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llAvemlzle hl rllkte 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
· 100 para 

s 8rüksel Konferansın da 
ıvYetler murahhası bütün sulhsever memle

etierin birleşmesi 13.zımgeldiğini söylüyor 

Kamulaya teklif edilen kanun 

Yahudiler 
f llşist tecavüzüne karşı bazıdev
efler arasında ~izli müzakereler 

Herhangibir memleketten Türkige
ge hicret ederlerse almayacağız 

Türk olduğu 
halde ecnebi 
dil konuşan-

P,. qapılıyormuş 
'"tı l'ıı. 4 (II • "' 
tıp~sı bu sah:ıu&!k). - Briikeel kon· kinci içtima. yarın @ahalı saat 10.30 a; ran~mn~ ~~~kü toplantı;;ın(]a So"
d1 •ttır, ~ 1 1 ·ınci toplantı~ını tehir olunmu~tur. Yarın ö~leye doğru yetler hırlıgı murahlıaıoı B. Lih·inof 
~prc~derı h lu~alılıa lar. aat H.30 hir rf".sıni tebliğ neşredilecektir. bir nutuk s~ylemi~ ve bu gibi konfe- ların da 
la.a~~ı~lard~r u 1 bir içtima halinde LİTVİNOF'UN SÖZLERİ ran~larm ~~~a. muvaffakiyctsizlikle 

dı Ya l · Bundan sonra saat u~tı~elendıgını ışaret ederek ~öyle de· Kanunla ağır 
ceza görme
leri istenildi 

pı tnası kararla!;tmlan i- ParİE, 4 (Hususi) - Brüksel konfe- mıştır : 
~ '"Bir devletin diğer hir devlete bir 

Salih Bozok'un milli mü· (Sonu: Sa 2 Sü 1) . . ' ---
cadeleye ait hatıralari : '1 

il() . . 
YUk fskenderln· bir &.ördUğUnile 

' "t karşılaştığı .rerde .. 

"atürkün çözdüğii 
t kördüğüm 
~ "!bhuli 
~~el ~et bayramından bir 
~\', · •lanbul • Ankara tre-
'1· \ ~~~: reıto~'da. aziz 

)~~ı t~kar§ıya ıabah kahve
l-ıc ı.ı"i ~-· ten Polatlıya yakla~ı-
~ .... a.f ~ 
s,h~ agaçsız, otsuz, çıp.. 

Ctcl,ı İ\ ~ 
fe4~·e·~'lllrzok bütün Milli Mü
ilrlld lttlit~ii ında baıyaver sıfatiy. 
d-, '~lu n rece gündüı hep ya
~~ bld'-iu ~~§ bir bahtiyar arka
~İtç ~\l l'er) tçın, tren ile geçliği
~): kı}'ı:r hakkında ayrr ayrı 
I~ ~ 11

1
1,t' k•~tli hatıraları var. is

i l'lt. , o 1 
rı-•I 11> te ! er, d:- ğ!ar ve dere-
Q,~~ tekSlıkçe kenC:iıine bu ha-

" q tar y • () lhra.J a§a.:ıyor. 

.. 

~~ b~"ta.rıı'rdan bahsediyoruz. 1 
) Qrc ar A k t • [ Bifocih nu'!bttsrt Salih Bo:o.'~ 
.cı~ er iıta n ara renı an-
tıhi._ l.lt. Ot d 'Yonuna kadar reli- ile işleyormuf. Yollarda islim tut
bı~,.....-1\ tid~ı·an otomobil ile Siv- mak için ikide bir bekleniyormu,. 

li~Jiikt 1 
'Yormuf. Trenle,.. kö- O kadar ki Ankaradan sonra ikin. 

en dolayı söğüt dalları · · ] k 
cı ıstasyon olan Ma ı öye ancak a . . sekiz saal'~e gidi]ebiliyormu§ iste 

h u 9 un sayın arkadatımız böyle günlerde 
'l ~ büyük zafer müjdesini ~ta türkün c, ..... , ~rn azan ağzından iptida bu yolda işitmi,. 

~ "4fff eı d B.eylikköprü ile Polatlı arası 
8/el/ e milli hisleri meyilJidir. Sakarya muharebesi 

ecek esnasında burada bir vagon kur-
k mahyalar tulmu§, cephane dolu diğer bir va-

~"~u flruıacak gona çarpmıf. Harbin en tiddetli 
.l '"'- tı hı...... cephane ihtiyaçları içinde bu bir 
~ ıt~f · -11aUlnın 'Ik .. ··d·· 
Ut"'ıı-ı ,..J1da.resin· b' hgufu l!r. . vagon cephanenin hepsi p~tla_yıp 

· '""'trı t ın ır a tadanben yanmıJ. Cephanenin bulunduguv 
t- ;1<t?ırlrk) d ·· b · · · · .,,... ~,,.k arı un ıtmış vagonun parçaları etrafa dağı]. 

~Ucr.~f idar . . . mış. . 

~ · ~k· csı Yenıde-n muht 1 f ' lı}'Jc 1 canıilcr .~ 1 Arkadaıım, bu .türlü ha\ıraları 
~ ı, .. f c ramazan muna k b' 1 
ttitrı'\lp~tg ~kla lazım olan Pt arç.a par

1
ça l\nflatırben, ır a~ad~k 

>~ Rib· c, andil k renın so tara ına aşını çevır ı: 
~ C\ ı 'f ) . mum, uranı B k b k J • •• d" 

}'ı•ı ftıiJcrd Ya arı dağıtmıştır. Bu -~ B a. 1' aD:. şu tep~ er~lgor un 
L. "'c c va8~ ed k h l mu . un clr uatepe uenı en yer-

ıl. '1... l'cr] . ece oca arm l d. ı e·· .. k s k h 
'4' '{' b..I crı t••b't d"l . . er ır. şte uyu a arya mu a-
il rtı·· "' old ...., ı e ı mı1tu · k' y ·~ .. ul'tı~·· Uğu gib' b · d rebeııini burada yaptı . aktile 
'v~ '?J

1
•
1 

}'lcrı urı olduau kı dau rhamlkazaı· n a Gordium ismindeki yer burada 
~ ~ ll\c · e. a r a ısanı · · ,, d d. 
>~la ek, hasınc bilhassa ehemmiyet ım~... .. el ı.b . .h . d 1 k 
1 ~~1 il' Suı "a rnüsa't ld v k u soz er enım zı ntm e e e _ 
~t t, Y~ ~llahınet 1 A 0 ufgu Ba trikli bir tesir yaptı. Bir ~l'lraftan 
ı..: ttıah llı~. ' yaso va, e k' F 'k J J d G 
~ l'f >'~ ku ı gibi beJli başİı cami ed~ ı hrı yfa ı .a~ zd~ı:?antın aft ob~-
~ ilv~ 1 racakJ d B ah ıum ura esını. ıger ara an 1• 

~~~it, ~ac!lrurnu aç;· k u ~ ya zim milli mücadele tarihi!l!izdeki 
ıt G~~ılay k'u u esırgedmc Riiyük Sa~arya zaferini düfün. 
~ -·re rumuna var nn d .. 

L ~ • l"lıuhtelif cümlel~r yazı um. · 
~\o 'tı Büyük İskender Anadol1;1yu isti-
~' ti~.._ 'lliinasebetiyl · la ettiği zı:.man Frikyaiıların mer-

'~ 'roJa e sıncma 
~'il'trıi 1 t Yeni programlar vü ASI \1 US 

terdir 
'(Sonu Sa. 6 Sil· 4) 

Sov) el muralılıa<i. Iİariciyc Kor;ıiscri 
B. l.iwinof 

Münhal Mebusluk/ara 

Parti namzetleri · 

(Y cı:uı dördüncüde) 

Ayı lıikll~lJesindeki 

Katmerli yalan! 
Bursa dağlarında bir ayı tarafın
dan büuütülmüş bir kız filan yoktur! 

Masalııi hakikatini 
Bunu yazan, ~merikah gazetecile 

beraber bulunan 

Bursa muhabirimiz anlatıyor 
. ~undan bir müddet evvel, feh- büyütüldüğü söylenen kızın ga
rımızde çıkan gazetelerden biri, zetenin yazdığı gibi lstanbuİ ak

Ankara, 4 (Telefonla) - Mün- Bursa dağlarında bir ayı tarafın- liye hastahanesine getirilmi! ol
hal meb'uslpklara seçim önümüz- dan beslenip büyütülen bir kız ço- madığı da öğrenilmiıti. 
deki J'azar günü yapılacaktır. c~ğu bulunduğunu haber vermiı- Fakat, dün ayni gazetenin bu 

BugUn ilin olunuyor 

M b, tı " k ,, d k b h . ünhallerden Beyazıt. me us- · B va a an te rar a settığini 
luğuna eski Erzurum Meb'usu B. ~ u haberin o zaman aıılıız ol- gördük: Bir Amerikan mecmuası, 
Neca'&.i, Kütahya meb'usluğuna dugu anlatılmış ve ayı \arafından (Sonu:,,Sa. 6 Sü. 1) 

~~~~~~wd~~m~,~-----------------~~~=~=~-
dürü B. Vedid, Zonguldak meb'- n · ıı F k 1 usluğuna d8: Sı~hat .. ve içtimai M~- g 1 e re r a n oy u a • 
avenet Vekaletı Mustetarı B. Hu-
sameddin Parti namzedi olarak n 1 m w k • 
yarın (bugün) ilan olunacaklar- a g a a r a r ver m 1 ş 
dır. 

Kamyon 
soydular 

Bir f nglBz Gazetesi konsolosluk ihdasını 
b6y le tefsir ediyor 

Londra hükumeti asilerin mu
zaffer olacağmı anlamış 

l:o~dra 4 ~A. A.) .- İngiliz hükul ne hu~ukan ve hatta ne de fiilen nas 
metının F ran-.o nezdınde konsolos yonalıst h .. k • ti. • 

Bolu, 4 (Hususi) -Bugün Çay- ] k 'hd h kk d k. k u ume nın tanınmasını ta 
d k 

u baı h?sı da . m a ıl ararım mev zammun etmediğini ve maamafih Sa 
ut arakolu yakınında bir soy· zuu ıs e en gazete er, bu tedbirin (S .. 

gunculuk hadisesi olmuştur: ... onu ~a. 6 su.2) 

Gerede' den gelen posta pa· ~ı1111ııııııı111111ı1111ı.,111ıııııı111111ıı11nı111111ııı11111111ıııı1111111ııı11111 1111111 ııtr111111111111111 11111101 111111 1 

r:~~:~:r.d~yf :~:ıi{i:~~~;.::.:: j B D r a D 11 i v 8"S"i'""''"'"""'"~-==:=: 
dan çevrilmittir. Haydutlar, kam-
yonun içindekileri silahlarile teh- Yarın verecenimiz sayıda E 
dit ederek yolcuları soymuşlardır. i 6 1. 

Kamyonda postanın parası bu- g Metre•im olmıyacakıın! "Tipi olmıyan bı"r' · l l b' İ 
lu d f k t h d 1 : d k,, v· .. 1 ısıy e ev enen ır ! nmayor u. a a , ay ut ar : a amın cq ı yaz.an: ırgu ; - I talyan dikt ı·· .. M 1. • Es 
Yolcula d h'· ı·f k' 1 · = l , "B. F a oru u•o ını na-r an mu ,e ı ımse erın s sı yCl§ıyor. ır ran•ız gazete•ine göre Jiktat ·· ·· · · d .. i! 
iki yüz lirasını almı~lardır. : .,, O h k 'k " orun yırmı ort zJ ~ •aatı ; - , ç meı ur omı : Şarlo, Katon ve Harold Llo d n ~ 

Vak'a derhal burada haber a· g yapıyorlar'? Y e • 
lınmıt ve vali ile emniyet müdür- ~ l 
tüğü işe eı koyarak sıkı takibat ve =_:_=-- Ayrı c a: S i n em a ve 1 
tahkikata girişilmittir. Haydutla- • • • • • 
rın yakında ele geçirilecekleri l \ g u n u n re s 1 m 1 e r i = 
kuvvetle ümit edilmektedir. Iııın1111 1111ıııı111111ııııııı111 1 ııtıııııı 11 1111t11t11tııııı1111"""'11011ı11 .. ıııııı1""'*11111ıllllll•• .. -·ııııı ( 

- ''""t11ıılllktı1tıııı11rıt1ııııııtuuıınıı1111 



2-KURUN ·s: lKIClTEŞSIN ıl937ı . - -

Brüksel konferansı 
'(Osıyanı 1 rıcide) 

'dereceye kadar munffak olmuş teca
viizkfir bir taarruzu takdirinde, her 
nelmilel bir le§ekkülün ınunff akiye· 

te eri§mcsi için: a~ağıdaki tav iyeleri 
yapma ından daha kolay hir ~ey ta· 
savnır olumıma:r.. 

ketlerin ittihadı, hası;atcn lüzumlu • 
ılur. 

Bugiinkü §erait dahilinde 11er ıion
f eran,m kar~ılaşahileccği tehlikelere 
hu suretle işaret ettikten eonra, Brük
e] konf eran~ma nıu\'aff akiyetler di 
lerinı .. , 

jtlost Yunan matbuaflnın mern11 t~ 
kelimiz h_akkındaki neşriya~ : 

:4ıina, ıJ (A. A.) - Ankarav zi -1 
yarctinde Ba~,·ekile rtfakat etmi~ olan 
Yunan gazetecileri yeni Tiirkiye n~I 
hu Tiirkiyenin, Reisicumlmnı Ata -
tiirk 'Un ,·en1i~i ent-rj i ile elde ettiği 
tcrakkiler hakkındaki intihal arım yaz-1\Iiltecavize, kun-ctlc t-1 ine geçir 

(liğini al, hny<li Allah eliirnet ,-n~in .. 
aemek Ve lCC8\ Üze lmrhan olana ıJa 
.. Sana teca,·üz e<leni c,.,. \'f' teca' iiu 
k"atlan, ônn rnuka\'emf't elnıf' .. tav iye
sinde lmhmmak ciif<lrn çok kolavılır 

FaICat hu, hu konferanı; içiıı hPlki 
~alısi hir muvaffaki ·ettir. yal•m lıiç 
hir zaman sulhun ı;alehe:!İ• u]Jı,e\'en 
memleketlerin galebe i ılı·ğildir. Bn 
gihi mm·aff akiyetler, anı·ak yf'nİ tf'ra
YÜz lıncli eleri hazırlar \'e veni kon
fcrımslnrm toplanmasına ypl açar. 

