir 
şapka), (Filoyu takip edelim), (Vals 
dalgası) dır. En son olarak da (Dan 
sedecck miyiz?) filmini çevirmişler 
dir. 

Fakat, Ginger Rogers bugün 
F red Astairedcn ayrı olarak rol al 
mıştır. Bunun üzerine. F red Astaire 
de, Gingerden başkası ile'bir film çe 
virmeğe karar vermiştir. 
· Fred Astaire evlidir ve bir oğlu 
vardır. 

misafirdirler. 
Biiyük "Silveras" §ilebi Asyada Nu Büyük tufandan ev 

hun gemisi haline konmuştu. Gemi vel Nuh Peygamberin 

altı hafta Singapur sularında bekle _ tnşa ettlği bir gemi 11;1 

dikten sonra Belivan, Dely, Somatra ne bütün hayvanlardan 
birer 'çift alarak aoll 

ve Bombaya uğrayıp, buralarda topla. met aahlllne doğru &\!ıl 
nan hayvanları aldıktan ~onra Hind muına işaret edilerflk 

Okyarıusunu, Kızıldenizi ve Akdenizi ··Asrı Nuh Gemiai" ııı 
geçti. Nihayet, Halüaks Vf! Pertonda mı verilen geminin bl 

uf ak bir duruştan soura Nevyorka ye- kAyeslnl bu yazıda o:.u 
tişti. yacaksmız. Gemide hü 

tün dünyada pek ender 
Bu yeni Nuh gemisini ve içinde bu- tcsadUt edilen garip 

lunan ender hayvan kralları cinslerini hayvanlar vardır. Yan 

tertit> eden ve toplıyan Va§ington hay tarafta gördUğünUz kil 

vanat bahçesi direktörü nr. William çUk timsahlar bu geml 

M 
, • içinde bulunduğu gtllt 

an aır. Dr. William kalabalık bir he- betkl Londra hay..-anat 

yetin başma geçti: dokuz ay mütema.. bahçesine bir ııeyahRt 
diyen Asya ve Avustralyamn muhte- yapma~ııızm göremlye 

lif memleketlerinin ormanlarında ve ceğlnlz diğer bir çok 

dağl_armda dolaştı. Şimdiye kadar A- hayvanlar da ylne bu 

k 
gemiye konmuş bulun 

merı aya getirilmemiş olan en vahşi maktadrr. 
hayvanlardan mUrekkep bir canlı 1

-------

kolleksiyon toplamıya muvaffak ol • 
du. 

Bu heyetin bütUn masrafını Ame. 
rikar.ın roilli coğrafya cemiyetı ıhti • 
yar etmiştir. 

Dr. William ile arkadaşlarının böy
le bir kolleksiyon toplamıya ve bun
ları nakletmiye dair hayli tecrUbelerl 
bulunduğu halde bu geminin yedi haf. 
te sUrcn yolculuğunda bir çok güçlük 
ve h::ı.lli icab eden büyük meselelere te
sadüf edilmiştir. 

Yeni Nuh gemisinde olduğu gibi 
biribtrine hiç ıbcnzemiyen ve çok vahşi 
bin kadar canlı hayvanı ıyi ve sıhht 
bir halde nakledebi1mek herhalde bU
yUk bir muveff akı yet ~eridir. Bu 
canlı kolleksiyon pek büy:lk zlirafa • 
!ardan başlayıp. ejderhalar, gulyabn _ 
niler ve daha küçük yılanlar ile niha. 
yet buluyor. 

Herhalde bütün bunların gelmesi o 
kadar kolay olmamıştir. 
. Bin yolcu mütemadi biı dikkat ve 

teyakkuzu icab edi/ordu. Yalnız yiye_ 
ceklerinin temini bile büyiik bir me_ 
r.eleyr:ti. Herbiri muhtelif yiyecekler 
istiyen bu kadar bayvanm beslenmesi 
i9in de çok ve. türlil tilrlü yiyecekler 
sarfeıiilmiştir. Bunun için yeni Nıth 
gemi;i henüz ha)"-rn.nları yükletmeden 
evvel Felemenk Hindistanmdan yiye_ 
ceklerlni temin etmeye mecbur kal -
mıştır. Bu yiyecekler araı:mda muz, 
taze iç yağı, yüzlerce düziine yumur. 

Yine geminin içinde 
bulunan bu kuş görfın 
dUğü kadar ihUyar zan 
netmeyinlz. Sadece ··h~ 
kim,. tavn ona bir lh 
Uyarlık 11U11ü vermiştir. 

• 
Gemideki bUtUn MY 

vanlarm ba§ları tarttl 
mı§ ve ağırlıkları teıı 

bit edilml§tlr. 

limanlara uğramak zar.uretinde bu -
lunmuştu. 

I~ ogerslc beraber rol alı 

~dl\ tirnd· 
~ ~İc ~ r~d de, Ginger de 

Şehirde en iyi giyinen erke1c ola 
rak tanmmrştır. Yalnız bir hastalığı 
varmış: Eski çoraplarını atmaz birik 
tirirmiş ... 

Fred Aıtaire ayni zamandi'\ musi 
kide de mahirdir ve iyi bir bestekar 

ta, et konserveleri. kilz kıllan ve bal 
bulunmaktaydı. Bununla beraber ge -
mı yiyecek almak içir. yolda birçok 

Ha}vanlardan bir kısmı güneş ha.. 
raretinden, bir kısmı da şımal Atla.n
tik deniz.inin soğuğundar. muhafaza 
edilmek mecburiyetindeydı. Kızılde -
nizde ve Portsaitte hararet 45 dere
ceyi bulmuştu. Maymunlar ile ayıla
rın bu derecede sıcağa tapammillleri 
yokt:.ır. Bunlara buzlu su ile banyo 
yaptırılmıştır. Diğer taraftan Atlan. 
tik denizinden geçerken tesadüf edilen 
soğuk hava zürafalarm sıhhatini teh
did ediyordu. Bunların ~epsine ayr1 
l!yrı tahsis edilen kümesler gayet ge. 
niş ve herbirinin hareketıni serbestçe 
temi:ı edecek derecedeydi. Zürafala _ 
nn ı:ntılması rneseles: .sıcak şualı pro 
jektörlerle temin edilebil:niştir. 

rını l:>ulmu~lardı: On dır. 

Ye ıi Nuh gemisi. Akd~nizden ge _ 
c:erke•J "korsan" gemilerinin tehdidi -
ne de uğramışlardır. Bir ı;ece "Silve. 
ras" gemisi meçhul bir t.arb gemisi
nin nrojektörlerıne maruz kalmıştı. 
Meçhul gemi "korsan" gemisinden 
b:ışka bir şey değildı Ye yeni Nuh ge. 
misinin y'~kiinün neden ıbaret oldu -
ğunu anlaması üzerine f:u.Ia ra ba tsız 
etmh•erek yakasmı bırakn1ıştı. 

Yine Akdenizden gcrer!;en Fransız 

telsizi, gitmekte olduğu ) olda torpi. 
le çarpmak tehlilresi bulunduğunu bil 
direr~'' yolunu dcği~tmnçısın ibildir _ 
mişti. 

Yem Nuh gemisin:n Arrerikaya gö_ 
türdut;"i hayvanlar i"inde ı;imdiye ka
~n.r hiç t "sadü( cdilnıemi~ bir mahllık 
vardır. Bu mahluk keçi ile dağ kedi
Ejnin bütiln evsafını birlikte göster • 

Gemini içincle görülen 
garip timsalilardan birisi 

mekt<-dir. Bu hayvan Felemenk Hin ~ 
distruunın Somatra dağlannda bulun.. 
mu§t:uı. 

Yılanlardan en şayanı hayret olanı 
Koroonto adasında yakalauan üç met. 
ro boyunda bir ejderhadrr. 

Yeni Nuh gemisi Avustralyadan yı. 
lan krallarını, kangqroları ve daha 
başl\a hayvanları · almıştır. Yeni Gi
neden başları taçlı güvercin, cennet 
kuşları, papağanlar, ve de\' gibi beyaz 
yılanlar toplamıştır. Molokadan enge. 
'"ek y!lnnları, Selebes ada~ından nadir 
yılanlar ile garib bir ciruı vahşi man. 
da. Cava adasından muht~lif kuşlar 
Ye bilhassa ~rib leylekler. Siyamdan 
maymunlar, kertenkel~ler, beyaz zil -
rafnlar, Maloyadan ~iyah zürafa, kıı
raca, Somatradan papağanlar ile cins 
lcri pek ender bulunan maymunlar ve 
güYerc•inler almıştır. 

Hindistandan gemiye kaplanlar ile 
sı;Janlor alınmıştır. Suda~dan deve _ 
kuyu, Afrika mandaları ve levlckler 
Mımrdan kirpi ve tir.ısah. Çinden sn~ 
rı renkli koyunlar. Çin umsahları ve 
Borneo adasmdan O"'nngo~anlar yUlc • 
lenmiştir. 

Bu şayanı hayret can1 ı kolleksf _ 
yonu toplıyan heyet aras.ııda Dr Vil. 
yamın karısı da bulunuyordu. Bu kal 
dm d \ kocası gibi hnyva ıat mütehaq_ 
sısı Lir doktordur. Bunl:lrdan başka 

Amerika milli coğrafya cemiyetinin 
mUmr8sili Dr. Malkom Dı:ıvis ve Va-
0·ngt \>'1 havva'f'lat bahçesı ... ]n müteh'ls. 
sıs d)ktoru Rü Cennc>r de bulumıvor 
rlu. ~ • 

(Sunu: Sa. 10 
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Büyük polis lıaf iyelerinden birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh ---·--- Tefrika numarası: a • 

l EKO N OM ıJ 
Dün Borsada harare~ 

muameleler oldLI 
Pinkerton ailesinin sonu? 

Baba, 2 oğul, 1 torun Plokertonlarıo idaresindeki faaliyeti; 
7 5 sene sUrdll ! 

ihracat mevsiminin baflangıcm \ 
beri dün ilk defa olarak İstanbul pa 
ra borsasında k<qnbiyo üzerine hara 
retli muameleler geçmiştir. 