Tcca\'iizlerin f azlalaşmaı;ını kolay
ln~tırmak ikinci bir Eehep <le, konfe· 
ranslarm yuk'arda işaret ettiğim dognı 

yoldan inlıiraflan esnasında, ım11ı~e 
' 'en memlek"ctler arasında da mukad
(ler fikir çarpışmaları dogmasıdır. Bu 
keyfiyetten hittabi, bilahara müteca
"izler liararetle istif adc etmektedir. 

l\_fütecaviz mernlelCetlerin, gittikçe 
ıniktan dalia çoıi devletlere ltarşı teh·ı 
likeler yarataralt hirle~mekte olduli
farı hu zamanda sulli seTcn memle -

Çinle Jnponıı U::.ln~tırm(ff~ 
Dii~ii~iiliivnr 

Lonılr:ı. 4 ( Hıı::.u ... i) - Hriikselclen 
hildirilcli~İnt> ~iire uzak Şark konfe· 
ranc;mıJn tali lıir knınitr tt-;kili <İii -
~ii·ıiilnlf'1,lf'•lir. Sm yet 'e \rrerika 

hiikıiıııf't),.ri ıımrnlılıa.;Jarınm kunna
~:ı tı'~ı'lılıii, f''tiklt-ri hu komite . .la -
pmnava. krıııfnans namına. hir uz · 
la':ma teklifi yapac~ktır. Bununla he-

ralır.r. hn nıiirw·aat J apoııyaya bir ela
' f'f malıi) f'lİni ikti~ap etıniyecektir .. 
Eğer. Japonyanm l'C\alıı cesareti kı 
racak mahiyetle hıılıınııınz~a, lm tali 
komite. Tokvo ile i\Tankin arasında 
uzla~tırıcı roliinii ifa eyleyecektir. 

FAŞI STLERE KARŞI 

Nevyork. 4 (A. /\.) - "Nevyork 
'T'imc.!I,.: ~azete;;inin Tirük:.cl muhabiri 
Briik.,clde toplanan hazı heyeti mu -

r~lılıa"-alar ara,.mcb fa~i:ıt teca\'iizüne 
karir clemokrat devletler arasında bir 
blok lefkili için gizli miizakcrcler ya
pıldığını yazmaktadır. 

Vüntum peşüulen: 
Bir nezaket meselesi 

AvrupaJa mUQferet unıllerin de müteha1111 geçinenleri 
meıgul eden mühim bir meıele: Bir ev •ahibi bir ziyafet veriyor. 
Bu z.iy_alete bir kardinali, mezuniyet ile istirahat halinde olan 
bir ~üyük elçiyi, bir nazırı, bir ecnebi prenıini, bir dükü, aka
demı azaaından birini, nihayet kral hanedanı ôzaaından birini 
davet ediyor. Fakat muhtelif içti mai ıeviyede olan bütün bu 
davetlileri bir aofra etrafında toplamak bir meıeledir. Kimi ki· 
min yanına oturtmalı? Davetliler den hangilerine daha yükıek 
ikram mevkiini vermeli? Bunda mevcut teırilat uaullerine gö
re imkiınnzlıklar var. 

Bu mühim nezaket meıeluini mu«qeret urulleri hakkında 
ihtiıaıı olan bir Franaız muharriri halletmif. Meselenin hal fek
li de fU imiş: Ev sahibi bir değil, iki ıolra kurmalıdır; ancak 
bu davetliler hakkında tefrifat urul /erinin tamamile tatbiki böy
lelikle mümkün olabilir. 

Bir Framız gazetemi 5uridan bahsederken daha kıaa bir 
yol göıteriyor: "Ben olıam böyle bir zorluk karıııında kalaca
ğıma, böyle bir sofra etrafında top lanamıyacak miıalirleri bir 
:ziyafete çağırmam" diyor Siz ne dersiniz: Franıız gazetecisi
nin bulduğu hal §ekli mutı§eret uau lü mütehaıııılannın tavsiye 
ettikleri ter.tipten daha makul değil mi? 

HASAN KUMÇA YI 

mava clcrnnı ediyorlar. Radyum a•ık~armın 
"E·ı ı v· · z r· · · ~ c teron rna .. J!azetc:.ı ..rı ırıı;ın ö"dUrdU ~ U Allm 

'·f:tnı>'i,ı gazet" ide Vekvarelli'nin he- g 
ledive hankaları lıakkı~ılaki makale· 
leri~i '' Kfltim<'rini .. ~nutesi. Atatür 
kiirı azmiyle tahakkuk eden veni Tüı
kivc: nmrizesinc \'e lıütiin TUrk mil
letinin. lıiiyiik ~cfine knr~ı he5ledi~i 
derin ıııulıahhete clair Nazo~ ·un m:ı
knle ~il,.ile--ini. "Ahopoli..... gazete~i 
de ayni meHu etrafında Çnkiridis•in 
mn'rnlclt'rini ne~retınekteclir. 

"Eıno.o;., gazetesi ayni :r.amancla Das
k'alnki~·in re .. imli vesaike miistenit 
makale sif..,ilesini ne~rctınektedir. 

lbnissuut 
BUtlln Arapların 
Kralı olacakmış 

Kahire 4 (A. A.) - Selahiyettar 
mahafil, İtalyan menabiinden tereş 
§Üh eden ve Sudi arabistan kıtaatı 
ile .Maveraişerianm bir ileri karakolu 
arasında bir müsademe vukubulmuş 
olduğuna dair olan haberleri kati su 
rette tekzip etmektedir. 

Bu mahafil lbnissuudun yakında 
Bağdattan Fasa kadar ••Bütün arap 
ların kralr,, unvanını isteyeceği habe 
rini de şüphe ile karşılamaktadır. 

Selahiyettar müşahitler, bu müna 
sebetle Hicaz kralının şimdiye kadar 
daima göstermiş olduğu tedbir ve ih 
tiyatın bu kahil beyanat ile asla telif 
edilemiyeceğini hatırlatmaktadırlar , 

Belediyeler bankasının 
yeni binası 

A .... t • ._."' , 2 (•-t.t-.._1._) n .. 1 .. ~:J.t ... 

bankası için yapılan yeni binanın asıl
ma töreni önümüzdeki cumartesi günü 
ıaat 15 de yapılacakt:r. 

Ayni gün, polis enıtitt:.isü de mera
simle açılacaktır. 

Ne,rlyata yardım 
Ankara, 3 (telefonla) - Maarif ve 

katetinin neşriyata yardım için satın al 
mayr kabul ettiği kitabların listesi tas 
vip edilmiştir. 

Bir müddet ev
vel, bir Fransız 
doktorunun x şu· 
aları kurbanı o
brak öldüğünü 
yazmıtlık. Bugün 
bir ilim kurbanı
nın ölümü daha 
haber veriliyor. 

Jako bir doktor 
ve alim değildi. 
Fakat, hemen he

men bütün hayatını radyum labo
ratuvarlarına vakfetmiş ve ömrü
nü orada geçirmiş bir adamdı. 

Küçükken bir laboratuvara çı
rak olarak girmiş, sonra asistan 
i>lmuf ve nihaye'c.: x şuaları işinde 
derin ihtisas sahibi bir mütehassis 
seviyesine yükselmişti. 

Bundan senelerce evvel, rad
yum şualarına karşı henüz korun
mak çareleri bilinmiyordu. Labo
ratuvarda gününü bu görünmez 
kuvvet sahibi ışıklar altında geçi
ren Jako, onların vücutta doğur
duğu hastalıklara tutulmuş ve iki 
eli de bu suretle yanmış'ı:ı. 

Fakat, yine işine büyük bir aşk
la devam eden Jako, son günler
de, hastalık vücudunun diğer kr
aımlarını da kaplayınca, felce uğ
rayarak, hareektsiz kalmıştı. 

Eskiden, sabahtan akşama ka
dar laboratuvarında çalışan bu İ· 
lim aşığına, yatakta geçirdi~i gün
ler büyük bir azap geliyordu. 

Bugün Jako dünyaya gözlerini 
yummuş ve ismini ilim kurbanları 
"'' .aıtınaa ou clKmı~ur. 

Avrupanın en 
kUçUk pilotu 

Avusturyada Başvekil Dollfusa 
öldüğü zaman, yerine geçecek a
damı bulmak'ı:a müşkülat çekil
mitti. 

Nihayet, Cumhurreiıine, Batve
killiğe "Küçük" (Şutnig) ı geti
rilmesi tavsiye olundu. 

Yazıhanesinde arks. 
ı da.şile beraber oturuyor 
1 du. İ§i yoktu. Arkada, 

ET i KET Lj ADAM 
Anlatan :. V 1 R GOL l§lle konuıacak oey de 

kalmamıgtı. Sl18Uyor ... 
lardr. 

. . 
' Bu ıııra.da iterl hlz. 

metçi girdi: Postahane. 
den aldıg-ı mektupla:ı 
geUriyon:lu. 

Duyduğu meraktan ziyade, can sıkmtısm. 

dan kurtulmak arzusJyle, derhal mektuplara 
sanldı ve evvela. en llatte duranı aldı. 

Açtı. Arkada§t ondan evvel dikkat etmI::ı. 
U: 

- Etrafı sfyah kAğıda yazılmış, dedi, bir 
matem mektubu ... 

- Hakikaten .• A! Amcam 6lmU§I 

- Mirasa kondun demek. 
Cevap vermedi. :Mektubu bir iki Mnlyecle 

okudu bilirdi. Esasen mektup lkl Uç satırdan 
lbarctU : 

"Amcan 5ldü. Cenaze yıınn Htleden aonm 
saat Uttc." 

Kendi kendine söylenir gibi tekrar etti: 
- Amcam ölmU~.. Cenaze.si yarm saat 

Uçte. 

- Ba§ın aağ olsun. 
Yine cevap vermedi. DllşUnUyordu. 

- Hastn mıydı? 
- Hayır. Hasta değildi ama, lbUyardı ar. 

tık. H er dakika 6lmeslnl bekliyorduk. 

- Bilhassa sizin gibi minuıçılar, değil mJ! 
Eh, ne kadar mlras dUıecek aana bakalım'! 
Hesabı yapmakta gecikmedi. Bir iki bin 

lira alacaktı. . ~ . 
Ertesi gün öğleyin kalktı. 
"Saat üçte cenaze ... diye söylendi. Ne ka. 

dar e rken! Sabaha karııı Utte, dörtte yatını§ 
olan bir insan için on ikide kalkıp, giyinip 

Bir taraftan da acele lle hazırlanıyordu. Çün 
kU cenazede muhakkak bulunmak üzere 
13,30 la Adaya gitmek iaUyordu. 

Trll§ olurken aynaya baktı: 
- Biraz mUteesslr görUnmem !Azım, de. 

ğll mı ya? dedi. Cenazede ölUnUn en yakın 
akrabası ben olacağım, Halbuki, akal gibi 
bugün yllzUm pilrsıhhat, pürtaravet ... Kafa. 
mm içi neııe ile sarhoş .. 

''Ama olmaz, muhakkak mUteesslr görUn. 
mellylm.- Kederlenecek bir §ey bulmalrymı. 
Mesel!, bana keder verecek, dU§Unceye sev. 
kedecek bir ıey .. 

.Arayor. arayor, bulamıyordu. Halbuki, 
düne kadar o kadar endifell, kederll bir &. 

damdı ki! Dört yanını borç sarnıııı, her aaat 
para aıkmtısı itinde kıvranırdı. 

Kendi.sine keder verecek §eylerden olarak 
en nihayet iki şey buldu: 

- Ev ısahiblne iki aylık borcum var. I<a. 
rım beni bıraktı, kaçtı gitti. 

Bunları mUtemadlyen tekrar ediyordu: 
- Ev sahibine fkl aylık borcum var. Ka 

rım beni bıraktı; ka~tı gitti. Ev sahibine iki 
aylık.. . • 

Fakat bunlar artık onu kedere se.,·kcdecek 
dllşUnceler detlldi. Ev sahibine borcu vana 
artık kapıdışarı edilmek tehlikesinde değil 

dl. Kıımn da, onun mirasa konduğunu du 
yıınrıt kalkıp ko~a koşa gelecekti, 
Başka? Başka endişe verecek bir şey bu. 

Jamıyordu. Yine bunlan tekrar etmlye ba, 
ladı: Hiç olmazsa §imdiye kadar, bunları 

dUşUndUkc;e kcdcr!enmeyc alı~mı~tı. Bu alış 
kanlı~ tesiriyle, belki biraz mahzun görU 
necektı ... 

Adaya gitmek kolay mı! MlrMçılann ölUm • '1- • 

haberini alınca o gece eğlenip sabaha kadar Köprüden Adaya kadar \'apurda, iskele. 
~&:;nc:>~armı dü§UnmUyorlar hl.;:." den kllşke kadar otomoblldc hep bu iki cUm, 

'OzertDdlt ..... ftrdı pek o gQn. Böyle leyi tekrar etU: 
k "ndl kendine nllkteU nUktell söyleniyordu. '•Ev Mhlbine iki aylık borcum \'ar. Karım 

',.. 
beni bıraktı, kaçtı. Ev ııahlblne iki aylık bor, 
cum var. Karını beni bıraktı, kaçtı. Ev aa, 
hiblne .. " 

Cenaze evinin kapın kalabalıktı. lçerlde 
kendulnl yengesi karşıladı. Yengesinin boy. 
nun& sarıldı ve teessUrUnU ( !) gösterecek ha. 
reketıen:le bulundu ... 

Evde tanımadığı birçok kimseler vardı. 
Bunların hepsi uzak akrabalar, amcumm 
tanıdıkları Jdi. 

Gerek kapılardan çıkarken, gerek otomo. 
blllenı binerken hepsl on& yengellinden sonra 
en b&§ mevkii veriyorlardı. Bu ısuretıe her. 
kesin önllnae gidiyordu • 

Otomobilde, yengulnin önUne, §Oföriln ya. 
nma oturdu. Yengesinin yanında da amcası. 
nın en aziz arkadqı oturmuştu. Bu 8\lretıe, 
herke.sin önünde gidiyordu. Onun için, pek 
hUzUnlU görUnmeğe tuzum görmUyordu. YU, 
zUnü gören yoktu. 

Fakat, otomobilden inip camle girerlerken 
g-erek etrafta toplananlann. gerek kendl'e. 
rlyle beraber gelenlerin ona tuhaf tuhaf bak. 
tıklannı g6rdU. YUzlcrinde 6yle bir hal var, 
dı ki, cenaze merulmlnde olmMa ınuhakk'lk 
hepsi birer kahkaha koparacaklardı. 

Ne vardı? Mahzun görüneyim diye gülünç 
mU oluyordu? Yoksa lüzumundan fazla mU, 
tcesslr görUndU~U için mi gUIUnç ohıvordu? 

Camide nihayet bunun .sebebini ö~endl: 
Otomobilde yengesinin yanma oturmu§ o 

lruı ihtiyar adam kulağının dibine geldi ve 
c~llerek. yava, sesle: 

- Vıı.kP."' .. ÖI\ PUket var, dedi. 
- NP etiketi? 
- Elbisenin etiketi. Galiba. yeni almış!?, 

nız ... 
F:vı-t, elblseyt o akşam almıştr. O gün r,I 

•i,,1·\{en de, acele ile, söl•mt'ğl unutmuş ola 
calltr. 

Na.maz kılarlarken. herkes sccde\•e kapan 
dığı zaman, ellnl arkasına g6tUrUyor, etiketi 

buluyor, fakat bir türlü yakalıyamıyordu. 
İnsan ensesinden bir ııey koparmağa alışık 

değildir ki! 
Kaç kere secdeye yııttılarsa, hep.sinde Lu 

hareketi tekrar etti ve nihayet etiketi yak'l. 
ladı. Fakat, çekiyor, çekiyor koparamıyor, 

herkes ayağa kalkınca da bırakmağa mcc 
bur oluyordu. 

Bir aralık, yanındaki o lhUyar adama yalı: 
1:1.§tı: 

- Çakı var mı sizde'! dedi. 
• -Hayır. 

öyle ya, cenaze merasiminde yanında çal:ı 
l&§ımak kimin aklına gelirdi'! 
Müthiş bir buhran içinde kıvranıyordu : 

Herkese re.zil olmuştu! Demek herkes kcnJI 
alne bunun için gUlOyon:lul Bir ıeye yanma 
yor, kendini o kadar sıkıp, ınütecs.<rir görUn 
mek için ıarfettlği gayretlere acıyordu. Kc 
derlenmek fçln o kadar çalııımış, çabnlamı,, 
fakat yine herkese gUlUnç olmuştu! 

• :f. o 

Mezarlığa, arkasında etiket, gltu. Mezıır 
Iıktan, arkasında etiket, döndü. Ve nihayet 
otomobile, arkaamda etiket, bindi ... 

Otomobilde yengesine döndU: 

- Biliyor musun, yenge, dedi. Herkese ne 
kadar mahçup oldum! Elbisemde etiketi unut 
muşum. Şunu koparıver.sene. 

Bayan yenge, dikişten anlar bir kadm ma 
baretiyle, eUketln lpllğlnl, tere yağından kıl 
çeker gibi, kopanrken: 

- Aferin oğlum, aferin, diyordu. Elbisen 
deki bu eUkeU gördUm, daha fazla gözilme 
girdln. "O'zerinde 1950 yazıyor. GördUn mU, 
lgte böyle muktesit olmalı. Halbuki ben rte, 
rahmcUI amcan da seni mU.srif bir çocuk zan 
ncderdlk. Mirasmı harvurup harman savu 
racaksın diye amcan boşuna kederleniyor. 
mu~. Şimdi seni arkanda bu eUketıe görllnc", 
ruhu nı.hat edecek ... 

:rmtonun rcnginclc intih.(IP ~tel 
lıızımgelcn bu §apka, clbıse lfl' 
her, güzel bir model te§~il .e/cll 
tlir •• Bilhassa, lmrrı ı-e sog~ıl• ı'I 
Terinde t'C giindiizlcri tcrcıh 0 

- <>-

Yilzllnil-
zlln kızar-
maması 

için 

Mısıra gldecell 
sanatklrlarul11~ ıııı' ~ 

Ankara, 3 (telefonla) - ~~I!~ 
natkarlarnnızdan B. Raşid Fi' 
ği bazı arkadaılariyle berabl'' 
ve t.:ivar memleketlerde bir ttl 
kacaktır. 

Geçmiş k::runla!j_ 1 . .................................. s.T:· sıtf11 
ŞalrlAzama tah•I 

J\nkara - Şairi azanı tf 
Hamid beyefendiye hideJ11ş 
ye tertibinden tahsisat ita!' __________________ ...., ____ .....,. ____________ ..,.._, ______ _, _________ ._.. _____ Millet Meclisince kabul eôi 



1 teştlay cemiyetine 
Yardıma borçlu 
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EHiR HA - -
ERLERi 

N muyuz? 
"~ullah A laçın bir yazısına Doktor 

~İÇ k'llhtelfin Kerim cevap veriyor 

Bayramda işçi 
çalıştıranlar 
Haklarında z 

tutuldu 
iyo 1rnseden zorla birşey iste
a~ !U~. Nurullah Ataç yazı yaz-

....... !~tıyorsa sayf alaramız açık!,, 

Cumhuriyet bayramı günlerinde 
iktisadi bazı zaruretler dolayisiyle 
müsaade almış olan müessesel~r hari 
cinde işçilerini çalı~tıran müesseseler 
tesbit edilmiş ve bunlar hakkında ka 
nuni takibat yapılmak üzere derhal 
zabıt tutulmuıtur. r lıak trlndo ""' ~ lııııda :?-: "e§llay" m taktığı 

~l 'lia1ıtr" Urullllh Ataç lkl gün ka 
ita \'e lerııa gazetesinde bir m&kale 

ıı 0~ etmeye; cemiyetine kendi fikir. 
!'!~ •• dıtını U hiç klmaf!nln yardtmR 

... -.(la erı an Mno ceınıyet rrnuııtn. 
"< ta• bir lakııı:n in çıkardığı mecmuaya 

'fl:ıı, tut.uz·'.' ve lçlndckl yıwl&nn 
~ t Ocı lıtıııa et teyıer olduğunu söyle 

r ı... tor F'ahr ratıııda Yeıllay Cemiyeti 
"ı: cttın 1'? n.erlm ile kon• ıştıık. 

ay birçok hizmetleriyle övünebi· 
lir. Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Halkevleri Y etilaycıların meıaisi· 
ni takdir etmiş, ondan her ıene 
konferanslar is'Lemif, ve istemek· 
tedir. 

Nurullah Ataç, mecfuamızı tat· 
sız buluyor; biz oraya bazı gençle· 
rimizin şiirlerini koyuyoruz. Bun· 
dan gayemiz, gençlerimize teşvik

Öğrenildiğine göre; bu şekilde ha 
reket eden müesseseler on be!';i bul 
maktadır. =-

nmıttnn111m'"'""'ltttlttn11nnmtttttttntmıııtte 

Trabzon limanı 
kadrosu hazır 

Nurullah Ata • tir. ı~ıman bütçesine yeni 
bazı tahs-=sat daha 

ilave edlldi 
Çın tenkidini o • Biz fikir haftaları yapıyoruz; 
kudum. Görüf ve orada rençleri söz söylemeğe, mü· 
~enkit kudretine nakaıaya alıttırıyoruz. içkisiz mü· 
ınandığım kıy - samereler, vapur gezintilerimiz de Geçen ayın birinci gününden itiba 
rnetli mütefekki • diğer teıekküller tarafından ay· ren İstanbul liman işletme direktör 
tin bu bendini nen ta'.:bika baılanılmııtır. Mec· lüğüne devredilerek çalışmağa başla 
haksız buJeum. muamız her şeyden evvel, sağlık mış olan Trabzon limanının kadrosu 

Evvela Yeıilay bilgisi mecmuasıdır. Binaenaleyh, da iktisat vekaletiııe gönderilmi§tir. 
N~ll 'Cemiyeti yalnız orada yüksek edebi kıymette yazı- Bu k<.ıdro eski liman !lirketine na 
~tıı b'Qh A.tQ alkol ıptilisına lar yoksa, bir kusur sayılmaz. zaran pek farklı bri kadr:lo değildir. 
~t'ı t lt ttfeJ,t .. kartı mÜcC\dele e- Memleket mütefekkirlerinin lut· Ancak reni bir iki teknisiyen ilave e 
•it \ı eıısliği~· ut değildir. Memle- fettikleri yazıları da ara sıra koya· dilmiştir. 
~I~ ~ttı.ırıı 1 Zehirliyen çeıit çe- rız. Bizim sayfalarımızda yaz· Kadro ile beraber gönderilım büt 
~ltıı:~ı~, İlku .~e~irlere karşı da maya başlayanların bir kısım ya· çeye de yeni bazr tahsisatlar konul 
~b~ korıfe~unundenberi aydın- zılarının diğer e'debi mecmualar muştur. Bu tahsisatın bir kısmı T rab 
lır. 17 •letiy} anıları, ne~riyatı ve tarafından iktibas edildiğini de zan limanında yapılan tesisat ve inşa 
~t'İI >'ıll 1k b~ 'Vazifesini vapmıt· gördük. ata kullanılacak, bir kısmı da bazı 
~,~· U~) .. butü~r tarihe mnlik olan içerisinde ne fehevi yazılar, ne vesaitin asril,~tirilmesi icin sarfedile 
tııdi)' "~Ye ol e kadar sırf azası· de macera edebiyatı vardır. cektir. · 
~~ etılli İd an bağlılığı ile mev- 1:'lu~u_llah Ataç gibi mü'Lefekkir- Trabzon limanı, lran transit yolu 
\ bttı'ddel ilrne etmiştir. U yuftu- lerımızın IUtfedecekleri yazıları nun bir kapm sayıldığı cihetle bura 
~ ~lt"'-aker rneselesini bir taı a- da şerefle ve te!ekkürle derce- daki tesisata hiikfımet büyük bir ehem 
~ ... ~~' ltn 1 .~~·. alkol ip'Lilası- d_er.iz. Ta_l~bemizin edebi servetle- miyet vermektedir. Liman işletmesi 
~ ~· .. !_:.~; lr§a~ yo_lu~da~i r~n~ de dıger mecmu~lar ~em.in e~- dire~törlüğü bu Hı:nanı mükemmel 
it"' ~."t·f'htınal .. ..ı.ı_...1.r-k Nı . tın• her haJ~ awator. lıs~h hır techızatlı münıeyyız bir )iman hali 
''~d':"l'ı' ibiş, Darı men~ e etçe gencın yaz ı~ı fllr vera sıhhi bir ne getirmek İçin esaslı surette hazır 
tıJ ı~•kilı Hevlet ,urasının makale morfın ve eroın veya çıp· lanmış bir çalışma programını tatb'k 
c e,,afit ~.er eyetinin yüksek lak bacak gibi gencin zevkini ve edecektir. ~ 

1 

tlhjYt• ~~n eden karariyle sıhhatini bozmaz. Esaıen biz mü- K k / 
.. 1'efillea-, ıyeye hizmet eden nakaıacı değiliz; yolumuzda böy- ır çeşme .~U arı her 

~licu!'le''rtJ ~ası~a alınmı,tır. ' lece _yür~rüz. Ara sıra üstadların tarafla kesiliyor 
~ t ıa)' ~'altlugune kadar kendi tenk~tlerıne maruz kalırsak, bu B 1 d' b ;'~ ~a '•ı~dı eltete yaptığı h;zmet tenk.'.lerden istifade edilecek kr- e e ıyenin azı resmi dairelerle 
.ıt de l'ı4flı, ... r. .o. kimsenin keyfi. ıım varsa ondan istifade eder ve camilere akan Kırkçeşme suyunu 
'4~ ti• ~ 8 l l kesmeğe karar verdiğini yazmıqtık. 
,1.-'ll~lı t(.01 1·~ •0 Y e tenkit ed~nle· yo u_muza devam ederken de böy- Al -ı • ~ 4-Jtı ı b akadar dairelerin yeni su tesisatı 
d ~~k l~tifa ı nıütalea ediniz, e ı~ ce.va?la münakaşa,, kapısını yaptırmalan için ay sonuna kadar 
'dtıldi klrıu eder. Hatta mecbu- kendı elımızle kapatırız. mühlet verilmiştir. 
~1tt, ~~O i nuna dahi taraftar Vilayet binasına akan Kırkçeşme 
~ ·~ıltı Oliı .. ,~·~ıa gençliğe hitap Kendi ht('Bği/e yarala- suyu daha evvel kesilmi§tir. 
l~t~iah' cutüll'lın doğurduğu has- nan öldü 
) ktlte lt td ttıleri ilmi makele· 
~-~l)ı,, >'Uııe er. Bu hususta mem· 
liı,~il,) "c tbe ıayf alık raporlar 
~"<ile 

0 
'tı. "ıeı ~s~ırmıtlır. Bugün 

dt ~)rı1dı.ıRu a~s~ memleket dahi-

Asfalt için bir tebliğ 

- l\kd~lrtıılef 'l:>ı dünya ittihadı 
~ Q,~1 •t edil ~e~iyet taıaf .ndan 
~ rı oı, ~'llılekı~tır. 
~bil tı.I,., d etlerde alkol taraf. 
,, · 1\: ~""e~ı·\'ardır. Fakat on· 
tt "ıl;ıtı ~ tica 1• alkollerin aleyhin 
flı,~t kt'ı> rı nıaksatla bir kı

~ ~~ Ledirltr \'e biraya taraftarlık 
'd 11\ıı • "t ~t t llıta a·· 
~ ~~'dok.., 1 ., k.0Ylennıit ~özler o 
,~h'to t!ltık b~ buıada tekrarını 
~~l.1.\ b~ı:, ı}r tniinakaıayı :tllid 

ıı. •t ne:n b" k' d r, 'ı )'~1 !~}' İst . . ~ _ız, ımsP en 
11.)<ı. 1 "''.-], kedıgımiz yok. Dev-
" l •tı.~ a .. a . l li~ \ •tı "~~oı ' rıy t umumun 
l~\o ~~rı le•ekk~em~yetler arası-
~ı edi'-dtıiyl ~I .Yıne hüküme

,t~ ~'d!or. e ıkı senedir rozet 

~~t· ''teıı· da k' ! ~'b 1ldir;,· •rnseden zorla bir 
' tıl "'' Yoktur. · edtr, . , ııteyen ro-

ıatemiyen de et· 

Memlekette ilk 
t. d. 
~.ısa ı propagan 

;all\rı yapan, ilc
·•sat miikaf atını 
on be~ sene evvel , ,,. . 
, ~~·~ eden. bugün 
l"t•• ;-- ~n dünyanın 

Çatalcalı Cemal ismnide birisi 
dün evinde merdivenden acele ile 
inerken düşmüş, belinde bulunan bı 
çak vücudunun muhtelif yerlerine 
saplanarak kendisini ağır surette ya 
ralamıştır. Cemal hemen Gun·ba has 
tahancsine k:.ıldırılmıs, fakat kurtarı 
lamayarak ölmüştür . .. 