Bu hararetli muameler borsa ma 
hafilinde müsait bir hava yaratmı§ 

hatteki maksadı, sırf budur! Söyledi ne çekildi. Yorulmuıtu; eski gergin tır. 
Oine göre, öyleli ! kuvvetini, artık elde edemiyecek hal ihracatımız devam ettikçe kambi ,,_.-9 
.- Muzı'plı'kten vaz gerı'p te meraklı deydi. O da 1923 de o''ldu". Oldüaü ı 1 da İstanbul deniz yoJ.JOA• 

"ıiayal Kahramanlan ve Haki 
kat Üsıadları'' serisiTJin ''Pin 
kcrtonım Maceraları" b~lıklı 
hlSlm, bugiinkü ıe/ri.kayla bitiyor. 
Bugünlerde ıe/rika&uıa b~lıyaca 
~nnr:: )"l'ni kısımdan yannki &ayl 

~ D yo üzerine yaplan muame e erin dürü Sadettin dün öğlede" 
lara yüzünü gösterdiği, hatta bu ka vakit, ıahsiyeti ailikletmit. hemen ha fazla hararet kazanacağı alaka 

la da 1 k dil · 'l k h •••tir' ·ı bı'r mahlu"k olmu•tu f dar bankalar tarafından so"ylerımek vuzlar idaresine gitmİf, dar ka mayıp en erı ı e onug emen -- ~ . 
d P . kar saat kalarak bazı t tuğu zaman, onlan bu huıuata te Bütün ün~ya tümulü olan ın tedir. ,. 

min yollu: kerton enstitüsünü, o tarihten sonra Dün umumiyetle diğer tahvillerde lunmU§tur. lk · 
- Cidden, diyor, .. Bremen,, üze Robcrtin oğlu Allan, eline aldı, de muamelelere bir kaç gün evvel Öğrenildiğine t1öre; 

1 ti havuzlar idaresinin Tarih 1907 ! rindeykcn hiç bir it petinde değilim! 1881 de, bir müddet önce inen nü ki muamelelere nazaran hararetli o I 

d b 1 d w• f~f a a ısc ccegız ........ . 

d · d için bazı esaslı tedbir er .. Bremen,, vapuru, büyük enizın Pinkerton soyundan olan bir kimse züli,in son ve tiddetli bir initiyle Ü mu§tur. rar vermittir. Havuzlar 
dalgalarını yararak, Avrupaya doğ de, günün birinde istirahat ihtiyacın fÜP gözlerini yuman büyükbabaaı Al Birinci tertip Türk borcu tahville .. k I bir t 
ru yol alıyor. Ncvyorktan kalkan va dadır! lan Pinkertonun küçük ismi "Al ri 14.30 dan Anadolu demir yollu tam ve mu emme .-
purun promenad güvertesinde, vapu Robert A. Pinkerton, herkesle her lan,, kendisine verilen torunu, hasta tahvill~ 40.1 O dan aralan çimento ne ifrağı için alakadar 
run bu gezinti yerinde, bir .adam ke bahis u"zerinde ve etrafında memnu Iıklı bir adamdı. Umumi harbe itti tahvilleri de 11 den muamele gör kikler yaptınnaktadır· .. _ı..3 

Umum müdürün duıı-nara doğru gidiyor, parmakbğa da niyeµe sohbet ediyor. Bahislerden, rak etmif, harp esnaamda gazle zehir müttür. Bir ln'giliz lirasına dün Mer .. 
saki d '- -1-- b ' O da kez bankası tarafm.ı-n 624 kuru• nin bu igle yakından yane.!:ık, "n uran o&yanusun au "'Yaınız iri müstesna.,, • ıuç lenmi,, geçirdiği ehemmiyetli tehlike aa :ı 

lamu dalıy 1 1 hah · ! b · t1a b sb t·•bı't edilmı'•tı"r. söylenmektedir. seyre or.. • ve suçu ar aı yi büı ütiın a tamamq, ü ütün ...... :ı .ıı 

Hava, pek güzel; geniı dalgalı ıu - Hayır, diyor, istirahat aeyaha iyileıememigti. O da 930 da bekar ola Londra borsasmclan dün gelen tel GiJmriJ/ı BaşDI~~ 
lar. koca vapura hiç kafa tutmadan timde bunlarla zihnimi yormak arzu rak hayata gözlerini kapayınca. Pin grafta bir İngiliz liraamm 147, 1 '3 den nün te'tifllP 
yol açıyor. Genit clalgalar o kadar etmiyorum. Bu hususta beni rrıazur kerton ailcsin-=len hayatta kimse kal açıldığı ve 143.37 frankta kapandığı ı · 
yumup.k atılqlarla birbirleri Ü2'erine görünüz! madı. bilidirilmiıtir. 938 yılı yaklatınası ~ .. 
yaslanıyorlar ki! Kendisi, mükemmel bir 

11

Vist,, Bununla beraber Pinkertonun is Altın ~ün bOraa haricinde yine tanbul gümrük bat müdür'! 
••Bremen,, vapuru, okyanus üze oyuncusuydu. Bu kağıt oyununu - mini taşıyan 715 ae~elik büro faaliye yükselmekte devam etmiı. 1079 da Nuri lstanbulc:laki bütün 

rinde, arkasında bembeyaz köpükler bo§ vakitlerinde oynamaktan çok tine devam ettiği gibi .. Pi~kerton açılını§ 1080 de kapanmııtır. Dün helerini teftişe ba!lamıttıf· 
den uzun bir iz; uzun upuzun bir ~oş~nırdı. ya~urda iken de sık sık ismi de, muhtelif v~ilelerle h~ bu suretle 4 kurut daha birden bir Nuri dün öğleden son~ 
tavus kuyruğu gibi uzanıp açılan bir , Vıa!,, partilen yapılıyor ve Robert hatırlandı, .. Hiç unutulmadı!.. yükselme daha kaydedilmittir. miş oradaki gümrük şu 
iz bırakarak, Amerikadan uzak}a§ır bo'A.yuP1:ak~~-~0·mardu.itBotirakyuna 1eclerek NOT: lflelma dlrektlrlUIUn- e~ü~Ür bütün aümriik "' 
ken, denizin doyumsuzluğunu seyre ~Y deki toplantı " 

1 
sa,,. 

dalan adam, keyifli keyifli gülümsü 31 Aiustost Amerikalı büyuk edip Edgar Al Deniz ticaret müdürlüğü ile liman birer birer gezerek bu yı ektİ' 
B dam 1 b . d" B tariht ba-~- b p ilk ha-• 1!_ hafi • • • kalete bir rapor göndereC ...ı yor. u a ın saç an ır parça o u e, ıene masa tUAMaı u lan o, , .. i poua yeıı tipı İ§letme direktörlüğü arasındaki mey "' 

külmüş; çehresi yuvarlakça; nafiz tercih edilen oyunun oy,nandığı ıi olarak, eserlerinde Şövalye Ogüıt danda yapılacak asfalt yolun ihalesi Lıman ı,ıatma dlr• 
bakıtlan, iyilik ifadelendiriyor; tık rada, bir aralık mqhur detektif, ken Düpeni ortaya k0ym'19, bu tip Al için dün İstanbul itletme direktörlü Şehrimiz liman iıletme • 
naz vücutlu! diaiyle oyun oynayanlardıuı birine lan Pinkertonun phsmda hakikat ğünde bir toplantı yapılmııtır. Rnufi Manyas dün öğle tfCOI 

Müsterih ve memnun görünen bu dönerek, gayet eakin bir tavırla fÖY sahuma ayale h.amq, romandan ? Bir çok müteahhitlerin iıtirak et karaya hareket ctmittir. 
adam, kim} le IÖyledi: ~ Pinkertonmı ph_amda yerlefDUf tiği bu toplanbyI liman ikinci müdü Bay Raufi Manyas Ank 

O, etrafı ile alakadar olmaz görü - Klevlanddaki banka soyguncu ti. rü Hamit Saracoğlu idare etmiıtir. hafta kalacak, limanın 938 
nerek, bakışlarını, okyanusun sula sunun "'Bremen,, vapurunda bulun ~ Mlu Robert 1-...:1:_ edip lhale.nin n,..ticea ... i bucnin .onl••ı]a kadrosunu vekalete arzed • 
rından ayırmazken, JÜVerte gittik duğundaıı haberiniz var mı) o. birin K~ »c>;J:~k!r.Ho"b:: ~ I ~- • TX ~...,.,.. P?" dn lstanOOI tırnanmda re·-......... 
çe kaiabalildü§ıybr. Oraya ayak ba ci mev'ijde ~at etmiyor, 'IKind ilhiiii ettiği gibi, Allanla oiaHari ,.. Bir ayda nakadar kBmUr lacak yeni intaat ve t~ısat 
sanlar, gözlerini, kendilerine sırtını de de değil o;... Vilyem ve Robert, Fruwz romancı naldl kında izahat verecektir. 
çevirmi~ olan bu adamdan ayıra Bir çığlık koptu, yere bir vücut Emil Gaboriyonım ilk büyük macera •-
mıyorlar. Büyük bir merakla, hepn yuvarlandı. Robert A. Pinkerton, romanfarmı yazmumda rol Oynmllf İstanbul gümrük baş müdürlüğün Halkavlnde tam•loJl 

ecli V --1. • • .. cansız .olarak iskemle.inden düpniif lardır B ---1--~-- _,_,__ ı L!ı~ ı · onu seyr yor. e ~,reaını gor An b , __ , • u nıQ11uwuau en me.-«UUAI yazı m't macera WKaye en m~~·cut B ... 
1 

Halk "nd . .d 
mek merakım yenemiyenler, .. Ah, tü. i ir JUUP aekteai, kendisi tara sayılan, "Möayö Lökok,, dur! Lö tur, ki bunlardan "Nat Pinkerton,, Eero~? .. e~ı ~ 9'. 
bu tarafa dönse de, görsek!,, diye fmc:lan takip edilen son suçluyu ya kok, Franamn hayal ileminde yürüt İlimli detektifin bqhca rol oynadığı vımı~~ g~stent fU t 
mmldanıyorlar. Bazıları, mahsus ök kalamsk üzere iken, onu yere devir tüğü keskin zekilı ve nafiz göriitlü maceralar, 1enderce evvel Türkçeye 9

1
3 
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~ı_:dedvre ·~ 
siirüyor, bazılan da tepiniyor. Tek, migti. Onun tevkif etmek istediği a bir detektif tipidir! · de çevrİlmi!tir. . . t~n en~ 
"Şu adam bir dönsün de arkadan dam da, bu suretle elinden kurtul Pnikerton ailesinin 10n ferdi olan Pek çoğumuz, çocukluğumuzda mıftır . . T emsıller her c t I 
gördüğümüz gibi bir de önden göre muttul tonın Allan da, ~muharrirlere il haftadan haftaya fonna forma nefl'O ~0.30wt1 & ~er J>a:Z81 88;" 
lim,, diye! Bu arada, cüretleii daha Yolcular, ··Bremen,, vapurunda ham vermit, bu arada pek çok mu lunan bu renk renk kapaklı macera . ~~og ~n da ur~lıye 

1
90nuP' 

fazla bir kaç meraklı da, usul usul seyahat eden Klevlanddaki banka harrir büyük' L-ba a. "--- • ..ı..x.. ki•• ..... ıklarnu lda h _. ____ 1_ tı r.uragın temaı sa o 
L__ 1 • oa .l'UICllUJl YB--..1 ~ , mer1 , ey~, ·1 k. 

ona yakl8fıyor, sokuluyor, aağlr, eol aukmcıamm yolcu ardan hangisi ve 1 18 ciltlik hataafara batvurmUf)ar zevkle, seve 1eve okumutuzdur ! n ece tır. 
lu mevki alarak, boyunlannı uzabp, kim olduğunu bir türlü öğrenemedi dır! ""' Hülisa, "Pinkerton,, deyinc~, dün --================:.~ 
çehresini görmeğe canatıyorlar! ler; ne ahali, ne de zabıta:! Diğer taraftan, Pinkertonlardan yanın beı kıtaunda da sayı ile belir 

Fakat, ne mümkün 1 Güverte par Büyük kardeşi Vilyem S. Pinker ilham alınarak ve onların bütün dün tilmesi imkinarz bır qinalar kitlesi 
maklığına dayanan tıknaz adam, par tona gelince, 0 da Umumi Harpten yaca aile iaimlerinden de faydalanıla nin bulunduğuna İnanabiliriz. Kesen 
desiisünün yakasını kaldırmış duru sonra git gide daha ziyade kendi içi rak muhtelif muharrirler tarafından kes!?! S O N 

Kuruna abone ol~ 
ve abone edlO 

yor. O, arkasında olup bitenlerin far ---
kınc:la 1 Kis kis gülerek, inadına ayni r_. ____ ....,..,. ____ ....... _ ............ _____ _._._....;~;;;~;;;;;;;;;;;;;~~~;;;~~~;;~;;;;~~;;:;;~~;;;;;;;:;:::;;,-
vaziyeti muhafaza ediyor! Merakın 
artmasından için için zevk duyuyor! 