Dün cesedi adliye doktoru Enver 
Karan muayene etmiş, defnin~ ruh 
sat vermiştir. 

İstanbul ve Beyoğlu cihetinde bir 
kısım caddelerin asfalt olarak yapıl 
masına karar "erildiğini evvelce yaz 
ınıştık. 

Bu yolların in~asma kati surette 
on bC§ nisanda başlanacaktır. Beledi 
Ye §İmdiden su, telefon, idareleri ile 
elektrik ve havagazi şirketlerine tebli 
gat yaparak o zamana kadar asfalt 
yollann altından geçecek boruların 
Yenilenmesini bildirmiştir. 

Paı a borsasında Belediye asfalt yolların sık sık açr 
İstanbul para borsasında muamele tl~p deşilmesine müsaade etmiyecek 

ler diin de hararetli geçmiş, birinci ır. 
tertip Türk borcu tahvilleri 14,65 Şehrimiz adllyeslnın tefli• 
den muamele görmiiş, Arsalan çi edllece§I asllsız 
mento tahvilleri 11 den satılmıştır. Bir kaç gün evvel Tan gazetesin 
Bir lngiliz lirasına dün Merkez ban de baş müfettiş B. Sırrının riyaseti al 
kasr tarafından 625 kuruş tesbit edil tında bir heyetin şehrimiz adliyesin 
miştir. Dün Londra borsasında bir de teftiş yapacağına dair bir yazr çık 
İngiliz lirası 147,07 de açılmış, ınıştı. 
14 7 .1 O. frank ta kapanmıştır. Bu hususta kendisini göreıı bir 

Altın dün borsa. haricinde evvelki nıuharririmize müddeiumumi Hik 
g\in gibi 1078 d~ açılını~ 1080 da ınet Onat, halen böyle bir şeyin mev 
kapanmıştır . cut olmadığını söylemiştir. 

1 ı •: 

Halk Partisi 
ocak kongreleri 

Kongreler bugün 
başladı 

Cumhuriyet Halk partisi ocak kon 
greleri bugün başlamaktadır. 

Bugün Beşiktaş merkez, Fatihte 
Sarıgüzel, Üsküdarda Selimiye, Ba 
kırköyde Şamlar, Eminönünde Hoca 
Giyasettin ocak kongreleri aktedile 
cektir. 

Bazı nahiyelerin de kongre günle 
ri tesbit edilmiştir. 

Bunlardan Beylerbeyi nahiye kon 
gresi 1 R birincikanunda. Kemerbur 
gaz nahiye kongresi 12, Rami kon 
gresi 19 birincikanunda, Samandıra 
nahiye kongresi 11. Pendik kor.gresi 
18 bincikanunda. Hasköy rahiye 
kongresi 12, İstiklal 15, Galata 18, 
Kasımpaşa 1 ?, Şişli 23 birincikanun 
da, Samatya 1 7, Şehremini, Kara 
gümrük kongresi 24 birincikanunda 
yapılacaktır. 

Şehir Meclisin
de dün konu

şulanlar 
Şehir meclisi dün saat on dörtte 

birinci reis vekili Necip Serdengeçti 
nin başkanlığında toplanmıştır 

l'vlillet Meclisi riyasetinden ve da 
hiliye vekaletinden gelen cevabi tel 
graflar okunduktan sonra Kadıkö 
yünde Halid ağa sokağına aid 308 ta 
rihli musaddak ifraz haritasında ya 
pılacak tadilata dair teklif miilkiye 
encümenineı belediye zabıtası taF 
matnamesinin 397 inci maddesinin 
tadiline dair teklif mülkiye, af:şaj ta 
limatnamesin;n tetkik ve tasdikine 
dair teklif mulkiye ençümcmin'l ha~a 
le edilmiştir. 

Fatihte Çarşamba caddesinde ka 
in Kovacı ~ede camii arsasında ço 
cuk bahçesı yapılmak üzere, bu arsa 
nı~ belediyeye ait arsa ile mübade 
Iesı hakkında ınü!kiye encümeninin 
teklifi kabul edilmiştir . 

Bostancıda ifraz olunan tarlalar 
da açılan sokaklara konan isimler 
hakkında mülkiye enciimenini:ı maz 
batası okunmuştur . . 
A Sokaklara konulan isimler Mine, 
T ltınt~I, Çeşmeyolu, T aşlıçcşme, 

an, Kasadar, Sucukcu, Musaköy 
y~l~, Balıkçı Yunus, Yazmacı Tahir 
Gırıddir. 

Bu İsimler beğenilmiş , mazbata 
kabul edilmiştir. 
f _Yu~urt~ sandıklarından alınacak 
rıgo u:re_tıne dair olan teklif mülki 

yde.
1
ve. ı~tısat enci.imenlerine havale 

e ı mıştır. 

Meclis pazart · .. .. 1 k .. .. esı gunu top anma 
uzere dagılmıştrr. 

Uk tedrisat kadrosu 

ilk tedrisat kadrosunun ikinci kıs 
mı tasdik edilmek üzere kültür ha 
kanlığma gönderilmi§ti. Bakanlık 
kadroyu tasdik etmiş ve postaya ver 
miştir. Bugün yahut yarın şehrimize 
gelerek alakadarlara tebliğine ba§la 
nacaktır . 

Dün ~lk tedrisnt kadrosunun a 
çık bulunan öğretmenliklerine -tayin 
işiyle meşgul olmak üzere Bav T ev 
fik Kutun başkanlığı altında bir ko 
misyon beş saatlik bir toplantı yapa 
rak işin tesbiti ile meşgul olmu~tur. 

.. tthği üzüm suyu, 
ıeyya suyu ve 
'eyvacılık pro • 
'<ı~nndaımı ilk 

_ _ ___ cl_e._.:f a=-ya an Ye il- Tam zamanını bulmu11 

öğretmenler için 
kurs açılıyor 

Kurslara devam 
etmek serbest 

Kültür direktörlüğü öğretmenle 
rin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
mesleki ihtisaslarını arttırmak maksa 
diyle kurslar acacak ve konferanslar 
verdirecektir. Konferanslar hakkın 
daki hazırlıkları dünkü sayımızda 
yazmıştık. Yeni kurs faaliyeti etra 
fmda da kültiir direktörlüğü esaslı 
tetkikler yapmış ve bu yıl beden, 
ev idaresi, musiki, aile bilgisi resim 
iş mevzuları etrafında beş kurs aç 
mağa karar vermiştir. Bu kurslara de 
vam ihtiyari mahiyettedir. 

Kursların kaç kişilik olacağını ve 
hangi günlerde tedrisat yapacağını 
ilk tedrisat ispekterleri yakında 
ikinci bir toplantı yaparak tesbi tede 
ceklerdir. 

nnııımıunıumnuıııtmntltllrııunıftllflfJUlllll• 

Her aile 
Zehirli gazlerden ko-, 
runmagı öğıenecek 
İstanbul kaymakamları bugün vi 

!ayette toplanarak bu ayın on altın 
cı günü şehrin muhtelif semtlerinde 
açılacak zehirli gaz kursları etrafrnda 
görüşeceklerdir. 

Kurslar Halkevlerinde, parti ve 
ilk mektep oinalarmda olacaktır. Her 
aileden biri erkek diğeri kadın ol 
mak üzere iki kişi zehirli gazlerden 
korunma çarelerini öğretecek olan 
bu kurslara mecburi surette devaın 
rete devam edeceklerdir. 

Kurslar bittikten sonra imtihan ya 
pılacak, muvaffak olamayanlar ikin 
ci kursa devam edeceklerdir. 

Kursların muallimleri tayin edil 
mi~tir. Yerleri de bugünkü toplantı 
da tesbit olunacaktır. 

Halka mahsus olan bu kursalar 
dan mada memurlar için de ayn 
kurslar açılacaktır. , 

Opera okulu için kız 
talebe alınıyor 

Ankarada açılan opera okulu için 
kız .talebe kayıt İ§İne deva medilmek' 
tedır. Kız liselerinden bu i- g· L ' . ~ ırm~ 
ısteyen talebelerin kabul ed'I . . . b" .. 

1
. 

1 
ı meaı 

ıçın utun ıse ere bir tamim g·· d .1 . . T . on e 
rı mıttır. amıme göre arzu eden ta 
leb~ler kaydedilerek bir imtihana 
tabı tutulacaklardır. İmtihanda ope 
ra okuluna müsait görülenler alına 
caktır. 

Ser/es koyunda bir 
istasyon yapılacak 
. ~ ah.lisiye umum müdürü Necmet 
tı~ ı~tıs~t vekaletinden aldığı bir e 
mır ~zenne bugün Ankaraya gide 
cektır. 

Bay Necmettin Ankarada bir haf 
ta kadar kalacak, tahlisiye tcskilatı 
nın ~enişletilmesi için icabed~~ bazı 
t~~bır~e~ etrafında iktisat vekaleti ve 
kılı Şakir Kesebirle görüşecektir. 

Öğrenildiğine göre; yapılması mu 
tasavver olan yeni tahlisiye istasyon 
I?~ı ?rasında son defa 6 Türk yelken 
lısının kaza~a uğramı, olduğu Serfez 
koyu mevkıınde bir tahsiliye istasyo 
nu yapılması düşünülmektedir. 

Romen Eıklinıhaıp 
heyeti 

Anka~ada bulunan erkamharbiye 
heyetlerındcn general Sikitiyunun ri 
yas~tindeki Romen erkanıharbiye he 
yetı .yarın şehrimize gelip Romanya 
Y.a gıdecektir. 

Onlarr takiben diğer dost memle 
ket ~-rkanıharbiye heyetleri şehrimi 
ze doneceklerdir. 

Toplanh ve Konser 
Beyoğlu Halkevinde yarın saat 

20,30 da bir toplantı yapılacak B. 
Semih Mümtaz tarafından verilecek 
bir konferanstan eonra T anburi Re 
fik ve C§İ Fahire tarafından da bir 
konser verilecektir. 



1- KURUN - 5' IKtCITEŞSIN 1937 ·~~~------------../ ,-,. ,···===== 
Bulgar Krah Borisin Londra 11.ı.&&&L& & Ya h U d İ. I er. 

ziyareti münasebeti 1 e ,.:,, ':'.ı:.~:::;:di:"":::.:-" g::,;: · k 
1 

iirki1 

7 . . b. k 1 • ::::.'~~~,;,.~~;~::::.:;:: Herhangibir memle etten aJ~ 

ay mısın ır ma aıesı ;~~.~:li~ .. bl~~:. ~~.,!'..':~ ~: ~:~::~dcn:::ı~rs=. ::,1~~:.9:;~ 
Kraliçe ile birlikte lngiltereyi "l"" . . Adapazarı, Balıkesir ve Bandırmadan nebi tebaası yahuciilerin meIT'.leketi kındaki bir ithamı dar ııdi ~ 

ziyaret elmiş olan Bulgar Kralı piyasaya ook ,......,.. golmi,U<. Bunlorm miz~ gelip ycıleşmcsinc mani olmak "Yahudiler yalnız ~ 1 
Bori• hakkında Time• gazetesin· - kil~ 8, 10, 

11
• 

12 kuruı anomdamr. için Komutaya bir kanun teklif eden da ecnebi lisanı ku!l•:rıııel«~ 
de bir başmakale intiıar etmi§ · • Suriye ve Mısır için plyaea.dan kabuklu Manisa saylavı eski Ziraat vekili B. tahkirle kalmazlar, ın rs • 
tir. ce-viz toplanmaktadır. YUzde on beşten fazla Sabri T opragıw n, ikir.ci bir kanun layi ecnebileri de arkaları eı h çUrilk olmamak ııı.rtUe satılan cevizlerin kilo b 1 l . _JAJI Gazetenin dünkü posta ile ıe · '" 8, 9 kuru, uaamdadu'. ha81 hazırlamış olduğunu ha er a er.,ı nl>"':'. 
rimize gelen nüshasından aldığı • • Em•kl< •Ytam ve '"""'Un uo aylık yok dık. B. Sabri Toprak bun gtl<"Iİ 
mız bu başmakalede deniyor ki: lamaları buırlln başlamı~tır. İlk K&nun ayınnı Bu layihada Türk oldukları halde memleketimize hariçte n 

"Londraya, dün, Bulgar Krah ıolnd• Uç ayhldum daıırtmw yapdaoakbr. ecnebi lisan kullanmayı itiyat edenle ırkına mensup ohn:n el~ 
Boris ve Kraliçe Y oanna'nın şah· • Ticaret mektebi müdllrlll#üne fktxaat rin bu hareketinin bir suç olarak tes memleketimizde tava . bi 
sın da hürmetle karşıladığınız i . profesörll ve eski mlllkiye mektebi mUdllrü biti, bu suça göre ceza verilmesi ve man Türkleşmedikleri~~~te ııt d b. Hllseyln ŞllkrU Babanın tayin edileceği s6y - h dil t"kl n·n· mernleJı. a. ki misafir geldi. Sehrimiz e ır verilen cezalar arasında, suçu i;Jeyen u eş 1 e 

1
• elit· 

1
'. ha

fta kalaraklar. Gerçi kendileri· !eniyor. adamın avukatlıktan, idare m~clisle duklannı ileri sürmekthe cirl~~ 
.. • Ziraat VekA.leU merinoslqtrrııan koyun 1 k h eli mu O a 

nin ziyaretleri gayri resmi mahi· 'l ıann deri hastalıklarmdan korunma.ısı için, rine aza olmaktan ve buna benzer di tc ge ece ya u .. · etl v· ,,# 

yelle ise de, yüluek seciyeleri, ay· ~ •"- • '"""" mmtakuı olan BU< ... m Bala~ Ça ğer bir takım hukuktan mahrum edil böyle olacaklarını soyhY -ııı,ı 
ni zamanda seri ve salim düşünce· yeti geciktiriyordu. Bilhassa ko- waııo. uıuabad movkllerind• uo oablt koru mesi gibi bazı eczaların da bulunma Toprak, ileride çok ~~fil rııP$ l
i bir hükümdarın, Avrupanın şu .k . l . ..nk.. ma havuzu tesis etmiştir. Şimdiye kadar 

51 
istenmektedir. meydan verecekleri ıçıı;_: ti ~. 

münistlerin suı asıt erı, o gu u bu havuzlarda 63,823 Merinos koyunu banyo h h ti. menı~ıt . .:11 endiceli devrinde memleketimizi . . b d Sah ah dil . uzuru, ra a ve . uh'ı:".ıt :ı: şekilde bir hükumetın ış aşın a ıanmıştrr. B. ri Toprak Y u enn en nndan bu fena yahudi rtıkl• il" 
ziyaret etmesi ehemmiyeti haiz - bulunmasını lüzumlu kılan bir mu • btanbuı gtim<Uk bqmlldUril ><~ta:• büyük haklara mazhar olduk!.rı yer diden ıslahma çalışın~ ... :, fi. 
dir. Kral ailemize karabeti bulun-

1
1 kadderat olarak ileri sürülüyordu. Nuri dlln d• gUmnık §ubolorlndokl totklkle. !erden biri, lngiltere olduğu halde, bu muhitin asla tev~~.u~ • ması ve şehrimizde kendisini a- Hele eski ekole mensup siyasi - , .. , dovam •tmıı. ithalat -nııııınu roz. orada hile yahudi düşmanhğmın ya l !dil!' " 

lakadar edilmesi birçok mevzular !er. Kralın, evveli asker siyasiler miotı'· vaş yavaş gcnişledişi kanaatindedir. vermemek iizmı ge AlY'"' · 
olması gibi ,ah si sebeplerle Lon • üzerinde bir muvaffakiyet gös - • Galata rıhtımı Uzerlnde deniz ticaret mu. Bunlardan başka başta Almanya ol tP11Bekk. su·~ıu·~ni u!nopvreakm. ekteplfie~ı d d •k b k K l B · s h k dUrlUğU binası ile Liman İşletme Direktör. R --s toır rayı sev ı ten aş a, ra orı • !ermişken bugün ihtiyatla are et ıuıu .,umda Yoptl""4k utaıt yol 

6 
bin u duğu halde, lehistanda, omanya hususta çok kötü ve ın.en yabancı devletlerin ricali ve yük - etmesini, onun ilerde bir "Kral ,aya ihale <dllmı,u,. da, Ma..,.istanda yahudilerden ncf d. k d tııİ kted~r. 

•ek erka"nı ı'le şahsen temas et • d.k l W•• • d w• k ret edı"l'ırken, bunların memleketten na rgmı ay e e tJ. 0 

ı tatör ügu,, tesıs e ecegı 'e • Yolun lnşasma bu hafta. içinde bqlanarak Ka t kl'fmin mek Suretl.yle bı.ldı·k muhitini ge • b. l d ld .... kan k di nun e 
1 

kl'f 
l linde anlamakla, ır an evve e· kısa bir nıUddet içerisinde ikmal edilecek. çıkarı ıgmr aşağı yu en mem B. Sabri T oprağm te 

1 
lı" nişletmek ve yabancı hüktimet e - mokrasi lehine inkişaf e\mesine U« lekeıleri sayıldığı halde Filistinde bile nunun ve şimdi kamu~·~~ 

rin siyasetini tetkik eylemek fır - yardım etmiş olmayorlar, tam ter- • Tahtakal•de Kutuouludakl RU.tempa. istiskale uğradıklarını kaydeden tek encümenince tetkik edılrıı1ı:rdıf ıatını aııla kaybe\memek usulünü sine bu inkiıafı tehir ediyorlardı. f& oamllnin altnıda bulunan dUkkAniann ı.. lif sahibi, Türkiyedc yahudilcrin da nan kanunun esasları şu~ ·,.e; 
ittihaz etmiştir. Kral Borisin Londraya hareket timJAkine karar verilmi§tfr. DUakkkAnltrr ar bo. ima müsavi haklara malik olduk ou··nyanrn herhangı' bır Jı"t~f" d P . R şaıtııacak, burası tanzim olunac . 

0 

.;• 

Lon raya, arıse, omaya V~ etmeden evvel tasdik ettiği" yeni • ,,. •• 11,,.,_u olmayan •emtt.,dokl ana. larmı hüsnü muamele gördüklerini, hicret etmek isteyen yahu .. ~ 
Berline hundan evvel yapacağı zı- İntihap kanunu,, Kralın diktatör - 1, m Be!od!yo.,. te-ıonm .. ıne karu serbest bulunduklarını iıareıliyor. B. yede ycıleşip kalmalaıtn~ ,'iİ. 
yaretler, ona, memleketine, birçok lüle ihdas edeceği hakkındaki şüp- , ,, LttnnJ&< bu ....... tam!< de od!, Sabri Toprak gördükleri seıbcstiyc ade edilmez. Ecnebi ıal>ııY ~ 
sahalarda hizmet etmek imkinrnı heleri izale edecek mahiye'ıtedir. rağmen, Türkiyede Türli tabiiyetin lunan yahudiler, Türk "' 
vermiıtir. Bu suretle, Bulgar siya- Yeni kanun, evli kadınlara inli - • • yUkIU oıan uabalarm U.•rine ""'· de bulunan yahudilerin ne kendi di na kabul olunmazlar... l 
seti hakkındaki yanht anlayıtları hap hakkı vermek derecelerine ka bacı ve hamallann ve eşya aabipterlnln bin. " ı· 1 1 lb · · d. 'l 1 d f üıe 

nı ısan an o an raruceyı, ne e mı lim e, ende veya g •Jet düzel\tiği gibi Bulgaristanla diğer dar salahiyetleri muhtevidir ki, bu mesl ınenedllml~tlr. li lisanları olan Türkçeyi konuştukla ·_ı_ m,._cıhur olmu• muse\'1

1

,if'•' 1 k ı d d k . 1 Bundan başka ev eşyam: tqmırken bun. aa --s Y 
mem c et er arasın a mevcu o - - Tür ıyenin yaptık arı müstesna ıarm Uz<ri mupmbaluıa OrtruecekU•. An.. rmı gözönündc tutarak Türkiye ya müsaade ile Türkiycyc ge 
lan anlllJmamulrkları da izale e- olmak üzere· kadınlan erkeklerle ,,....,,. mu•amb& todarik •tm.ı•ıi mocbu. hudilerinin kendilerini Tüılderdcn a billrler.,t İl f. 
'debilmittir. müsavi tubnak hususunda Balkan- rldir. ymnak, Türklerden daha yüks~k gör Türk tabiiyetini terk~ ... • 

Bu sene, vukua gelen iki mesut )arda yeni bir hamledir. • t-bulun ol'la okul vazcyeu.ı tetkik mek gibi hatıl bir zehap taııdıklan ka !er. hu şe'Cfi bir daha kahY".,.'J 
hidise, Kral Borisin kendi mevki- Bugünkü intihap kanunu, nam· otmek 11ze..., ,.hrimlzd• bulunom o<ta tedıi. naatinc varmaktadır. . . demezler, d'" r iıl!"_i 
ini takviye etmiı ve memleketinin zet!ere, m1fayyen bir parti nam· •at •ı.•k"'ril Bay Awı dlln de yeot ..,_ tl. """" 

1 
opnıl<. yahudltcnn Doy ıvıuscvı olmayan: 1~ el< W. 

dahili vaziyetini Cle hiç §Üphesiz zedi olarak ortaya çıkmak hakkı - orta o.Kuuarı aoı&§a.ı.oi.h. ounuı.rın ı.aıeoe TUı. le b·ır cu"'refı Balkanlardaki diğer Türk tabiiyetine gırebıhn _.J 
ı . . yetterlnl tetkik etml§tlr. k konıı~w·İA tarsin eylemiştir. Bu iki mesut hi.. nı vermiyorsa da yeni mec isın ın· Öfledon ooıı<a ,,.,1 ı.poırt"ı" kWtur dl memleketlerde, yahut Almanya, ve sene sonra tür çe • . ;,.lifi' Cliııeden biri, bir erkek' evlil.dı dün- tihabından sonra siyasi fırkalarm .-.ktö<IUl!Unde bl• topıanu y&pauk o'ta 0 ya diğer bir Avrupa memleketinde hüt etmek mcchunye'!"d ~ 

yaya gelmesidir ki, bütün Bulgar \eıkiline mani olacak bir madde· kull., durumu •tttlmda görilomu,ıeidl,, göstermİ§ olsalar, _m"'?" kala~klan ahhüılcrini yerine gebt1D 
halkı, bir veliahde nail olmak do- yi de ihtiva etmiyor. -------------- muamelenin teşrih ve ızahına luzum tandaşlrktan çıkarılırlar. 
)ayısiyle büyük sevinç duymuılaı- Yeni kanun hakkında uyanan Kongreye davet görmediğini i!Sve ediyor. Ve diyor J 
Clır.. memnuniyet, hülcômetin. bu ka- Aıtmo<du B .. kanı•tmd~' Aitnıo,du klu_ ki: • Zektinıza güveli "' Diğer hadise, Kral Borisin, üç nunu ilerde tadil etmeği dü,ündü- bil kongere,ı 7-11-937 pazar gUnU s. ııs,ao .. B. u. cinai h.areketlerinden col~yı yor musunuz? 
seneyi mütecaviz bir zamandan - ğü sıralarda matbuatın tenkidini da aktedilmflnden ka,..tıann• U<dıt etUrip hiç hır ıtaha, bır '?~ameleye ~!!".'. "Y~ 
b'eri askeri bir hizip vas~<asiyle göze almak tasavvurunda oluşu hUvlyot .......... alan Azanın lbnz odmk mazlar, bilakis aynı muameleyı go K k 1 riJ 
gerek kendisi ve gerek memleketi dolayısiyle, daha ziyade artmak- girebilecekleri ilA.n olunur. 1 o r u u 

ıük rür er.,, •' üzerine tahmil edilen diktatör .. ..;ta:d:ı~r~·ı:• ___________ ....,..:__ .... __________ .-. _________ -.-~~~---- s • 
rejiminden kurtulup, memleketini Ağu~ıo~ 
tekrar demokrasiye isal etmesi • h ı E"debJ Roman: 28 ---- lacaksin ... Bugün ve daima 1 ' güzel bıt .;e "dı·r.. Hamı Georg fon Hohen ag a Ve kısa bir reveransla, hızlı hızlı nü badBkya~ ı.jf 

Gitta Raııdolf; cWğün günün·ün s E v G . "d d . r 1 b. ,.. 1934 senesi mayısının on doku· ,_ 1 
1
• kapıdan çıktı. Kon or a ikı e ıy e ır- civar 

1 
A gecesi, Vaytenek şatoswıdaı.ur. kl dı Jl Y 

zuncu gu··nü askeri bir komitenin G"tt den şakaklarını yumru a · t de otura 
1
,.r· 

kt d Sofradan kalktıkta>ı sonra, ı a- uyan 1 nca • • - Ah, ben ahmak! Ben biçare bu- "di"'or ~ Buıgar.ıstanda apansız i i ar · dek· ı...: l d ·· t na gı 
/ 

" 
mn claircS1n ı vır O<. a a; guvey, k d 1 . ·ı k ilk ı;ıı•· 11 

mevkiini elde etmesi, Kral Borisi dala! sevilen a m a geçırı ece Yol hu ... ,. it g
eline, kendisiyle sırf maddi men- • M k El k da baı:.' a tü Iü tasavvur u"~ Pek mü•kül bir mevkie düşürmüş- Yazan• a • akşamı "' a ' ,., ' . Judur, "''" 

"·:u··. :ı: faat dUşiinccsiyle evlendiğini, ke>ı- etmiştim. Şimdi her şey bitti, geçtı. ._..,,.,..,..;,,,,r.1,_.,,,u sıcak. rv~FI 
1. disin! sevmediği>ıi bildiğinden, bu- kullandım; fakat, senin yanı başında, h'l · e k k d güzeldi! •· 

11 

Kral Bor.ıs bu esnada tahttan k Rüya, sa 1 eşemıy ce a ar kö•küne , mt otel.de kapı arl«ısından sözle - vefakar, vazifesini bilen kadm olara :ı f,8) 
çekilseydi memleketinin istikli. - riııi işiterek öğrendiğinden bcıMe- du•mak hususunda smılmaz bfr a"u Kap•, Hans Gec•gun ukamndan mez · f 
line zararı olabilecek karoıık bir diyDr. iki tarafı da heyeoonland•· edUlmiştim!.. kapanınca, Gitta, bk fotöye yılakb. U- ı kendisi';:;~• j 
vaziyet ihdas etmiş olurdu. Onun mn bir sahne Hans GC<Yrg, elô.le- Kansının tatlı sesi. Hans Georgun zun, yorucu gün ... Saat 7~enberi ayak J gun uz~$'!. J·çı"n bı"r manevra ı·ıe a•kerı" gay - k d biit(in kalbiyle sev · . 

1
1 

Az son. ..