Aman; ne de muzip ıey ! 
Bütün meraklılar, bu adamın Al 

lan Pinkertonun küçük oğlu Robert 
/\. Pinkerton olduğunu biliyor. Vil 
yem Pinkertonun küçü\c kardqil A 
merikada ilk defa detektif bürosu ku 
ran, Dünyanın en büyük polis hafiye 
lerinden birincisi olan, yalnız reıman 
larc:la değil, sahiden yaşayan Allan 
Pinkertonun iki oğlundan biri! 

:Giııa Randol/le llans Georg 
Fon Hohenhag; düğün güniinürı 
gecesi V ayıenek §atoıundalar. 
Şimdi akfllm yemeği .:amanı, sof 
ra ba~ıfıdalar. gitta. ancak bir 1-0k 
ma yemek yiyebildi, ancak yanm 
kadeh burgunya farabı ü;ıi ve son 
ra, oturduğu f ötöye yfl5landı ... 

Hanı Georg: 
- Yorgunsun, dedi. Seni yatak oda 

na götüreyim. Dinlen! 

Büyük İngiliz edip Konan Doyl, Gitta Hans Georgla açıkça konuımaJt 
j~te ?u Robert A. Pinkertonun ıah ı hususu~a kati kar~.r vermi!ti. Buduva 
sıyetınden mülhem olarak, şe.hsını nna gelir gelmez, §Oyle dedi: 
gözönünde tutarak, zamanının e en 1 - Seninle koııupcaklanm .varı 
sevimli roman figiirü Şerlok Holme - Benimle konuıacaklann mı var? 
si §ekillendirmi§. ibda etmi~tir! Ne enteresan ıey !Halbuki ben, biWtia 

Vapurdaki herkes, Konan Doylün benim aen~e konupcaklanm oldı.:iunu 
romanlarındaki hayali Şerlok Holm saruyord~ · . . 
sin hakikisini görmek, onu yakından . K~z, gozlennı huıunetle delikanlıya 

k k d .. ·1 k k dıktı: tanıma , en ısı ı e onuşma ıçın 

yanıp tutuşuyor. - Bu sitemli ton öa ne oluyor? Bu 
Bütün dünya suçlularının kendi • cevabınla ne demek iatiyorsun? 

sinden korktuğu bu adam, şimdi, - Mademki arzu cl:liyorıun, öğrene 
iki bin detektifin başıdır. Fakat bu ceksinf Bugünün yorgunluklanndan ve 
elli yaşındaki sevimli adamdan suçlu a:ı fedakarlığından sonra, ıe\ıi yeniden 
ların korkmasına, -- Simdiki halde heyecana kapılmaktan korumak arzu 
- hiç bir sebeb yokt

0

u.r 1 Çünkü, o, etmemle beraber! 
bu seyahatini tamamiyle hususi ma - Ne demek istediğini anlamıyorum, 
hiyette olarak yapıyor. Biraz dinlen Hans Georg! 
mck, hava almak, .. açılmak ... O ka - Şimdi iyice anlayacaksın 1 Otur 
dar yorucu faa1iy~t senelerinden sonj mayalım mı? 
ra rahat etmek, ferahlamak! B\ı seya 1 Gitta, kenl:lini bir tez longa bıraktı. 

I 

Edebi Roman: ae -llllliım-- Yazan : Maks El 

SEVGi; UYANINCA •• 
Kocw da karpındaki bir Nndalyeye 
illtti. Aaabl bir hareketle, elini aaçlan 
üzerinde gezdirerek: 

- Evet, .. dedi, t'ır..dl anlatayım! Sa 
na karp ciddt ve kapalı bir tavı: aldıfı 
mm farkına vanmı olacabm? 

- Yalnu bunun delil! 
Gitta, muaheze edici bir tavırla, bu 

mukabelede bulunarak: 
- M uameleni, beni rencide edecek 

derecede barid davranıp b.'dar vardır 
cbnr 

- Bundan dolayr fildyet mi edi· 
yonunT 

Hana Georı. hiddetli bir tavurta. 
acı acı cillllmncll: 

- .. Rencide edici barid davrarut
tan 1Uciyete ud benim haklam vat 1 
BU~.in ıup: lh bulundupmuz müddet 
içerlainde bana bir defa oltun aevci do 
lu nazarlarla bakmadın, bana tatlı tek 
bir IÖ.ı aaylemedin. Ben, rUfetle ve 
kör aevcUııin tesiri al~. bu hali an
nenin lıutabğmdan clolayı duyduiun 
kedere, uauntuy, atfettlm. Şim81 ha
kiki sebebini biliyonım. Sen, beni wev 
miyonun; saten benlnt için en ufak bir 

sempati betlemiyordun.MadclJ se1*eblerle' 
1K>i;ukkanlılıkla ,Yfl>ılan idi heaaplayıı-

lar neticesinde, ırrf bir Jıe ve menfaate 
iıtinad edırek, evlenme teklifime., muva 
fakat cevabı verdin 1 

- Hana Georg 1 Bana hakaret edi· 
yoraunl 

- Evet, vuiyet tamamiyle dedi· 
ğim gibidir 1 İıtemeklizin, ıenin Liz
bet Raymerle konupnana kulaktan p 
hid oldum. Kiliseye gidilmezden evvel 
ıeni bir kere daha görmeie isteklen· 
dim. Bulunduğun odanın antresine a· 
yak baaınca, senin müteheyyiç seaini 
hıçkırmanı ve muhibbcne çektiğin JS· 

tıraDdan bahsetmeni duydum. Kendi 
tabirinle, bu"en korkunç fedakarlık" 

olan vaziyete katlanmakla. aile.ni, teh
did eden mali inkırazdan kurtarmak, 
annene de icab eden yardımı temin et· 
mek istiyordun. Ve Froylayn Raymer. 
ıeni teskine çalııtığı, bu arada benim 
çok zengin olduğumu da aöyledifi va
kit. ıen çılgın ıibi bir kahkaha attın. 
., Evete, zencin 1 Kendiıi için, biçare 
Gitta Randolfil utm alabilir l" bilhu
aa ıenin ai~dan böyle IÖ.ıiln çıkıp. 
tae iğrençtir 1 Sea. bu .az terle beni çok 
apğılık, idi dilıünen bir insan olarak 
,karakterize etmek arzuıundaydın 1 

Gitt., fevkalide korkmuı bir hal-

de, yerinden fırladı. Fakat, ~ 
ta tek aöz ıöyliyemiyordu. 
ğilmlenmiı ıibiydi. . 

Hanı Georg, hırpatıyıeı bit 
le sözlerine devam etti: Ş1 

- Sen benim 1evc~ ~ 
Hepıini parçaladın r HepsiıÜ 
tin! 

Ve inliyerek ayıp ~..dil 
Bu aralık, Gitta dudakJP:". 

dattr. Karfıamdakine .azle~ 'I~ 
tuğunu temin etmek iateri r ,, 
vurla, goa.zel kollarım y~Q ' 
kal&np: ,; 

- Hana Georg, dedi, bCD_At 
cide etmek, baklanda fen& F::.I 
lemek mabadiyle hareket ~ 
Sana ne söylediğimi hatırl~ 
bir zevce olmaca ıayret ed 

11 
~l 

Delikanlı, barid bir ta~ 
bele etti: 1 

- Evet, bunu aöyleaüftlO 
ben vaz geçiyorum 1 HiaierioL 
tezyilc etmene hacet y<1k. B 
yanında, bin'birimizden t 
n olarak y.ıııyacafız... ser 
kendi iıtediği gibi ... Bir ~~ 1"" 
makta beraber r Seni 1imdilik 
yette yapmak Jriilfetindeıı _ d~ 
ralc.amam; çllnldi, eWeme .-..-~ 
bir kurtanlmalıdu. Bunu i 
ni zamanda itin içyUzünU ki 
yen iyi yürekli babamı da . 
rum ı. 1' (.4 rfioı' 
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• 
ıngilterede Askeri bahisler 
Polisle halk nasıl 
işaretleş(lJoT? 

Bir = ·=·= .......................... ""' .... ! 
nıUcevher magazasından yUzUk almak isteyen 

.... 

Denizlerde hangi dev et 
daha kuvvetli? 

Ştlpheli nıtışteri; gizli bir dtlğmeye basmak· 

......_ suretile polise haber veriliyor. -..................... ..... ........................... : 
Büyük bir Avrupa harbi olursa 

bu harbin mukadderatını deni~ silah 
lannın tayin edeceğini iddia eden as 
keri mütehassıslar var. Tahtelbahir 

lerle tayyareler, deniz harp filolarının 
yardımcılığını yapmağa başlayu.hdan 
beri, deniz silahlannın kıymeti bir 
derece daha artmıştır. 

Tayyareler, filoların toplandıkları 
üsler etrafında manevralar yapmak 
ta, havadan gelecek hücuml.:ırı dur 
durmak, önlemek bakımmdaıı en 
büyük hizmeti ifa etmektediıier. U 
mumi harpten evvel, filoları düşman 
filo!arınm hücumlarından koıuyan 
lar. sahil bataryaları idiler .. 

Sahi! bataryaları, 20 kilometre u 
zaklıklara kadar endaht ederek ge 
len yahut gelecek düşmanı gülleleri 
altına alıyorlardı. Halbuki tayyare 
ler öyle değildir. 

Sahil bataryalarının 20 kilometre 
ye kadar yaptığı endahta mukabil a 
ğır bombardıman tayyareleri 500 
den BOO kilometreye kadar uzaktaki 
düşmanı bombaları altına almakta, 

• d 1. M" . · 1• onu manevra irnk· da l k nı tasavvur e e ım. uşterı ıçeı k h ~ anın n a a oy 
girince derhal İ§are.'der baılar. ma ta, a,tta sıg~nrnakta olduğu kendi 

Çıraklardan biri, mütteriye göı· ~~v~ınaa. ateşı altına alabilmekte 
terilmek üzere tezgahın üzerine k~~· .. kskerı operasyonlar bakımından 
çıkarılan kıymetli tatları gözetle· l uçu v~ ... kapalı denizlerle, Okyanus 
me~e memur edilir. arı yekdigermd~n ayırmak icabedeı. 