1 

-.ıı:,. 
" • 

111c karşı zevahirin kurtarılması kulaklarını o şa ı; taydı ve şimdi de saat gecenin 1 liydi.. ,, ~ rl
• memnunlara mevkı'lerı

0

nde de - ·· k · ı Gittanın bir Ma d · _,.-...Ji..ı.a.ııııı:aa........__.._ naltıcı M Wzıwıwıa kani bulımduğıtnu soy- diği genç ızm sesı. · Annesine veda .. Ayrılış... Azaplı iı- ttıı1· 
vam etmek İmkinmı verdi. Bu liycrek,"biribiriınizin yanında, bi- donna tasvi•ind•ki kadar güzel yüzü- ğün oofrası ... del1,esine otomobil s•leri rek ihtiyar amcanın anla yııf'' 
vesile ile onların, yapıcı siyasi ribirimizde>1 tamamiyle •Yn ola- nü, hatlarında dog•uluk ve tomizlik ve şimdi de koeasiyle samntıya uğratı hikayelerinin tesiriyle, u ~ 
fikirlerden ne derece mahrum ol - rnk Y"§ayacağıo.... Herbirimiz parlayan yüzünü görmk, ·~~ affede a konuşma... Uykusunda bir rilY" A"''o'; 
duklarını meydana vurmak İste- l:e>1di fatediği gibi. .... Bir çatı ol- cek olan biteni unuta<ak gıbı oldu. Bütün bu olan, bitenledn ko•kunç Kendisi bir tavıanmıf"~ııı·"ıl, 
yordu. tında olmakla beraber!,, diyor.• Fakat, k;nlmış izzctUlelis, hakarotc hey•canlan, Gittanın ruhunu ha.ap et köpekleri onu kovalaın ~ ~ 

Askeri hüktimet. bir talih eseri Gitta, movus bfr hakle bağ.,do: uğmmş erkeklik gun"u ~e istihfaf. e- miş vücudunu yorgun dilşürmüıtü. yor, köpekler kovalıyor· iil 
olarak harici sivase'.'ıe Kral Bori- _ Rica ,derim; b"akta ben de söy dilnllş sevginin uyand"d•gı a<ı duygu. Ke~disUle ayaklam>da ku•şundan is- yaklaımakta ... Bet met.J:;f' J 
sin ve Başbekili Moşanofun tut· liy•yim! He, suçluya kendisini miida- •uhundaki yumuşak temayüll•ri bastı• kupinlu vanmı gibi geliyo•du. Kol- iki metre kalıyor ve n~. ,i<J"J. 
tuğu yoldan ayrılmamak gibi bir faa etmek hakkı v0<ifü. • dı. Roddodici bir eovab vemck: d d' lan ve •lled ı.ıce uğmnış hissindeydi. yorlar. Köpeklerden h~ı, ~ 
kiyaset gösterdiler. Bu siyasetin _ Kendini t<mize ç•ka.mak için - Boşuna çene ?Jıyoraun, e 1• Oda h1'm•tçisi !azın yan tarafta· !erini "tavıanm., cnscsın rıı'~~ 
esasını, Yugoslavya ile İyi bir an - ne 0 ,.aya koyabifü&in? Söyliy«ekle- bunun hiç >i• faydası yoktud iri yatak odasında hazı<lık yaptığını. i- Hakikatte karısı, koes' l • 
!aşma yapmak teşkil ediyordu. dn bfr tak>m k•lim•l0<d•n ibmttfr... Gitta, ona yaklaı'1• O, g•riye çokıı ıitiy<>•, liikUl, bunu~ rüyadaymıı hı•· mak için ensesine bir t~~< ~ 

Bu siyasete müzaharet husu · !ci trol kelimd•d Fakat kendi kulakla di. &iyle fukma varıyoıdu: zira, başının Bu korkulu rüya i.çın 1'.I 
sun da· askeri te,ekkül, halktan yar r;mda senin ağzından işittiğim öte- - Hans Gcorg, bana karp iyiliği- içerisinde çorak bir boşluk esniyordu f hakikaten bir toka~ yıyeJ1 ôlv· 
dım gördü. Aynı müzahare'<, cina· ki sözle•in at<ı;ni, artık hiç bi' şey ni göste,, boni affet! . . . Kendis;, nerede bulunuyordu? Otur- damcağiz kalp sektcsind•".ıııl l h B 1 . ' So'"zlerı· nede igfal ed!cı aksedıyor- . d"., Ş ad kapının B h.k" . sı· .,3 yot!eri e e' yerde u garıstana söndüremez. Ne göz yaşlan, n• oe... duğu oda, neresıy ı. ur a, u ı ayenın nere ' ~ 

·ı· dul Mag-rur kadın, şimdi ne mütevazi d k. t bl 1 ydi" l""--,ban 1 b <'A karşı mevcut sempatinin sı ınme • Hic bir sey ! iki yanın a ı a o ar ne · ......,, ıte ceva ı: 
1

.f 
1 ~ ~ k dı" ... Ve ne de sevimli 1 Hans Georg, o- b k .. ·· " orlardı · '·"o"" ıA sini m•?cİp olan ve komsu meme· rntta, h•çkmklada boşana.a . par delikanlı ve ~o •n ızı, opuşuy • HikSyc baştan aşağı •• O• 

nu daha hi<- böyle görmemişti!.. Ancak f k d d ahrem ketlerle münasebetleri i1erletıneğe makhrmı biribirine geçirdi: :ı resimlerin on ısmın a a, m Çünkü, madem ki adaı11.. • :4' 
h . ~ h ka1binin yarası daha o lladar tazeydi, o d 1 . kler' Bir 11" mani t:::A!:il eden Mahedonya i tı· - Bir yandan anneı;i agır asta ya yolların kenarın a açı mış çıçe · öyle bir rüya gördügwünU 

d kadar fazla kanıyordu ki! ·., H kiki h li ) !:omitesinin li~ vi hususunda tarken, dogup büyüdüğü yuvaya ve a sevgi "idil,, i! Sevgi mı. a a - söyledi? ı 
l Alnını kırt'lltrrarak şöyle dedi: d ki., da "'ÖSterildi. etmek safhasında bir genç kızın nası :ı yatta böyle bir şey var mıy ı · 1 

- _ Dedig- im gı
0

bi olcı:ak! Ve §imdi.. kalb" d ı•t Har:d siya~ete '·ealluk eden bu bir ruhi halet icerisinde bulunacagını o mucizevi çiçek, Gittanın ın e lstlmllk lf P·~ 
f k · ;> H k' İyi bir gece geçirmek temennisiyle 1 G d cih~•lerde askeri hizip muvaf a hic de kavriyamiyor ı.Jusunuz. a ı- d d henilz hiç açmamıştı. itta, o uyguya k k J1ll 

41 · ·· h · · katen bu derecede !:avrayış fakriyle Gitta, bir soluk halin e sor u: asla. asına· olmamı.,.. ... Gitta, dağılan Belediye i.stimla 
0 

...,t~ o:mu-,sa cıa cıanııı sıyasette ır ış - Benı' terk mi ediyorsun? ;ıw d .. b r~ı·· l d
• mi malfılsün, yoksa bunu kavramamak d'u,ş' ün~lerini toplamağı denedi.... Dil • teşrinisani en ıtı aren... ·~Jet' ıörememiş er tr... . - Odama "ekiliyor ve bu suratle . B"" .. . t" I k I~ Bu kuvveti matJ..lup etmek pek ta israr edecek kadar merhametsiz mı :ı ailnmiye daldı. dilmiştır. utun ıs ım a 

h . . h ıenf, ağırlrk veren huzurumdan vares ~- di • ti. 1!!!'- bes. baka kol"'Y olmadı. A~1reri fesatlar ve sin? Korkmuştum, mütt' eyyıçtım, e- il d k '(Arkası var), ye ıa Inl.ClK §U tı 
.. "' · k' b" ı tc tutuyorum! Rahatsız cd me en a-komünist auikasitleri bu mağlubi- yc.•.:anla düşünmeksizin çır ın ta ır er 
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•rc::orne ve iktibas nakkı rnah~uaduf' .. ... 

llrkigede ilk telgraf haberi 

Asakiri müttefika 
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N, J. • lrıgil; .. s e ~kl,, .. .., ardunya v af ir ( 1) 
r.:eı kflJ<ı~oyf eyern bu 1.-ô.ri znn 
~o,.··ı 'nın l 

lngilizler ol.mn, Fransızlar olsun har
bi ilôhı 

Onların (Rusların) gavrf'tin(> kar~ı 
m<ılerimi:i birle§tirdı. 
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Gazetelerde herhalde okumuş ola 
caksınız. Beş senedenberi uyuyan 
bir Amerikalı kız, geçenlerde öldü. 
Patrisya ismindeki bu kız 1932 sene 
sinde uykuya dalmıştı. 

L E R ____ ... , Bundan sonra artıK hiç uyanmadı. 
• Viyana t 2163 Zavallı kızcağız, başına gelen bu fe 
• MAdr1o 12 Gü laketler yüzünden cihanşümui bir 
• &rU.D L~ şöhret kazandı; kazandı ama, kendi 

b 
4 tne · . u ıı P<ı:arı 

f.14 .1. nıı~ cıl el /1.. "f!kf,; h bıan urm11: Moralı 
• Neryorlı 

•Puta 

:' ~ b · ey "li an latalı 
I\~ ırı ki~id .. 

F:y bii_'r·iil.- t•e ebt>di /<>)izli gün 
Scnd<>n mrığrurıı:·. Ci1ıana .<ıulhu ııcr .. 

• MJll.oG 

• BrtıkMI 
• V&l'fOYD -1,20 h b • sinin bu şöhretinden zerrece a en 
• Budapqte 4 OU61 

RfR Tf"RK ASKFRf 
• Btlkr.. 101 :,33 ı olmadı. 
• eeııp-a.0 S4 4a:> Bir cok memleketlerde gazeteler 

IJ ltı birib. '\;. en çok a<ıalar 
/(ll11./'11'ırı l ırıne bunra a~akir •Atııı.a ..,7~ 

• cenf'"" 

' 

'bı lf?r bi . . 
it 111 İci rının t•ar meramı 

Ql' ..ı • P al al · • b Qrıq &Q'J. ar ıntılmmı I>iişmnn knd<>rin darbPsinr y<>di. • Soty• 
H-18> 

G' t 25 • Yokotıam• ı 7:xı) ondan ·bahse~ti. Milyonlarca kişi o 

lı~rııarıda 1 ~ misli .<111dalw Roft "r.rP !fon bir gayret wır İedfror. 
Şark eı•liitları, pr.vgambPrin kullan, 
Şimal a.<>hcrlerinin mağlubiyetini te· 

• Aıruıterd&D\ l.44:.!:i • Moakov• ~:ı 7l1;; na dair yazılar okudu, on un rooimle 
• PraJ :.>2.itGJ • stoıuı»ım a ıosı rini seyretti. 

~ S H A M Bilgin doktorlar, dünyanın her 
"' ~a n rtab,.d ·c1 l if 1 ııt ı~acl .• 1 o d u m •al ar 
Çr /'tı. " '1r Slt d •• b il k -Oga ,. •• r 11 u 1..-aııga 

"
0 4p g" ll:; lllttu diin"a 

ıteı,. orrn .. • 
l. ... l'"iip }·i:~!.'~ 0 Ru,, İ'i oldu tın nı 
'ti., -.ıın .. a·· . 

renniim ,.dini: 
ln~iTizlc>r, Frnn.'u::lrır. PY do.~t milletler 
FJ,.[r> t•rırrlim. Ru.'iwı i~l.-frad etti. 