Diğer bir itaret te, müşteri ile İspanya harbı başlayalıdanberi ga 
kapı arasında durması için baıka zeteler, sık, sık ltalyan ve Alman do 
bir çırağa verilir. nanmalanm.n kuvvetleriden bahsedi 

Bir ücüncü iıaretle de, mücev- yarlar. Deruzaşın Yerlerde harb~ giri 
herci dükkammıi kapısının gizli şece~_devletler, kara ordulannm har 
bir kilitle kapanması temin edilir. bettıgı yerle yapılacak deniz nakliya 

T ezgihın at,ında gizli bir zil tı için, deniz. Üs~eri m.ey~~ get~r 
bulunmaktadır. En yakın polis ka· mek ve gemılenn emnıyetı ıçın sahıl 
rakolu ile alakadardır. Bunu da lerd~. yahut adalarda, İc:Abmdrı sığı 
hatırda tutarsanız geliıi güzel ka· ~abıle~ek merkez kunnalC meCburiye 
pıdan içeri girmit müıterinin ne tındedırler. 
kadar sıkı bir ihata altında bulun· İtalyanlar, Habeş harbine girişme 
duğunu takdir edersiniz. den Önce, Fransızların bitaraflığını 

En mahir hırsız dahi olsa, bu temin ettiler. lngilterenin susmasın 
sıkı çenber içinden kolay kolay ıı· dan istifade etmesini bildiler ve an 

cak bu iki devletin müdahale etme 
rnesi sayesindedir, ki muvaffakıyet 
elde ettiler. Halbu, ki... Eğer lngiliz 
ler arzu etmiş olsalardı ltalyanlar mu 
vaffak olamazlardı, ve bugün, yine 
arzu etmiş olsalar, ispanya sahilleri 
ne bir tek harp gemisi yanaşamaya 
cağı gibi, hiç bir harp gönüllüsü de 
gidemez .. 

vışamaz. 

Bütün bu tedbirlere rağmen, 
müşteri hiçbir şeyin farkında ol
maz. O, bütün dükkan müs'ı:ahdem 
terinin kendisi için derhal ayağa 
kalkıp hizmete hazır bir vaziyete 
gelmiş bulunduğunu sanır. Hatta 
bu nezaketten memnun olur. 

Polisler Araıında 
Sivil polislerle üniformalı polis 

arasında daimi bir itaretletme ol
ması tabiidir. 

Bir kere Londra sokaklarından 
birinde böyle bir işaret alan üni· 
formalı polis işaretin ifade et.•dği 
manayı derh~l kavrayarak ge_lli 
felli bir zatı karakola davet etmıt· 
ti. 

Bu zat ta mühim mevki sahibi O· 

lan bir adam çıkmaz mı? 
Adam derhal hiddetlenerek: 
_ iyi ha.kın! dedi, ben bir sabı-

kalıya benziyor muyum? 
Polis cevap verdi: 
- Aradığımız sabıkalı da, b~r 

sabıkalıya benzemiyor. Faka~ sız 
ona benziyorsunuz. · . 

Mühim mevki sahibi adam, hır 
itizardan sonrr. ıerbeıt bırakılmış. 
tı. Fakat bilahare hakiki sabıkalı 
yakalanıp ta muhakemesi yapıldı
ğı zaman ona pek benziyen nam~a 
kir adamın kansı mahkemeye gıt
miş VI! kocasını karakola çağıran 
memuru kabahatli çıkaramlyacak 
bir manzara karş11ında kal~ıştrr: 

Zira sabıkalı herifi, kendı koca
"' ~anacak kadar kocasına müta
bih bulmuftu ... 

Otobüslerde 
Bir gün iki polis hafiyesi, bir 

sürü sabıkalının bir otobüse bin • 
diklerini sıördü. Hiç ıes çıkarma -
dılar. Yalnız ufak bir konuşma • 
dan sonr:l biri otobi~se bindi Di • 
ğeri en yakın telefo':1a ko?tu. • • 

Çekoslovakya askeri müteh~s~ıs 
lanndan C. Y ester (Lidove Novmı_) 
gazetesinde ne§rettiği vakıfane hır 
kaç makale ile bu ciheti aydmlatmı§ 
ve bizim yukarda söylediklerimizi 
bizden daha önce söylemi§tir .. 

Deniz silahlan milletlere pek çok 
paraya mal olmaktadır. Bunun için 
dir, ki denizlere hakimiyet meselesi, 
her §eyden önce, para meselesidir. 

Hangi devletin parası daha çoksa, 
istikbalde denizlerin hakimiye-ti o 

devletin elinde olacaktır.. Elinde 
ham maddesi, demiri, çeliği, parası 
olmayan bir devlet bugün kuvvetli 
de olsa, parası çok olan devletin kar 

W T.-dcni::<le Fran.m; Twııı·ctlcri 

şısında yarın muhakkak boyun eğ 
mek mecburiyetinde kalacaktıt 

Önümüzdeki bir kaç sene içinde 
umumi bir harp çıkmazsa denizlerde 
ki bugünkü filoların devletlere göre 
olan taksim nisbeti çok değişecektir. 

Çünkü, büyük bir harp gemisi çok 
pahalı bir silahtır. lngilizlerin "Rod 
ney,. namındaki en büyük harp ge 
misinin 1927 ~enesindeki kıymeti ye 
di buçuk milyon lngiliz lirası idi. 

Harbi umumiden evvel böyle bü 
yük deniz gemilerinin fiyatları olduk 
ça daha ucuzdu, İngilizlerin o Z<lman 
lar 69 tane büyük zırhlısı vardı, bu 
gün bu zırhlılar eskidikleri için işe 
yarar 1 S büyük dretnot kalmıştır. 
Şimdilik İngiliz harp tezgahlarında 
inşa halinde daha dört büyük zırhlı 
vardır. 

Almanlar ise, harp gemileri in§ası 
hususunda lngilizleri adrm, adrm ta 
kip ediyorlar. İtalyanlar içinde bulun 
duğumuz sene icinde otuz beşer bin 
tonluk büyük iki gemiyi denize in 
dirdiler ... Fransızlar da yirmi altı§ar 
bin tonluk iki gemiyi denize indirdik 
leri gibi, otuz beşer bin tonluk iki 
harp gemisi de inşa halindedir Ja 
ponlar ise, biitün milletlerden üstün 
ç~ka~ilmek için ellişer bin tonluk ve 
şımdıye kadar hiç bir devlette olma 
Y_~n harp gemileri inşa edeceklerini 
soylP-mektedirler. 

Almanların yeni inşa ettikleri son 
harp 51;emileri uzak merkezlerde harp 
edebilecek tessiat ve kabiliyeti taşı 
~aktadır. Bu ge·1iler, Avrupn iisle 
n.~den uzaklaşarak okyanuslardaki 
du:şman donanmaları ile carpışabile 
ceklerdir. ~ 

Almanlara, Baltık ve şimal deniz 
leri için inşa etmekte oldukları gemi 
ler gibi gemiler lazım değildir. Tay 
yare de taşryabilecek olan bu gemiler 
Almanların uzak planlarına hizmet 
etmek maksadiyle yapılmaktadır 
lar. 1924 yılındanberi Almanlar 
genç ve son sistem bir donanma mey 

-dana getirmeğe başlamışlardır, ki, bu 
donanmayı, gün geçtikçe bir derece 

daha kuvvetlendirmektedirler Binaen 
aleyh, küçükte olsa, bugünkü vazi 
yette dünyanın en modern donanma 
sr Almaların elince bulunmaktadır. 
1935 yılında Almanlarla lngilizler 
arasında yapılan bir uzl.ışma muci 
hince, İngilizlere :ı1i!!betle Alman do 
nanmasmın tonası yüzde otuz beş 
olacaktr. Tahtelbahirlerin tonaf· ln 
~ilizlerin tahtelbahir tonruıına r.isbet 
le yüzde kırk beşe kadar yükselebile 
cekti. Yani, lngiliz donanmasmın bu 
günkü" mevcut harp gemisi tonasma 
göre, Almanların da 420,000 ton 
hacminde donr.nmaları olması icabe 
diyordu. 1935 yılı kanunusani aym 
da mevcut Alman harp gerr.i!erinin 
tonası ise ancak 126.000 i bulmakta 
ve daha 300.000 t,onun inşası 
da 194 2 yılına kadar ikmal edilmiş 
olacaktı. 

Bu müddet zarfında, lngilizler de 
bittabi boş duracak değillerdi. Za 
ten lngilizler geçen sene sarfedilme 
sine karar verdikleri dört yüz milyon 
İngiliz lir~lık harp tahsisatından mü 
him bir kısmını deniz silahlan için 
ayırmışlardr. Mamafih, İngilizlerin 
tonası arttıkça Almanlarınki de yuka 
rıda kaydettiğimiz yüzde otuz beş 
nisbeti üzerinden artacağı için 194 2 
yılına kadar Almanlar, 300,000 de 
ğil, en az 500.000 ton daha harp ge 
misi inşa edeceklerdir. 

Bu itibarla Almanlar, kendi sahii 
lerindeki deniz üslerinden mada, 
Portekiz sahilleri ve Kanarya adala 
rmdaki Las Palmas limanını da ge 
nişletmişlerdir. 

Tahtelbahirlere mahsus olarak 
Helgoland adasında da üsler• meytl\ 
na getirmişlerdir. Bu adadaki bütün 
sivil ahali ba~ka mahallere nakledil 
mişlerdir. 

Harbi Umumide bile tahkim edil 
memiş olan Ruan adası Almanlar ta 
rafından tahkim edilmiştir. Maama 

fih bütiin çalışmalara rağmen, lngi 
]izlerin elinde bugün mevcut deniz 
silahlarının tonilatosu 700,000 dir. 
lngiliz ve Fransız donanmalarını bir 
leştirince, Alman ve 1 tal yan donan 
malarmın büyiiklüğü 25 de o~ı dere 
cesinde kalacaktır. - M. N. 

':-~-------------D 0 K T O~ . 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan bekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ve kadar 1.ale 
li tayyare apartmanları iltiııci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalanru parasız. Kurun, Ha 

ber okuyuculannı dakupon muka-

bilinde muayene eder. Te lef: 23U5:~ 

Otobüse binen polıs hafıY,e•ı bı
<\rkası 1 O uncuda). Frarurs muliripleri Balear adala11rÜltı r ı 
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Kazaga uğrayan 
Ba§ tarafı 9 unc\lda) 

letçiye gizli bir iıaret verdi. Bilet
çi vaziyetten tof örü haberdar ~,. 
ti: 

QI -)Dl d)) 
.~ _r ' ' 
Fransa Hollandayı 

R vapur 
Karaya düşerek rıh
tımı do parçaladı 
Limanımızdan transit geçmekte c. 

lan üç bin tonluk lngiliz bandıral: 
Svvoiby vapuru evvelki gece Ticaret 
mektebi önünde bir kazaya uğramış 
sularm akıntısma kapılarak karaya 
düşmüş, bahkçılık enstitüsüniin bu 
lunduğu yerdeki rıhtımın beg metre 
lik kısmını parçalamış ve sahilce bu 
lunan bir ağacı da kökünden sökerek 
devinnittir. 

Hadiseden haberdar olan Deniz ti 
caret müdürlüğü, fen heyeti rr.üdürü 
Hayri f stanbul liman reisi Zihni ve 
nöbetçi kaptanı T ahirden mürekkep 
bir heyeti vaka mahalline göndermiş 
mahallinde keıif yaptırmıftır. Vapur 
kaptanının vermif olduğu ifad~ye gö 
rej hadise doğrudan doğruya akıntı 
yüzünden husule gelmiş, üç defa de 

mir atılmıf olmasına rağmen kazanın 
önüne geçilememiıtir. Fakat çok 
ıarip bir tesadüf olarak bu büyük 
kazaya rağmen vapura hemt'n he 
men hiç bir ıey olmamış, hadiseden 
pir kaç saat t'onra vapur Akdenize 
doğru yoluna devam etmiştir, 

Ancak vapur rıhtımda bir hasar 
vücuda getirmiş olduğundan acente 
hakkında takibata girişilmi§tir. 

Rıhtımın bozlumasıqdan husule 
gelen zarar vapqrun mensup oldu 
ğy ac~nteden istenilecektir. 

Şayet acente bu zararı vermek is 
temezse mahkemeye müracaat oluna 
caktır. 

"~ ..... · ... "':·"~ •• . 1 .•• :· •. • 

• Gelecek 
decek 

ve gı-
vapıı:rlar 

Bugün limanımızdan gicccek olan 
vapurlar şunlardır: 

Saat Vapurun ıs:ni Gitiği yol 
l 6 Ankara · Karadeniz 

9,30 Uğur İzmid 
8,30 Kocaeli tzmid 

20 Bursa Bandırma 
10 Dumlupınar Mersin 
Bugün limanımıza gelecek vapur

lar §Unlar.dır: 

· Saat Vapurun ismi Geldiği yol 
18,30 Saadet Mudanya 
8 Bartın Antalya 

Sağlık 
Servisimiz 

JIUWA doktorumuz Pazarteat g1lnler1 
'°"t ı::ın ~ butuktan yfrmJye ka 1 ll' 1., 
setemız ldarebanllftllıde, Ctimart.eaı ~ert 
de saat H ten 19 a kadar LAlell Ta;r;çre 
f.pa.rtımanıan lkiııd daire Oç ıııpnarada 
dalma okuyucularımızı yedi kupon muU. 
bllJnde kabuJ eder, 

Ayn.l §ekSlde dl§ doktorlanmıJ ~ oJru. 
JUCU}anmızm ernirlertne tıazır bulunmak. 
t.tda. Dfı doktorumuz Fabrettln Df§men 
Pannakkapı l.aUklAI caddeafode 127 ouzna, 
rada pazartesi günleri aaat H ile 20 ara.. 
lllld& bulunduğu &1bJ doktor Necatı Pak· 

Bütün bunları otobijıtekilerden 
hiç hiri:;inin ruhu bile duymayor
du. 

Obbüs dnrmach. Hatta hızım 
MI, ltesm~den yoluna c!evam et
ti. 

Ancak bir polis İsbtyonunun Ö· 

nüne!~ 'Levakkuf etti. 
Poliılerden hiri kar•kola evvel· 

ce telefon etmiı oldcğu için, bir 
kıta poliı çoktan dııarıya çıkmıı 
ve tertil ı:t almı" bulumıvordu. 

Otobüı dur..ı~ca, derhal atılıp 
içerdekileri "Torbada keklik,, gı
bi yakaladılar. 

Otellerde lıaretleıme 
Oteller her mü~'.:eriyi almaz ... 

Niçin? Çünkü orada bir ıivil me
mur bulunur da onun için .• 

lngilteredeki büyük otellerin 
holünde daima bir ıivil memur 
bulunur. 

----
2-3 yendi 

Müsaba 60,000 seyirci vardı 
Bu hafta Hollandada, Amiıterda- l 

nıın 924 senesin.de olimpiyad için ya· 
pdan meJhur ıtadyomunda, dünyanın 
en miihim fudbol mıçlarından biri ya· 
pılmıttır. 

60000 kadar tahmin edilen kalaba· 
hk bir ıeyirci önünde ve yağmurlu bir 
havada Fransa ve Hollanda milli ta
k,mları karıılaşmıı ve neticede fransız 
la.r 3 - 2 galip gelmişlerdir. 

Bolocne takımiylc Paris takımı arasın 

da yapılan çok heyt.l.:anlı bir maçtan 

sonra takımlar 1-1 berabere kalmış

lar<lır. 

ltalyan ekibinde memleketin en 

meıhur oyuncuları bulunmaıma muka 
bil, Pariı takımı, bir çok oyuncu~rı· 

nı o ıUn Hollandada maç ya~n miUl 
takımı vermiJ oldui·.ından mutad kuv 

vete bulunmuyordu. Onun için bu ne
tice İtalyanlar hesabına h~ ıöı ülmt· 
migtir. 

levlçre: a ltalya: • 
İtalyan milU takımiyle İsviçre milli 

takımı ara·unda Geneve şehrinde yapı· 
lan maç 2 - 2 beraberlikle bitmi~tir. Ollmplya Uya·roeunda m•; 

İtalyan B takımı da İsviçre B takı 
mını 4 - 1 yenmiştir. 

Eğer kapıcı, ıelen mUıteriler • ltalya ,amplyonu B' oıo ""ft8 

den birine "boı odamız yoku de • tatamı Parls takı Ttlle t - t 

Yunanlı bokıör Hriıtoforidiı ile 

Romanyalı bokıör Tollulnko ıruında 

A'lnada Olimbia tiy•troaunda yapı

lan maçta Yunanlı bokaar haamım bl· 
rinci devrede nak avudla yenmiıtlr. 

miııe, -otel hakikaten dolu ol • berabere 
madığı zamanlar- bunun mu • Pariste İtalya şampiyonu meşhur 
hakkak bir sebebi vardır. Orada 

1 

bulunan bir polis memuru adamın M • • ı A • 1 H • t ı • t k 
~a:!:~:1~:~:~.~ö~i:~~i ~:~=~i: u ayı m e ı n ı e • 
tele almamıuını ihtar etmittir... karşı I aş 1 yor 

Ve bundan ıonra tabii laıımıe. r a r 
len \akibat devam eder. 

rakıi şoıörlerinin Rolü Tekirdağh Hüseyin de Hava Ku-
.!akıi toför~eri d~ polisle hayli rumu menfaatı·ne gu·· reşe hazır 

munaıehettedır. Bırçok m\lhake-
melerde, muhakkak bir taksi ıofö
rünün ifadeıine müracaat edilir. 
Zira, taksi ıoförü, ıucluyu bir yer· 
den diğer yere -polise yardım 
makıadile- RÖtürmüı. onun ıez· 
diği yerleri. ahvalini, hatta baia· 
jmın biçimine kadar teabit e'~it 
ve bilve&ile vakaya karıımıthr. 

Binaenaleyh, mahkemede, gör· 
düklerini ve bildiklerini anlatma· 
ğa çağırılmıttır. 

Büyük M(Jğazalarda Ve 
Bankalarda 

Büyük mağazalara ıelince, ora· 
da da polisle daiıni bir iıaretleıme 
cereyan etmektedir. 

Büyük mağaaı;larda, kadın ve 
erkek birçok sivil polis bulunur, 
Bunlar, müıterilcri göz altında bu 
lundurdukları cihetle birçok kim· 
seleri kumat veya öteberi çalu· 
ken yaaklamıtlardır. 

Bankalarde. da aynen böyledir. 
Kıyaf e'&.çe ehemmiyetli görünen 
bir adam elinde bir c;ekle ıelirse, 
veznedar çeki derhal bozmayıp, i
çerdeki ıef ine gösterir. 

Çek doğru iae, ödenir. Sahte İ· 
ıe müıterinin bekletilmeıi ıöyle
niHr. Çok sürmeden kapıdaki po. 
lis gelip sahtekarı tevkif eder. 

Ve pQnların h~pıi 11izli iıaret
lerle yapılır. Poli:sle konuntinat 
halk arasında geçen, ıizli itaret. 
lerle. 

Mülayim - Tekirdağlı ve. Hindli j 
pehlivan araıında. ~ıkan ve hır hafta ı 
dır bütün spçır efkfınumumiyeı;ini a 
lakadar eden ihtilaf dün yepyeni bir 
safhaya ginnittir. 

Malum olduğu üzere, geçenlerde 
Mülayimin Hind~i pehlivanı mağlUp 
etmeai üzerine. o gün stadda bulu 
nan, Türkiye \>at pehlivanı Tekirdağ 
h Hüseyin gazetecilerden mfaekkep 
bir heyet huzurunda defi yapmrş ve: 

- Gelecek sefere ben ayni günde 
h~ Hindli ile. hem de Mülayimle 
birbiri sıra kartıla§mağa hazırım .. 
demi§ ti. 

Üç gün sonra, yani aeçen pazar, 
bu müsabaka icin her §ey hazırlan 
mıf fakat bir gün evvel T elcirda~lı 
Hüıeyin, ilk söylediği sözlerden vaz 
geçerek: 

nin ortaya yüz lira koymaşmı ıart 
koştuğunu ve müsabakayı kazanırsa 
bu Mrayı alacağım, kazanmazsa pa 
ranm yine Hindliye kalacağın• söy 
}emiştir. 

Biraz sonra Hindli pehlivan da ar 
kadaşımıza uğramış, Mülayimin tek 
lifini tamamen kabul ettiğinj ve 
mevzuu bahis yüz lirayı müsabaka 
dan evvel ortaya koyaqğmı söyle 
miştir. 

Bu vaziyet kar§ısmda Mülayimle 
Hindlinin bu hafta bir reva~.§ maçı 
yapmaları kati surette kararlaımıJ 
bulunmaktadır. 

Hava kurumunun hazırlayacağı 
müsabakanın bu karfılaımalardan 
sonra. yine önümüıdeki haftalar için 
de yııpılmaıı ihtimalini de kuvvetle 
umuyoruz. 