lş Bankası fi 80\ şu. Hayrty - kösesinden onu tetkik ve muayene 
uadolu 2980 •Çimento 11 et~ek üzere geldiler. Büyük müte 
ReJI 1 60 Uerkeı &ntc 93 2" hassıslar, tamnmış ilim mecmuaları 

~~~t kırı/ 11 onmii~ o grru 
/b tlQfl l· ııp baki 1.·alanı Rv fryi:f i t'f' Pb<uli biiviil; giin .. 

Srnrlc11 mağruru:; .. (;ilumn :mllw ı·cr. 

- •tfkrazlar - · a.1viUer - na onun hakkında uzun ilmi makale 

rtı k I "ır§l,· '· l '/'01.~a.,.s,· a '" llll'f renm1 
• ~'fi.!& Var k • 

1(1"1 ıtrı f')·led·?r'\;u vakado 
l1q 'il!,! "ili b· 1 1·arup orada 
(jl l<ltrıı Q~"'l··'~d<'n /azla ô.dem 
. ~ .. , .... •lrı-..J d 
Ci" 0 11tii b. •o.tıcn ol em 
'..f~~lt!r el~ ... ,,. Öliiler f il{anr 
''"'' o~,.rrn k. 'llır,. 0~ İvi 'd· rr ·un gör.~P. nnı 

CQıı llt,,ıt,.Pı 1 1 ~·er )"İiziinden 
~t· "'ln,.rl K"zı/m<'z idi to:dnn '"olo an b· . !rl? Y ile b ırı d1>di. İ.~ittim 
Cb 1' giJip h. "n Oraya gittim. 
.~ ~.,.P, er ,.an . .k 
"" rl " """ . a 1{ıtt1 • C,. ."ltl4 b. a '·•tihldima wttik 
~. rır, ,,. "a 
"li~ "".:: " tnur olm11§ orndrı 
lı. <ll,, 'ttuırtcb .. d .. ,, 
<ti h 'J d"d'. e Ror um ora"'' 
~''.~~ille z.

1
_' - B<'n asamı ,,o/;tum 

~. o~..ı rı.an~ ra •. , •. 
'" 1 ~qePı ~ muru oıçtrtm. 
rl',. 1~,. ;~<>n kıya.• e ·le orada 
,, O\,. rı:an n··l "l 
.r !ıl etı,. ı 0 "' mii" ol nrnda 
•· ~ rı:enı ı· ~ •v,.. Rr>l·· 0 ı olmıwm ne~ 
~~I 11,_ .. • • 
'~~rıl Ro:::ılr> aörmiYerıe. 

/>o/ oİın"- oldu ıritti. 
t ınJı iıc b" • ttl"l't"t 'ı: lth.,, 

, ~ Q'loltı 
~ - 'hiırlin· za~fr hal-ıeri f~tmıhula 

l'ı ııt ~' 'l'·· tılmıqti. Rn hah~r avni 
lh>.., '\ Utk~,.,.,le ilk tele:raf hahr-

"t' ... r r· . 
gı.af h '~-~ e 1 ıle ikinri hir tarihi 
\';ı 1 lltJıı~ 8

1
"rnrs h11Iunmnktarlır. Trl

l 0ıı J • r ıen" ıı ~, rı '"tlı 11 7. va01lahil01İ!<tİ. Sı -
., 1 ... ~llıl ."rlildi. Rn halırr trlgraf

" ıı ·r T if 3rı~· • ~ 1 nı f' f'dilivorclu: ,,., ,, .. 
. ııttr•lil·P. Sıt·nstopola 

ç:ı,.rni.şlerdir.,. 

t ·\1') • • • 
.% "" h ~t h!"t dn ~ ~utlu ı;:iin için hir<:ok 
~ '" ~llİri tiıvorla·tl•· Lf'hih i~min-

tltoı,,.. 11 dü,iirdii~ii tarih ı.ıudnr: 
"''T> s . 41 lt·rı.'>topol afomi .<ınd eyf r-

•• f>{/• " • 
"1o1l 1 trıl"jı. • di 

rl)f 11111, •• l 
0111 " 11 m <',wı tcl>ril: Lehib > T> ,,, •• k 

"'fl~'ih r111nnr :a'='' '7demdr.n 
ollt /> rnna 

'
0'Yfa lMzı miibarek gaza. 
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KORO 

Ev f Pvi::li re rbf'di biiyiil~ giin •• 
Scndrn ma'{{ruru::: .. (;ifıana .mlhrı t•er. 

Rf R Sı\HDU.NYALI ZAHİT 

Y rınnn Ş<'lırin .cipr.rlcrini bırakan 
Diişmnn mnğlıip olrırnk hr>r taraftan 

lmr;ırnr 

Top atP~i durdu. Ma~mum bir .<ıiikiit .• 
Gr.r." ilr> hf'rnlu•r t'n."i d,.nj ze hii/.:mc· 

diyor 
Anr tnmnm oldu. Allahm elindedir. 
Sulh t·rwr harp. Y nrını brldiwlim. 
F,y bii 'iil.- ~iin PbPdi f Pvzin t•nr 
&nrlen maj!ruru.:; .. Cil;and .culhu n7. 

nfr. FRA ~srz fÜT.AZf\fJSı\l\Ttst 

• 11133 l .Hor. ı 

• • • ·ı 1460 
• • • • u 14 

• • • m 1340 
• ErıerlJ laUk. -
8' Erzurum 10075 

• lıtik.Dabill 9HıO 

tı:ıektrtll -
l'ramvaJ -
Rlbtım -

• A.n.&dolo t 4010 
Anadolu D ,010 
A.D&Johı m 4005 
UümcuU A 40.lO 

Zahire Borsası 
3-11- 937 

Buğday yumu§ak 6 2,15 6 115 
Arpa yemlik ' 17,15 --
Çavdar 

' 25 --
Mısır san '13.15 ' 18 
Ku"yeml dökme 7 6,15 7 ı:4 

Susam 16 27,5 --
İç ceviz 30 - --
Keçi .kılı tabak 32 20 --
Yapak Anadol M- 156-
GUz yUnU kirli 49 20 l57-

GELEN G 1 DEN 
F.v Sırn~topol ... lc;imi:de niceler. 
nıttırırfnrın altında öf iimP, f.-mıll§fU. 
NirPlPri .~ilahlann taralmlnrı ar""'ındn "" Buğday 
Gö:: ·a§ı dölct'n vatana bir dnha dön· Arpa 

18i Ton lç fındık 5 Ton 
75 .. K. •• ıs .. 

• medf[ Un 
1$im1P.ri ni.,ynna galebe çalarak Kuıyeml 

8' .. 
115 .. 

KnlblerimizdP rbrdiyP.n t<'nelfii., r.dil· Yulaf 
Fasulye 

melidir. Nohut 

l50 " 
ısı " 

Bakla 215 .. 
Sul!l&lll 13 .. 
B. peynir 22 .. 

Ev biiyiik ~iin ebf'cli. feyzin rnr . ----------------
ııs " 

Senden mağruru:: .. Cihana mlhu cer. Yeni eserler: 
KORO 

FY hiiviik edin cbP.di fp,·zin rnr 
Scnrlr~ mağruru: .. Cih~n" .mlhu t'er. 

HEPSt 

lJavullar. borular. :nf P.re ~alını::: 
Swa.<ıtopol bizim oldu. 
Grrmit dumrlnn darbPlPrimizlP dii~tii. 
Mii.~tnhbcl n<>$i/ler zn/ Primi:i söyli ·('-

. rck, 
Davullar. borular. znf erP r,nlınız 
Su·a.<ıtopol bizim oldu. 

···················-·····-·········· .. 
TUrklyede döviz koutrolU 
ve mlllt parayı koruma 
Ticaret ve para politikamızı bilmek tate 

yenlere kıymetli maHlınat veren "TUrkiyedc 
döviz kontroıu ve milli parayı koruma• adlı 
blr kitap intişar etmlşUr. Şc!ırimiz Ti. Oda. 
sı tetldkat mUdUrU Tevfik 8 · Alanay tara 

t bilhassa mıııı parıı 
fından çıkarılan kitap a, 

k t,.ln alınmış olan tedbirler 
mızın orunrnası ,, 
ile lktısadl ve ruht ocraıtın para plya&ısınn 

' ·anı dikkat matn olan tesirleri etra.!mda şa) 
mat vardır . 

(A_rlam vnr) 
------ Günlük 

(l) - Bu i.~imler<' di/.·knı Pdilir.~e [_] ~ 
Tiirk a.~J..·crimfon bah ... <>dilmt?mclı·t,. RADYO 
rlir. Bunun ~ebPbini ı·e Ba::Tmman'd~ 
Ömer Pa~amn hata.~mı ({d<'ceh tef ri- Programı 
kalarımızda izah ed<>ceğiz· Öğle ne§rlyatı: saat 12,30 PlA.kla T~:: 

muaiklsl. 12,:so Havadis. 13,0:S Muhtelif p e,.a komikle bir 
f o • f b • k ne~riyatı. H Son. ~·}iltrlld f!nuıil erı a r ı asın- Akşamneşriyatı:Saat : 18,30Pl!lkla dans 

'}\ ~ il ~ mustıdsl. 19 Piyano l!IOlO: Cemal Reşit tara 

tıı~.a)'(}ed"~astopol harbi tarihi i- da yangın rında:ı. 19,:ıo Radyo tonik dram: Eazı. 2~ 
ı-.,.; de 41]1'\'e~er hııldu!!um bir manzu- Cemal KMıll ve arl<adaşlan tarafından Tilr ••t l'ııd . 0 rurn l\r o M Ad musiki ve halk ~arkıları. 20,30 l)mer Rıza 

?t!d ili\ Ya l . anzume . . em Kazlıçcşmede ismet kard~şlere ait tara.tından arapça l!öylev. 20,45 Nedime \'C! 

~>, ~I\ h~te;1 !1'Jış ,-e ~Ti~el Fare ta· deri fabrikasının boyahanesınd~ kay arkada§ları tarafında.o Türk musikisi ve 
' "•rısad enrni§tir. Reste harpten nayan boyaların t~ması yüz~nden halk earkılrı. (Saat ayan) . 21,15 Orkest-n. 

'f~' "e iırı a Opera Komikte oy • yangın çıkmış, boyahanenin tavanı 22,15 Ajan3 ve borsa habcrlrrt ve ertesi ,ı:U 
. Pllrator da hazır bulun- nUn programı. 2:?,~0 PH'ıltla sololar, opera \"'! 

~ yanmıştır • operet parçaları. 23 Son. 
'10,. T< Yangın sirayet etmeden ameleler 

1 

____ ..:_ _________ _ 

~ıı.~!:,.• ~<ıt•ııll ORO tarafından söndürülmüştür. biis ile Trandafilin idaresindeki 
t°fltıi f>ol bi . ar :afore ~alınız Bundan başka Kumkapıda izzet 1 2697 numaralı otomobil Sirkecide 
tii.,t,,~ dııııo,.7'" oldu. paşaya ait büyük evin bacası .tutuş carpışmış1ardır. !kir.inin de çar.;.urluk 

1bel rı,. ~~ darbr.mizle yıfoldı. muş, itfaiye tarafından söndürülmüş lan ezilmiş, yolculara bir şey olma 
~o,.41 ı.;,ı lrr ::nferimizi tPkrar- tür. mıştır. 
uıt Q,., a !ayacak DENiZE DÜŞTÜ - Köprüde ha l'Cl KUMARCI Y AKALA.NDI 

Qıt()fıol ~-ıı~lar, :rıfere rnlmız mallık yapan 21 yaşında Satrlrr.ış Ka - Kadıköyi.iı;de Kuşdilinde cturan 
fı. İlfh rl.::r_rn of rlu. • dıköy iskelesinde dolaşır\en denifze Durmus zabıtaya müracaat ederek 
•rıQJ. l\ ·r.t f düşmüş, etraftan yetişen er tara ın Remzi ~ile lbrahim isminde iki kişi 

ğ, .. ~~of • ' L z ZABfTf dan kurtarılmıqtır. · k k ı.ı kl ~~ l&lihkô ::ı: nın umar oynara para.!!ını a :JI arı 
~,.~"e"r>k) · mı ii.::erindrdd bayra- MANGALA DÜŞEREK YANDI nı; parasını geri isteyince de kendisi 

> ~ bana -Üsküdarda Hasanağa mahallesinin ne dayak att1klarmı iddia etmiştir. 
~'" • ırtı._,ı p;öl:lerde dalga- de Dolap sokağında dot~~an dörtkya Remzi ile İbrahim yakalanmıstır. 

, t.ır,btı • lanı ·or sında Muhsin dün a aaa oynar en ELLERi CAMLA KESiLDi -
11J rtorı d 1 k ' n mazgallarına 1ıii - mangala düşmliş, vlicu unun rn ıs Sikecide Darussuade sokağında 6 nu 
I . Ot111ı~ '· 1dmdır. mı yanmıştır. Çocuk hastahaneye maralı evde oturan şoför Ali evvelki 
,,. . "arıa[ı hir 1.-nrwt dar - kaldmlmı11tır. gece son de:ece sarho~ olmuş. elleri 
~"ıırı . bc~iT1ı 1 ÇARPIŞTILAR - Şoför Seyfet ni cama vurmuş, ağır surette yarala 

111llnıalannı parçaladı. tinin idaresindeki 3406 numaralı oto narak hastahaneye kaldırılmıştır. 

ler yazdılar. 
Patrisya bütün bu hadiselerden 

bihaberdi. 
Patrisyamn uykuda kaldığı beş 

sene zarfında, annesi hiç ümidini kes 
medi. Günün birinde kmnm iyi ola 
cağını düşünerek hazırlıklarda bu 
Iundu. 

Beş sene sonra tekrar dünyaya 
gözlerini açtığı zaman. bu kızcağız, 
herhalde o beş sene içinde neler cere 
yan ettiğini öğrenmek isteyecekti. 
Bunun için Patrisyanın anne9i beş 
sene içinde olan bitenleri bir deftere 
not etmişti. Kızı bir gün hastalıktan 
kurtulup da gözlerini açınca. ona 
herşeyi anlatacak, adeta geçen beş se 
nelik ömrü bu hikayeleri ile telafi 
edecekti. 

Fakat Heyhat! Kız gözlerini açma 
dı. Bir uykudan diğer uykuya ~eçti. 
Hakiki ve müebbet uykuya daldı, git 
ti .• 

• • • 
Dü§ünün bir kere ... Bundan he§ 

sene evvel uykuya dalıp bu ay içinde 
uyandığınızı farzedin. Siyasi sahada 
olan bitenler sizi hayrette bır .ıkacak 
hr. 

Habeşistan gibi ufacık bir ülkenin 
bütün dünyanın dikkat nazarını ken 
dine celbetmiş' olması ve orası yüzün 
den on binlerce insanın kam dökül 
mesi sizi şaşırtacaktır. 

Çin - Japon 1-:arbine o kadar şaş 
mazsmız. Onlar zaten daima çarpışı 
yorlardı dersiniz. Siyaset, ilim, edebi 
yat ve bir çok diğer sahalarda bazı 
me§hur simaların silinmiş olması si 
zi hayrete düşürür. 

* • • 
Beş sene uykudan sonra, tekrar u 

yanmak, kendi aileniz ve tanıdıkları 
nızrn muhitinde de ne kadar alaka ve 
rici bir hal olur. 

Beş sene evvel daha çocuk dene 
cek yaşta bıraktıklamnızı, büyi.imüş 
birer delikanlı veya genç kız olmuş 
bulacaksınız. 

Hele aşk maceraları .... Aşk denen 
şeyin ne gibi cilveler göstermiş oldu 
ğunu hayreti~ göreceksiniz. 

Beş sene evvel, filan veya falanın 
seviştiği kimseyle muhbkkak evlene 
ceğini, mesut olacağını tahmin cdi 
yordunuz değil mi? Bir de öreceksi 
niz ki, onların her biri bir köşeye git 
miş, eski sevgiden eser kalmamış, 
her şey bitmiş tükenmiş! 

Diğer taraf ~an birbiri ile dai-rıa hır 
1a~an, geçinemeyen bir başka çiftin, 
sevi~erek dünyanın en mesut hayatı 
nı eçirmekte olduğunu göreceksi 
nız. 

Oturduğunuz şehri de değişmiş bu 
lacaksmız. Bdki kendi eviniz yerin 
dedir. Fakat sokağınızın başın:-\ ko 
caman bir apartrrnan çıkıldığına, alt 
tarafta bir fabrika kurulduğuna şa 
hit olacaksınız .. 

Bu arada değişmeyen şeyler de 
görmeniz kabildir. Mesela mahalle 
nin geveze bazı tipleri, hala eski dedi 
kodulanna, hırçın bazı kadınlar da 
komsuları ile kavga etmekte devam 
edec~klerdir. 

Be~ sene uyuduktnn sonra Öteki 
ebed'i uykuya geçen hı:. 

Tıpkı, Çinlilerle, Japonların birbir 
lerile kavga etmeleri gibi .. 

"' * ... 
Biz bu muhayyel şeyleri anlatıyo 

ruz ama, hiç birinizin böyle bir ihti 
male razı olmayacağı muhakkaktrr. 

Mesela kim, §İmdi uyuyup da 
194 2 senesinde uyanmak ister? 

Bunu yalmz kendimiz için değil, 
en çok sevdiklerimiz ve hatta hiç 
bir insan için temenni etmeyiz. 

Beş sene uyumak insanları ıslah 
edocek bir tedb~r dahi olsa yine iste 
mezsiniz. 

Sizi seven birine sorunuz. Bakın, 
şimdi uyuyup 1942 de bambaşka 
bir insan olarak uyanmanıza razı 
olur mu? 

Eğer sizi hakikaten seviyorsa şöy 
le diyecektir: 

- Her zamanki aksi tabintin ile 