- Hindli, ~na mağlup olan Tür ..,....,..~~-..,.-__,.._,,...-,..,.,,....,,,,,,,.....::!--==,... 

kiye ikincisi Mülayime yenildi. Ar K UR U N 
tık ben onunla güı'eşemem. Çünkü ...,..__ --... 
bat pehlivanırn, diyerek hçr gcye rağ 
men knrşı~mal!ır8 gelmemişti. ABONE TARIPESI 

tclnde 
Bu vaı.iyet tabii bir çok dedikodu 

lara şebep olmu~. yani gazetelerde 
T ekirda~lıya karşı ıiqdetli bir liıan AJ1ılr 
kullanmağa b~Jamıılımiı, • aylık 

... 
ıeo 

iN &n, 
t.,15 R"' 

Dün, Türk hav~ k\trumu lııtanhul ~;.~:k 
şubesi bqfkanı lsnıail Hakkının bir 
telefonundıın anlıyoruz ki. nihayet 
ilk aq~ünde durmağa karar verrnit, 

sıo ""' 
ıeeo Kre 

ve h(lva kl.lrumuna giderek: 
-. Ha,ılatı tArııamen h~va kuru 

muna ait olmok ü~ere, ben gürqe 
haıırım demiıtir. 

farltfs1n4tm f}al\(•n 11lrli'1 ıçın ıy~a o\UJ 
kuruş dU:Uıur. Posta birliğine gtrmlyezı 

r~rıere ayda yetnıtı beşer kuruı 
ummmıtfllr. 

l'Urı.l)'l!nln ~' IH!ll'- nwrlleıta!k 
f(tTUIJNa •lınQf ~qdrr. 

Bu 1011 vujyet bizi ıu iki noktft 
~n mı:mnup etti. 

ıı de KarakOy Mahmud.Jyo caddest ı-2 ~--•••••••••••.-.= 
numarada aaıı ve cuma gtlnlerf ayni 11aat. 
!erde okuyµculanmıını dJ:lertne bakacaı.. 
lar ve u!ak t.edavilortnf yapacaJdardn'. 

Ayni zamanda Beplkty tramvay CM 
dut Erfp apartımanmda atııınetçl EınJr 

Fidan mubtac okuyucutarmm:m çocuk 
laruı.ı etlnnet edecekUr. 

A)TIC& Aksaray Perte., ıtçzaııellJ ya. 
Dmda 3~2 nuıııaradıa 81lnnetç1 ~ 11bhat 
memuru Nıırt Eşsiz KUHUN doktonınun 
vereceği enjeksly<ınlan hebertnl yedi ku

pon mukabtılıl~e ve atı:meıerımıze cc eh
•er. §Cra!Ue çocuklarının &tınnet ıımcll• 

7elcırt:ıl yapacaktır. 
lalmlertuJ yar:dıgımı& doktor, dlş.;t ve eün 
ııetc;llere mUracaat ederken KURUN'un 
blzmet kuponundıu:ı vedJ tane cbtUnnelı: 
•ıtzımdrT. 

..... -KlJRUN-....... 
Hlzmel kuponu 

Bu xupoou gazete idaresine getıreı;ıer 

l - KtıçUk U1nlannı parıuuz haıtınrlar 

J - Kurur.un hekfmlerlne parMu tıııktrn. 

lırtar. 

1 - Rukulı n mali mtışavlrler1ne ber 
ttlrlft kanun yotlarmı panuıız ııonıp "~'""'' 

X9 
Maceraları 

Büyük bir cUd halinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. tçlndeld küçük 
konuımala.rla hic yorulm dan X 9 
un harlkullde maceralarını tt.kip 
etmlg olurıun~. 

x 9 u 
sizin gibi çocukla.rını~ da çok ae. 
ver. 
Bu onların ayni amanda eflen«ıll 
bir okuma. kitabı da olur • 

FJatı 30 kuruıtur 
Çocuklarınızı teıvlk edinfl. Hatta. 
lıklarından ayıracakları kUı:Uk yo. 
kftntarla bu kUçUk rakamı kıH bJr 

zamandı elde ederek ::J 
X 9 un 

rnaceralarından birer tane edinme. 
lidlrler. 

, Hem kıymetli bir pehlivan verdiği ~--------""-"""""-1 
sözünü tutarak müşabakadan kork 
madıiını iıbat etmif olacak, hem 
de hava kurumuna Qldukça mühim 
bir menfaat t~min ~dilecek. 

Bu ihtilafın bugün meydana çı 
kın ikinci ıafhuı j,e fUdur: 

Oöz hekimi 

Dı.Muıai RamlAgaın 
Muayenehane1lnl Takllm.Talimane 

Tarlaba§ı Cad. URl'A. Apt. nına 

naklctml~tlr, Te1: 41~~:i Müliyim pehlivan dlin bir e1 kada 
fmll'D u~rayanak Hindli pehlivanla azardan maada herıün ı Oalcden 
""'"'1 O iÜndür lutıhl vnziyette olmaıı ıonra saat ikiden şltıya kadar 
na r•imen --- tıııkrar wUre,e hazır ol ----

dtıiunu ancak, bu müıabakıt.da rakibi 

................. ..a ... ~ ...................... . 
UıkUdar • KadlkUy ve bava1ts1 Halk 
Tramwaylerı TUrk Aııonlm Şirketinden: 

Şabekelerimiıde ilk ve orta mek1lepltrle liıe talebelerine 
tatbik edilmekttı olan tenzilltlı bi l.t ücret tarifeıi, 15 lkincite .. 
rhı 1937 Paıartoıi ıUniind•n itibaren, Şirketimizce uıulü dair• 
ıinclı \eıııilltlı ı•zi varakuı veril ın•k ıartiyle, yüluek ıaokte~ 
ler t.leb .. ln• de tıımil edilecek ve yükHk mektepler talebe· 
lerl isin ılmdiye kadar tatbik edilmekte ol&uı teıııilitlJ tarife 
ayni ıUnden i'ı;ibaren htikümden kaldırılacNüır • ........................................... 

Lübnan' 
(Bal' 

yeti, bu ölülerin. ecn~-~ 
ayak oldukları kanaa~-, 
kea hu hareketin m 
meğe batlamiftır. . rrıer'.. 

Ben yine böyle hır _.fil 

U b. 'k .. f . hanenin ~:c ~ n ır u up .. tii}ııl"'ıi 
Cemal pao-nın büyU e '-
mini gördüm. Kü!üphı:dı. ge; 
tumdu. Hayretimı an • 
lumdan içeriye çek~~· . ~ 
~ Hiç tatma utıl~~ 

den gelse, Merce rneY keliJıi 
na Cemal pa§anın heY b~ 
karşısına geçer, onları lf' 
bunları niçin asmadı>·· 
dıın.... . '*' 

Ceıareti medeniY~ ~ 
gençti. Fakat böyle ~ 
o değildi. Çin Türkiı ~ 
inıanlarla aörüıtüm. ;;-ı: 
vahlarla uzun zanıan ,.ıd.L 
dim. Büyük Türk inklM""" 
din menkıheleri nr-'"" _itli 
AtatUrk iımi, islam Alflv..: 
ten kurtaran muka~ 
alem olmllftUr. ._ . ..1i 
~nlerde bir Surır"" 

cize kabilinden: . _.M 
- Türklerle dolt o~· 

muz.. ~ 
B~rmuıtu. O -~ . ..1t ~ 

Türktür. Fakat, iıter ~~.ı 
iıtene Çinli olıun. D\UlY

911

~ 
de1 bir İYman gibi ~ 
kanaat kartmnda, bizi~ 
tene aevmeain... Ne Jı 
O demek Arilbistan der11~·ı 
demek Suriye demek değ! 

Dr. ceıııil s·· 

'f 
Nuhun getP' 

- U d taralıt1 t 
Bunlar diğer arkad!UJl!:Ji 

dokuz ay devam eden ~
hatta tehlikeli birçok ma df1 
!attıktan sonra şimdiye JcJ -
da bir misli daha butuııııın,.
Iı vahşi hayvan ve ku~ 
nu it.mama muvaffak olm 
kı Nuhun gemisine benZel' ~ 
miyle bu hayvanları Aın6~ 
tirmeye muvaffak olm~ 

Şehir 
Meclisind' 

(B8§ tarafı~ 
yakınlarında aabit ve " 
cılık. 

Şuraya buraya tuhaf 
adamlar dikmek ve butı"
çirkin vaııta ve ıekillet' 
e\m~k suretiyle halkı r 
deçek ıeki)de reklinı 1" 
saktır. 

Vmumt mahallerd• t~ 
larda bunları tertip ed! ı,ı 
fınd,,_n ~ğylep~elç ilk ,öl 
çe olacaktır. Sa'&:ıcılarıJ1 ' 
dil türkçeden aayri dille 
ları da yasaktır. ~ 

Oükki11 levhlarında t;J. 
ler Ustt~ ve ÇQk okur>' 
yazılı olacaktır. ~~ 

St~dY<>mlar ve koıu 1 ı,r 
lediyece t&.Yİn edilec•" ~ 
uhhi ıartl•rı h~il$ ol~' ~ 

Buralarda ıu veya bal ~ 
çiik diiıürmeyo veya k.-r., 
ye çalıtmak ve bunun ıÇ;;;.f, 
çağırınak, o~na vey• k~ 
kcm)erin i•ine karı•ıll 
ıtıhçsına airmok Yil•~ııu:~ "J, 
Sım~klı ıu)cer aeçst ~/ 

••n~'-aı •ttl~l•ma•ı ııı" 



le,, ........ __ , __ 
a~,111 am. ı· v. 

., il ıgı 
1 '111/aıı 

'4ta=~·--tt tıbuı Le 
~ etlba bo vaınn Amirliği için 6600 
ttıın •det aıar~u, 800 adet alaturka, 
~a glinu aa:~ga dirsek 5 • ıı . 937 
~ hııt l\onr 15 de Tophanede Sa. 

~ı... ısyonu d l 

Beşiktaş vakıf a!:atlar 
den: 

Kiralık apartman 

idaresin· 

Beşikta~ta akaretlerde 71-1, 71-2 
numaralı apartmanların açık arttırma 

suretiyle kiraya verilmesi beş gün u
zatıldığından ikinci teşıinin sekizinci 
pazartesi günü saat on be'e kadar Be· 
şiktaıta akaretlerde 54 numaralı müte 
velli dairesine müracaat etmeleri. 

V. No. 23580 

KURUN 
ilan tarif esi 
Ilin ~ayfalarında santırr.i 40 lü. 
Resmf ilanlar ;:;o ,, 
Dördüncü sayfada 
Üç \'e ikinci sayfalarda 
Birinci sayfada 
Başlık ilanlar 

100 " 
200 .. 

400 " 
500 .. 

Ticari mahiyeti haiz olnııyan 
küçük ilar.lar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşt~rilerimizio 
mukaveleleri müddetince fark a. 
lmmaz. Uzun mUddet devamlı 

. ilanlar tenzilata tabidir. tıan ver. 
mek hususunda yalnız ve münha. 
sıran V AKIT YURDU altındaki 
Kemalettin lren ilan bUrosuna 
mUracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

-------Deniz Levazım sır 
lınalma komisyon 

ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 16800 lira 

j · lI::: ltUllUN ~ 1KINCITEŞRIN 19"37 · 
="'="'~~~ ..... ~ ...... o=:::::::.,,.;;.... 

11 Türk Ticaret Bankası 
Anonf m Şirketi DlrektlirlilğUnden ı 

• ' • 1 • • .. • ... ~ ... ... " ,, ···,. .. • . ' . . . . .. 
' . 

· _ .: · ısta~bi:Jİ- B~lediyesi . ilanları 1 
i 

Ramazan münasebetiyle ekistra un !ardan yapılacak pideler yuvarlak ve u. 
zun §ekilde büyükleri be§ yüz, küçükleri iki yüz elli gram ağırlığında olacaktır. 

Buna muhalif hareket edenler cezalandırılacaktır. 
Alfı.kadarlann malfımu olmak Uz.ere ilan olunur. (7463) 

Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından: İstanbul Belediyesinin tescilini istedi. 
ği Evkaftan Hususi İdareye müdevver Fatih yangın yerinde !Kadıçeşmesinde 
Yarhisar mahallesinin Medrese sokağın da eski ve yeni 6 No. lu Muhit Ahmet 
efendi medresesinin tapu kayıt ve sene eli olmadığından naşi 17 • 11 • 937 tari. 
hine müsadif çarşamba günü saat 15 de mahallen hukuki Yaziyeti tahkik ve 
tesbit edileceğinden işbu tescil talebine karşı mülkiyet veya bir ayni hak iddia. 
smda bulunanların müsbet cvraklariyle birlikte yazı ile idaremize veyahut mu. 
ayyen' giinde ve saatte mahallinde hazır bulunarak gönderilecek memurumuza 
müdafaa' ye itirazlarını bildirmeleri lU zumu ilan olunur. (B.) (7464) 

olan 2000 ton Lavemarin kömürü 10 I{e3lf bedeli 7000 lira olan Çatalca da yapxJacak aşım durağı inşası açılt eli. 
tkincitcşrin 937 tarihine rastlayan siltmeye konulmuş ise de belll ihale gününde giren bulunmadığından p8.7.3.rlığa 
çarş~nba günü saat 14 de kapalı zarf çevrilmiştir. Keşif evrakile §artnanıe si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
usulıyle alınacaktır. tstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesi k'adan başka Nafıa '.hfüdürlüğünden ala. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira o. cakları fen ehliyet vesikasile 525 lira lılC ilk teminat makbuz veya mektubile 
lup şartnamesi komisyondan her gün beraber 8 - 11 _ 937 pazartesi günü sa at 14 de Daimi Encümende bulunmalı. 
parasız olarak alınabilir. dırlar. {İ.) (7 417) • 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanz· d kl . Hıfzıssıha Laboratuvarı için lilzu mu olan laooratuvar eczası açılt elisilt.. 

"-'ldQr. 'l'ah . n a pazarlıkla a ı. 
~ rr. İlk teın~ın bedeli 2318 buçuk ---

• S:ı .... - ' natı 173 lira 89 kuru§. 
ı. t~;u' Qıaıne v 1LAN 

ım e ece erı k l t h . 588 ı· 60 . . kapalı teklif mekt 1 belli meya onu muş ur. Bunların epsme ıra kuruş bedel tahmin edılmış. 
up arını en geç ı· L. t"' · ı t · Le MiUd" lUğüv .. d .. ··ı b" · 1s klil 2490 N 

gün ve saatten bı'r t l' k d ır. ıs .. sı e şar namesı vaznn ur n e goru e ılır. te er o . saa evve ıne a ar . . . . 
Kasımpaıı.ada bulun K . B lu kanunda yazılı vesika ve 44 lıra 15 liuru§luk ilk temınat makbuz veya mcK. 

"}{ l~bu· e numunesi Komisyon 
0ltl.i.sy0rıır. İsteklilerin belli saat.. 

la a ~elıneıerı. (227) (7405) 

ııcıa~buı le\> • • 
'ıı &at bay ilZırn Amirliğine bağlı 
~ l' '93? p "anatı için300ton arpa 
~ ~0~haııcd aıattcsi ~ünü uat 14,30 
~ 1ı ı:~ ıt~ Satınalma komisyonun
ç~( U Soo lir a alınacaktır. Tahmin be 
llıiti'~dır. ş;-ır. İlk teminatı 1237 bu 
\l lıtı ~ tötij~n~ı:1e ve nilmunesi ko

ttlttıyı ebilır. İsteklilerin kanu-
ı,~tıı b: tcldif mektuplarını iha

~tl'ıtı ır &aat evveline kadar ko 
t,~t cleri. "7136'"'202'' 

ZlıUcaı.~ • • • 
)tılar '-"ı\ı ~c"azım imirliğine bağlı 
ıs de f'ıı~anatt için 300000 kilo 

1J ~0%1 ~bıııt paxrtesi günil aaat 
V ~. t'abOıı:ıııda a Tophanede ıatmalma 

ırı~lt '%ı b kapaıı zarfla alınacak
'tti L 

1125 1.tdeU 15000 liradır. İlk tc 
tııı 'Ol'h:. ırad ş 
' ~~ """Yoııd ır. artname ve nümu 
~tıı1 n.~l beı a görülebilir. İstcklilc
~~t ~~c 'aa g:leriyle teklif mektup· I 

01lıiay hll<len bir saat evveline 
ona vermeleri. 

~· "203" "7137" 
~I' ltirıci 

lJ' t\ ~..,~ sınır Operatör 
tıı~~~RTAYYAR 

~'fit ~l'rabı alıt VI! sinir, dimağ 
~~ ! 'I> F 81 •. nıutehusuıı 
~lttı~ ıta~ıo ~lteıi S. Asistana 
'\] • "l>tıı. anteUyatıan, dimağ 

"ltıar1 nıeme, kann bu-
~'4~11.. ~Ut Nisaiye ve doğum 
d~ '""'e: Sa ehaaaısı1 
....:ıı lO baıııa.n M 

\() 
6i1td~ kadar e c c a ne n 

~ ğıu. t>arnı Sonra Ucretlldlr 

! t,~ 

~o. 1 ,;1'kapı, Rumell Han 1 
eleton: 44086 

~;~httı aa1· İLAN 
lı: ıye altıncı hukuk mah-

1 t "t ı.t 
, ~ lar ila_ " 

l ıııL ıltJ.41 un vekili Cemil D" d" • V"Q\ 32 Cadde • um U· 
ıt ~t 2,2 •ınde Yıldız apartıma 
~ t)I Ot 't tı \ltt'ıa 

ı. tdi~· c ~li taaında mukimler 
"'t 'ı 't la.bet 1 
~ .. era1et d ~ eyhlerine ikame 

iti ~torıdcrile avasından dolayı ad-

~lc}'~fırıda n dava istidasına müba 
lıt •ı..ııt.. 11 vcr·1 
t~ -"'llııı .. 1 en me~ruhatta mu· 

tı.. cı t goıterı'l · • 'lııı tflt en adresı bır se 
\~'. ~tç}ı Cder k h 
t~~ uı bu1 e alen ikametgahla 
~ . ~fftcc <le b llnduğu bildirilmiı ve 

tıu,._ 1ıı~ u dava hakkında on 
.~ Ccvab . 

"ıı,.~tbı· 1lltrı 0 \rerılmek üzere da-
\,~ 1liııe lt 11 heı gUn müddetle ill 
~~-bircr~r verilerelC mezkur 
bı.~,c la:ı ornekleri mahkeme di 

t~ ~ llrtı i~I bulunduğundan mu 
~ da. ttl.ıı ı nın f erdaarndan iti
~~t .}'~ lltt~rf~ yukarda göatc
~t o) )crİttd raaıyle cevab vcrilme

'Ul~r. e 01rnak üzere ilanen 

İstanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden : 

Fatma Şadiye tarafından ahırkapı 

üç yıldız lastik fabrikasında iken ika· 
metgihı beli olmiyan kocası Gelibolu
lu Hacı Ali oğlu Abdurrahman aleyhi 
ne açılan boşanma davasında: 

Müddeialeyhin ikametıgahınrn meç
huliyeti hasebiyle dava arzuhalinin on 
gün zarfında cevab vermek üzere ve 
on beı gün m:iddetle ilanen tebliğine 
karar verilmit ve arzuhalin bir nusha
ıı da mahkeme divanhanesine talik kı· 
lınıruı olduğundan 937 - 3098 dosya 
sına il!n tarihinin ferc!asından itiba
ren on gün zc:.rfmda cevab verilmesi lü
zumu tebliğ yerin.de olmak üzere ilan 
olunur. 23571 

1LAN 

Eyüp Silahdar ağ:ı beton asma köp 
rü karşısında Cebc•.:i köylü Eleniden 

metruk 420 metre arsaların köy namı 

~ an omısyon aş. b'l b be 5 gUn.. t 1 A d • .. knnlığma makbuz mukabilinde verme. tu ı e era r • 11 • 937 cuma usa a "" e Daımi Encumendc bulumnalr. 
teri. (7214) dırlar. (!.) (7200) 

1LAN 

Eyı:.ip kazası tapu sicil muhafızlı· 
ğından: 

Eyüp Ali bey köyü Eyüp caddesin

de eski 38 yeni 39 No.ıu bahçeli bir ka 

gir haneyi Ali oğlu Ahmed kendi na~ 
na tesçilini istemektedir. Tapu kaydı 

olmadığından tasarrufunun teabit ve 

tevsiki için 17 T. ani 937 çarıamba 
günü öğleden evvel aaat 10 da mahal· 
line tahkik memuru gönderilecektir. . 
Bu gayrı menkul üzerinde mülkiyet 
ve saire her hangi bir hak iddiasında bu 
lunanların bu haklarım gösterir vesi
kalariyle birlikte mezk\ıo: tarihe kadar 
Sultanahmedde muhafrzlığrnuza veya 
tahkik günü mahallinde tahkik memu
runa müracaatları ilan olunur. 

:ı···--·····-··-·--.-............ __.. __ _ q-··••••••••-•••••••••--••••••••••••Hn•••••••Q 

u Meccani muayene H 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan ôolayı h'aciz edilen Erskin mar. 
kalı 1143 numaralı hususi otom&bili Tali sim'de Fiat Garajında 6 • 11 • 937 glinü 
saat 11 de açık artırma ile satılacağı il!n olunur. (B.) (7465) 

Üsküdar sulh birinci hukuk hakim
liğinden: 

tlıküdar Tunus bağında Emin paşa 
sokağında 25 No. lu hanede mukim 
Semiha: 

Davacı Bahri tarafından aleyhini
ze ikame edilen (750) kuruş alacak da 

vasının ilan.en yapıl:ııı !ebliğat üzerine 

icabet etmediğinizden gıyaben icra lu 

lınan muhakemesinde: Müdde' tarafın 

dan yemin teklif edilmiş ve muhake
me 22-11-937 pazartesi günü saat 

10 na talik ve yemin ihbarnamesinin 

tebliğine mahkemece karar verilmiş ol 
duğundan yevmi ve vakti mezkurda ye 

min için mahkemeye gelmediğiniz ve 
yemin etmC"diğiniz surette yeminden 

!LAN 
37 -2073 

Sultanahmed üç.üncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

na istimlaki istenilmektedir. Tapu 
kaydı bulunmadığındün tasarrufunun 
teabit ve tevsiki için T. sani ayının 
19unc:u cuma günü öğleden evvel saat 
10 da mahallinde tah1;ik memuru gön
derilecektir. Bu gayrımenkul üzerin.de 
m:.ilkiyet veya başka~a 1Jir hak iddia-
1rnda bulunanların bu haklarını göste ,, 

1 

1 
Per~embe gUnlerl saat 2 den 11 • kadar 'fi 

Ortaköy Taşbasaınak Palanga~a 25 lj 
numarada Doktor Mümtaz Gursoy H 
fakirleri parasız muayene eder. H 

;m=n: :111n:s:ırmnm1A1&WWW mca .. 

kaçmı~ addolunarak davaya sabit naza 
riyle bakılacağı yemin ihbarnamesi ma 
kamına kaim olmak üıere ihbar ve illi
nen tebliğ olunur. 

Aksaray.da Çakır ağa ınahalcsi ki· 
tip Maslahaddin sokak l No. lu evde 
müteveffa Kadri kamı Meliha tarafın 
dan verilip 37 - 2073 No. ya kayde
dilen arzuhal üzerine yapılan mubake-
me ve tetkikatta merkez bankasından 
kocası tarafından satın alınan 1484 ve 
90981 ve 7945 ve 90943 ve 185867 No. 
lu be~ adet Ergani madeni tahvillerini 
evine hırsız girip çaldmruJ olduğun

dan tediyata bulunulmaması hakkında 
ki :talep ve iddiası kanuna uyğun bu
lunduğundan mezkur tahvillerin tedi
yatta bulunulmamasr için alelusul Ga
zetelerle ilamna ve k:yfiyetinde mali
ye vekaletine bildirilmesine 20- 10-
93 7 tarihinde mahkem~.:e karar veril
miş olduğu ilanen tebliğ olunur. 

ı""' 23578 

!' 

Cumhuriyet Merkez Bankası rir vesikalariyle birlikte mezkur tarihe 
kadar Sultana1ım:dde rnuhafızlığımıza 
veya tahkik günü mahallinde tahkik 
rremuruna mi:racaa~!a itirazlarım bil-
dirmeleri ilin olunur. 2357 3 

lstanbul Komutan
lığı ilanlaı ı 

Çerkezköyde gösterilecek mahalde 1 
bir paviyon inşasının ihalesi k~p~~ı 
zarfla 22 lkinciteşrin 937 pazartesı gu. 
nü saat 16 da yapılacaktır. Muham. 
men keşif bedeli 30425 lira 64 kuruş. 
tur. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
2282 liralık ilk teminat makbuz veya 

mcktuplariyle birlikte 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 üncU maddelerinde yazılı 
vesikalariyle beraber ihale saatinden 
en az bir saat eweline kadar teklif 
mektuplarının Fındıklıda Komutanlık 
Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

(7448) 

iLAN 
ilk okul tahıilini bitirmq dakti

lo öğrenmek iıteyen bir bayan a
ranıyor. l.teyenler Eyüp Tabak
hane caclcleıi 21 - 1 ıayılı Yazı E
vinde Vehbi ôzclene müracaat et
ıin. 

Türkiye 
2811011937 

a...ı 

Alta un ldl..,._ l9öSS 399 

8anlcaot. • • • 
Ufaklık, • • • 

D&ILUMld ............... 1 

Tark l1rua : • 
ll&riıWd -ıa.ıııırıerı 

Altıa -.ıs llilocraı 6 Hfı 698 
Altnaa taJn1ll ika bl ııer-..t 
d!IYUter. 
Diter d!ITU!er Ye ııorçlu 

kllrtııı b&Jdyelırt • • • • 

U.....e talırill.tı 
Deruhte edf!u flTa)a 11altU7e 
ltvflhll. 
Kaıau.aa 1 n t lad m&d
dtlertae te'f'flltu Buta• tan> 

1 ~· 
tmdu nJd tedfyaı.. 

.... ı ..... , 
ftutne ı.oeoıan. • • • 
Ncart •netler • • • • • 
ltAbam n TaJıı•UAt ...,_,: 

\ Dırubt. edllH t'fl'&kı ll&L 

t l tiyenla ıca,..ıhtı Nlı&m •~ 
\ tab'1l&t 1Ub&r1 kıymetJı 

ı Strbest ealıanı n taln11&t 

A•anelar: 
Altm .. dt.'Fh QseriJI• 
Tab"11~t Ozert111 

Rlueclariar 
Hnhtt!lll 

Lira 

ı L27.5to.452.74 
• 12.968.781.-
• 767.163-57 41.246.397.31 1 

ık· 724.163.07 724.163.07 

1 

9.205.5C0.22 -
29.503.34 

25.326. 770. 71 34.561.774.27 

iL 158.748.56.3-

iZ 13.577.480- 14j.17 l .O&l-

~L 3.700.000.-
" 38.924.322. 75 42.624 .322. 75 

ı 
IL.37 .984.583.02 

L. J.781.287.22 41.765.8.50.24 l 
~~ 83.143.99 
L. 8.473. 585.42 8.556.729. 4 ı 

4.500.00l. -
16.472.436.-

vaziyeti 
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3er111&7e • t t 

tht17at akçesi: 
• • ta · 
I M~-İ 

• 
Ad! vt tevk&ltde. ı , ı , • 

Lir• 

15.000. ooo-

2.105.172.40 
BUJ'UI! • • • . • - • • 

Ied&.Wdeld B&ıılmoUar: 
Deruhte edilen errakı ııaktlye 
Kanunun e ye a l.Dd maddeo 
ıertııe te't'flkan bu:lne ıuatm.. 
dan nld tedifat. 

4.516.007.70 16-~1.ıso.10 

r58.748.563-
L. 13.577.480-

Deruhte e~ıen eTJ'&lo ııakU)'9' 

baldyeaı, L 145.17 t .083 -
Kartılılt tamamen altm olarak 
tıl\•eten te avüle vazedilen L. 19.000.000-
Reukont mukabllJ Ulnten tecı.lıl 
•&Uı1 1 

nr1ı: Llruı Mntlaat:I 

DIM• rullbDd&ll: 

12.000.000- 176.171 .~. -
15.050.135.10 

Altına labTill kabil dl.lvizler ~L 682.361.94 
Diğer dövizler ·~ &lacakb il 
kllrln~ bakfyelert • • • • • ı L.3 l .888.758.4ı:! 32.571.120.43 

Hub&eW • • • • • 90.209.237.4ı 

TellM 

2 Mart 193! tarihinden itibaren: 

Ml,b22.7 6.o!l Ye~• 

takonto haddi yllzde ıs 1.2 - .\ltm Uzerln9 avaruı )11zde ' 1.2 

.~3l.6l2.756.ô5 
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VADEl!iı 

EVET GÜZELOf 
• • 

ŞiMDi . 
Bütün erkekleri teshir: edebilirsin.. Bir~ 
leri cezbettiği gıöi, cilt için gayet sabit ve ~ ,,11" 
pışan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört 
tecrübe et. 

İşte, kimyagerlerin ve ka.dınlarm 50 
senedenberi aradıktan pudra, günde 
bir defa pudralanmak kUidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga
yet ince olmak itibariyle yüzünüzün 
ve burnunuzun parlaklığı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmur ve güneşte, dahild~ 
sıf.;ak salonlarda (resimlerde gördü
ğünüz gibi) ber şeyi yapabilirsiniz. 
Suya, güneşe maruz kaldığınız ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 
şayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Akşam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençleştire

bilirler ve birkaç yaş daha genç gö
rünmeye muvaffak olurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv
vetlendirici.dir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halinde gözükmez. ni adeti tabit telakki ed ~ 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu ıihramiz, P1~1 1 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki son derece yapışkan •'bı,.sıı' 
mevt.:udiyeti bile farkedilemez. En pudrayı ısrarla ve Jı>ark . 
samimi dostlannız bile (Bu pudra ı kat ederek isteyiniz. ?[e 
sayesin.de) teninizin cazip güzelliği- memnun kalacaksınız. 

1 - İdaremizin Çamaltı tuzlasında tartname ve tablo §Ctnaaın4 ~ 
mak üzere yeni bir Elektrik santralı tesisi iti kapalı zarf usuliyle eksil 
muştur. eJi; 

II - Bu tesisatın montajı da dahilolduğu halde muhammen bcd 
mir 95000 lira ve muvakkat teminat 6 000 liradır. ;t 

III - Eksiltme 9 - XII • 937 tarihine rastlıyan perşembe günU 
Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yap :-' 

IV - Şartnameler 475 kuruı mukabilin.de inhisarlar Jevu:un .,e 
Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlük terinden alınabilir. .,,, 

V - İsteklilerin, fennt şartnamede yazılı takatta bir gazojen t~fl et' 
mış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun olmak ili;,; 
olunmuı fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere ebilt:ıne ını' ~ 

,.. az 15 gün evveline kadar inhisarlar Tuz fen şubesi Müdürlilğüne v~ 
nakasaya girebilmek için dahi eksiltme den azami 2 gün evveline ka ~· 
rini muvafık bulun.duğur.a dair mezkQr şubeden vesika almaları tiz ~ 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci ınadiJı~ 
lr diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbu% veya mektubunu - .,J 
c.ek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı F 
Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. 

Türk Hava Kurudl~ 
Büyük PiyangosLJ ı 

24. cü yeni tertip başlaınıŞ~ 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dj,. C 
Büyük ikramiye: 30.000 Lira 

(1. 

Bundan başka: 15.ooo. 12.000, 10.000 liralık büyilk ikramiyelet1' 
ve 20.000) Jiralık iki adet mükafat vatdır.. / 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengincden bu piyangoya iıtirak 

Nafıa Vekaletinden: , 
Derincedeki travers fabrikası sahasında ikişer odalı bir çift Jo~ I 

rer odalı lojmanın ve bir işçi barakası ile umumi helanın ve bir Jl1 j 

durmasının inşaları kapalı zarf usulile münakasaya konul~uştur· U 'l 
1 - Münakasa 10 _ 11 • 937 tarihi ne tesadüf eden çarşamba ~ f 

beşte Demiryolları İnşaat Dairesindeki Münakasa Komisyonu ode.B 
caktır. 

2 - Bu binaların muhammen bedel leri mecmuu 17850 liradır· ) 
3 - Muvakkat teminatı 1338. 75 liradır. ...1 ft 

l. aleı"J .,,/ 4 - Mukavele projesi, münakasa şartnamesi, Bayındırlık ~ ~ 

şartnamesi, bina projeleri vesair evrak dan müteşekkil bir takım rJJ~,.#J 
rakı 90 kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden verilrJJ~ fJ 

5 - nu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırııı"t '' 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları vesaik ile ~ 
ni havi zarflarını ve 937 takvim senesi içinde muteber Nafıa Vekil ~ 
rilmiş m:.iteahhid vesikalarını mezkur kanunun tarüatı dairesin~~~ 
rak münakasa saatinden bir saat evvell ne kadar makbuz mukabUJJl"-. 
yollar İn8aat Dairesi Arttırma, Eksiltme ve lhale KomiSyonu 
rormiı olmalan lli%>md... ( 4002) ( 7 281) 

Sahibi: '.ASIM US Nqriyat direktörü: Refik rj) 