dahi uyansan, ertesi sabah uyanma 
nı isterim. - .( * •) 

Gelecek ve gide
cek vapurlar 

Bugün llmanımızda.n gidecek olan ''Rp!.lr. 
lar ıunlardır: 
Saat Vapurun iaml Gittiği yol 

Mudanya 
Karablga 
Ayvalık 

BugUn limanımıza gelecek vapurlar ıwı. 
lardır: 

8,30 Kocaeli 
19 
19 

Seyyar 
Bartın 

Saat Vapurun ismi Geldiği yol 
12 
16,1!$ 

6,30 

Tarı 

Uğur 

Ana.farla 

Karadeniz 
lzmit 

Mersin 

TEPEBAŞINDA ŞEHİR TlYATROSU 
DRAM VE PİYES KISMI 

mm111111111 

llLll~ 
11111111~ 

5-11-tı37 tarih, cuma 
günU ak§amı saat 20.30 

da Size öyle gl'llyona 

piyesi 3 perde.. 

Yazan: L. Pirandello 

Tercllme eden M. Fuad 

t~HA:SSJZ Tt1•ATROSU 

Saat 20,~0 da (Ate§böceğl) 4 perde ko!"le 
dJ. Yazan Molnar. TUrkçesl: K. Necati. Pa 
zar günleri 15,30 da matine. 

ERTUÖRUL ... ADI TEK 
'r*Y\TROSU 

( AKSARA YDA) 
Bu gece: (Umuma)" 

C. ertes i talebe matine~ 
SEFiLLER 

9 perde. Pnzartcsl akşaı.nı 
( K.ııdıköy-Slll'f'yyııda ) 

Erkekler (40) mdan sonra uıırlnr 
---------------

Mecliste encUmen!er 
bugUn toplanıyor 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ya
rın (bugün) Büyük Millet Mecli
sinde encümenler seçimi yapıla
caktır. Seçimden sonra encümen. 
ler akıama doğru toplanarak reis, 
mazbata muharriri ve katipleri se
çeceklerdir. 



Ayı lıikti,qesindeki 

Katmerli yalan! 

~ 
·----· ___ , ... -A====-tatu··rku··n ço··zdu··g~.ıt Cumhuriyet Bayramımız P 

milnasebetile 

'(Üst)·anı 1 rıcide) 
gazetenin bu "hadise" hakkında
ki yazısı üzerine muhabirine işi 
'tahkik etmesini söylemif, gazete
nin İstanbul muhabiri de kalkmıt 
"hadise" yi yerinde tahkike git. 
mit! 

Garip teylere dütkün ve uydur
ma hususunda muhayyileleri genit 
olan Amerikan gazetecilerinin bu 
asılsız hadiseyi mal bulmuı mağ
ribi gibi karşılamaları belki ma
zur görülebilir. Fakat, bu yalan 
hikayeyi o mecmuadan aynen nak 
leden arkadaşımız iki kere hata
ya dütmüf olmayor mu? 

Hadisenin nasıl olduğunu ve A
merikan mecmuasında yazılan ya
zının esasını Buna muhabirimiz 
bize §Öyle anlatıyor: 

Masalın Hakikati 
Bursa, 4 (Hususi muhabirimiz.. 

aen, telefonla) - Uludağda bir 
Öi!i ayı tarafından beslenen bir 
kız çocuğu bulunduğuna dair bir 
İstanbul gazetesinin verdiği haber 
üzerine o zaman, "American We
ekly" mecmuasının ls•Lanbul tnu· 
habiri ıehrimize gelmİ§ti. 

Bugün, bu gazetecinin "hadi
se'' hakkında yazdıklarını o ha· 
beri veren ayni gazetede okuyun
ca hayrete düştüK: Amerikan ga
zetecisi buraya gelip tahkik etti
gi hadiseyi hakikate tabantabana 
zıd bir şekilde yazmış\'ır. 

Meseleyi o vakit kendisiyle be
raber bizzat ben tahkik etmi' ol
'duğum için söylediklerinin tama
miyle hakikate muhalif ve tahrif 
edilmit olduğunu biliyorum: 

Amerikan gazeteci (yazının 
mezkur lstanoul gazetesindeki ter 
cümesindc, ikinci sU-Lunun niha
yetlerinde) "mahalli gazeteciler 
vaııtaıiyle" avcılarla. görü,meğe 
gittiğini söylüyor. Burada mevzuu 
bahsolan "mahalli gazeteciler" 
benden hatka kimse değildir! 

Bu Amerikan gazeteci, böyle 
bir hadise olduğunu ititip Bursa
ya peldiği zaman benimle göriit· 
tü. Ben kendisine bunun asılsız 
olduğunu söyledim. Fakat, "va
ka mahalline" gidip avcılarla gö
rüşmek is\iyordu. Kabul ettim. 
Beraber gittik. 

Görüıtüğünü söylediği avcı ken 
disine, o civardaki herkeı gibi, bu
nun asılsız olduğunu ıöyledi ve et
rafta yaptığımız bütün tahkikat 
ta bu ne'Lİceyi verdi. 

Halbuki, gazeteci, yazısının 
tercümesinde okuduğumuz gibi, 
bu hakikati gizlemit ve o avcının 
ağzından bir hikaye uydurmuştur. 

hasta yoktur. Bu, hadisenin asıl
sız olduğunu göıteren en kat'i de
lildir. Esaıen, okuyucularına ve
sika vermek mecburiyetin,?e olan 
Amerikan mecmuaıı da, yukarda 
bahıettiğimiz ve tahrif ederek koy 
duğu fotoğraftan ba,ka bir fo\oğ
raf basamamı,tır. Hastayı yakın
dan gördüğünü söyleyen Ameri
kalı gazeteci, hakikat olsaydı, kı 
zın fotoğrafını almaz mıydı? 

Bu suretle, ayı hikayesinin ha
kikaten güzel bir hikaye -fakat 
yalnız uydurma bir hikaye- ol
duğu anlaşılmış bulunuyor ... 

ingiltere Fran
koyu tanımağa 
karar vermiş 

(0stıarafı. l ncide) 
lamanka makamatmın buna büyük 
bir ehemmiyet atfettiğini çünkü di 
ğer bir çok hükumetlerin bu işte in 
gilterenin önayak olmasını bekledik 
lerini yazmaktadırlar. Şimalde F ran 
konun kazandığı zafer nihai muvaf 
fakiyetin de daha şimdiden F ranko 
tarafından kazanılmı§ addedileceği 
intibaı mevcuttur. 

Bu kararın mahdud §Ümulünü gös 
termek için gösterilen ihtiyata rağ 
men İ§çi partileri gazeteleri §iddetli 
neşriyatta bulunmaktadırlar. 

"Daily Herald,, büyük harflerle 
"hükumet Frankoyu tanımaya karar 
verdi,, ba§lığı altında diyor ki: "ln 
giliz nazır lan F rankonun kazanması 
na karar verdikleri için bu tedbir alm 
mııtır. Londrada Frankoyu resmen 
temsil edecek olan Alba duk~ı §im 
diye kadar da yan resmi bir müıncs 
sil olarak tanmmış ve hatta hududu 
geçerken e§yalan muayene bile edil 

Atatilrk 
ile 

Devlet reisleri 
arasında 

Teati olunan 
telgraflar 

4 
ARNAVUTLUK 
Milli bayramının mesut vesilesiyle 
Ekselansınıza en samimi tebrikle
rimi ve asil Türk milletinin refahı 
ve tkselansmızın fahsi saadeti 
hakkında en iyi temennilerimi ar· 
za müsaraat eyl~rim. 

Zogo 
Majestelerinin nazikane tel

graflarından çok mütehassis ola
rak, kendilerinden en hararetli te
'ekkürlerimle ıahıi saadetleri ve 
Arnavutluğun refahı için olan sa
mimi temennilerimin kabulünü ri
ca ederim. 

K. "Atatürk 
ALMANYA - . 

Türk milli 1layramı münasebeti
le gerek Ekselanslarına kendi adı
ma ve gerek Alman milleti adına 
tebriklerimi ve ,ahsi saadetleriyle 
Türkiyenin refahı hakkındaki te
mennilerimi takdim ederim. 

'Adoll Hitler 
Türk Cumhuriyetinin yıldönü

mü münasebetiyle gön.dermit ol
dukları lütüfk&r telyaz11mdan do
layı Ekselansınıza teıekkürlerimi 
arzeder ve saadet ve afiye'deriyle 
Almanyanm refahı hakkındaki sa
mimi tenıennilerimin kabulünü ri
ca eylerim. 

K. Atatürk 

Alman - ltalyan Japon 
anıa,ması 

Japon murahhası 
geliyor 

memiştir. Alba dukası, şayet Franko Berlin, 4 '(;ı( 'A.)" - liaYas ajamt 
kendi vesatetiyle tanınırsa fa~ist par muhabirinden: 
ti aleyhine olarak kralcı partisinin bü Diin ak~am Roma ile uzun hir te
yük bir nüfuz kazanacağına lngiliz lefon muhaveresi yapmış olan B. Yon 
hükumetini ikna etmiştir. Rihhentrop, bugün fevkalftde cıefir sr 

Asiler muzaffer olacalmıış fatil e Ronıa'xa gitmiştir. 
Paris 4 - Populaire gazetecıi di Kentlisi orada komiinizm aleyhinôe 

yor ki : akdedilmiş olan üç devlet misakını 
••tngiltere hükumeti, lspanyol asi imzalayacaktır. 

lerinin muzaffer olacaklarını tahmin JAPONYA.DAN BfR i\IURAHHAS 
ederek, onları gücendinnemeğe çalış GELİYOR 
maktadır. lngilterenin bu körükörü Toliyo, 4 "(A.A.) - Domey ajansı, 
ne hareketi, Fransa hükii.metir.in va ·Tonokai fırkası reisi B. Seigo Naka· 
ziyetini daha ziyade kolaylaştıracak no'nun h1t ayın ] 1 nde Almanya ve 
mahiyette değildir.,, İtaly:ıya gideceğini haber vermekte-

Mümessil kim olacak, dir. 
Paris 4 (A. A.) - Pdit Journal Bu eenllat. lComiinizm aleybincleki 

g~zetesi.nin yazdığına g~re, lngiltere Japon-· '.Alınan mi~akrnın tareinine ' 
t11n eskı Moskova maslahat~üzan ~alışma cemiyetinin teşebbüsü üzeri· 
Hod~s.on F ranko ~ezdi~e ticaret mü ne }':ıpılmaktadır. 
messılı olarak tayın edılecektir. Mai Dün prens Konoye ile mülaJCatta 
yetine. mühin: şehirlerde oturmak ü bulunmuş olan B. Nakono, bugiin 
zere hır çok tıcaret ateıeleri verilecek matbuat müme!<sillcrine beyanatta hu 
tir. Iunarak kendisi ile Ba~vekil arasmcla 

Ga~eteci, bundan sonra Musa
lılar köyüne gittiğini - söylüyor. 
Haki!<aten, beraber bu köye git· 
'tik. Fakat oradakiler de köylerin
ae börie hir hadise olmadığını söy 

le~:~rikan gazetecisi ı>u köylü- Şakilerin ceza
lerin ağzından da güzel bir hikiye 1and1rıIma1ar1 
uydurmuıtur ... 

~\]manya ve İtalyaya kar~r noktai na· 
7.ar mutabaıiatı mcHut olduğunu sö}
lcmi~tir. 

B. NalCano. bu eeyaliatinde ]ıüku· 
met tarafından hiç bir liususi nzif e 
ile tavzif edilmemi~ olduğunu ilave Amerikan gazetesinden naklen •• sten d •. 

basılan fotoğrafa gelince; bu re
simde gazetecinin karşısında gÖ· 
rülen adam, hakikaten görüıtüğü
müz avcıdır. Gazeteci onun, eliy
le kızın bulunduğu yeri gösterdi
ğini söylüyor. Halbuki bu, avcının 
gazetecinin kendisine: 

etıni~tir. ~ 

"Nerelerde ayı bulunur?" diye 
sorduğu vaki'.:: "Şuralarda" diye 

Elaziz 4 (Hususi) - Tunceli şa --- -----------
kilerinin muhakemelerine bugün de 
devam edilmi~tir. Bugünkü c'!lsede 
iddia makamı iddiasını serdederek 
~mçlulardan bir kısmının, Türk ceza 
kanununun 149 uncu maddesinin i 
kinci fıkrasına göre, bir kısmının da 
yine ayni maddenin üçüncü fıkrası 

na göre cezahndınlmalarmı talep et 
miştir. 

Muhakeme müdafaa için ayın altı 
sına kalmıştır. 

İkinci fıkraya göre cezaları isteni 
lenler arasında sergerde Şeyh Rıza i 
le oğlu ve aveneleri bulunmaktadır. 

eliyle gösterirken yaptığı hareket- ---------------------------
ti~ Foto~af~bu ~nada alı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
mı~ı~ Z 

Uydurma hadisenin hakikatine 
şahit olmuf olmak sıfat ile, Kurun 
okuyucularım ayı hikayesi hak 
kında bu sure'de tenvir edebili
rim." 

"V ah§i Kız,, latanbulcla mı 
Getirilmiş? 

Bu asılsız haberi veren şehri
mizdeki gazete :•vahşi kız" ın Ba
kırköy Emrazıakliye hastahanesi
• yatm!dıfmı yamtı§tı. 

Evvelce de öğrenildiği ve tek
rar yaptıAımrz t:ılıkikata göre, Ba 
br~liy h:ı:ıı'~ahırnesinde böyle bir 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

/ 

il An 
Bankamız ve müessesahnın idari te§kilatına Lise ve Ticaret 

mektepleri mezunları ve teknik tef kilahna ise San' at mekteple
rile T eknikum ve Yüksek Mühendiı mektepleri mezunları alın. 
makta olduğundan bu evsafı haiz olmayanların Bankamıza it 
talebi hakkında müracaatta bulun mamalan ilan olunur. 

kördüğüm 
~ . buııııll_..ır 

o kadar tiddetli idi kı ff~~ '(Üstyanı 1 ncide) 
kezi olan Gordium'a girmif, bura- tısında en küçük rnuva . et1 ~ 

rl·n bı'le bı"zı'm ı"çı'n ehenı111• 11 1• r da eski F rikya krallarıııdan biri· öıılel'~ 
nin bir ara ha okuna klzılcık ağa- dı. Hiç unutmam, 0 ~ diif""~ 
cı kabuğundan yaptığı düğümü civarda küçük bir köY~. eflİ 

l · h b. dan geri almıt\ık. Bu uç •• ,,, . .,d"f bir türü çözememıf teni aye\: ır r• 

kılıç darbesi ile kesmiş imif. Ga- yün alınması bile bizi 
rip bir tarihi tesadüf eseridir ki mişti. t• ~ 
Türk milletinin batına musallat o· "Nihayet Atatürk h~ııcİ fı1.1 
lan büyük tehlike d~ burada, Bü- neticeyi almak için 57 

1
• JJİS 

yük İsken<lerin bir kördüğüm ile ya taarruz emrini verd•· ~ 
askerı.mı·zı·n bu taarruzda ı.jç 1 

karıılaştıgı bu yerlerde hakiki bir l 1' P 

kördüğüm halini ,_Jm1ttı. Türk diği cesaret ve fedakar 
1 

• f 
milletiı~in ölu ı.• ve dir:m meselesi nutulmıyacak-&:ır. 57 ncıJC.r' 
§eklini ala.n bu kördüğüm Atatür· Duatepeye, Kartaltepeye. do J.Ç 
k k ~ 1 ld g-a dogvru açıktan yürilY0b~' d·-~ıJ ün Ur&:arıcı eliy e çözü Ü. ~ PO"' 

Bence Büyük Dumlupınar zaf e- tan, polatlı içerisinde~·ıtiill at 
rini yalnız başına mütalea etmek da silahça ve adedçe u ek ıı' :./ tllı~t 
doğru değildir; Büyük Zafer ile düşmanın üzerine gi~niıı ~j, ~c!ri 
Sakarya biribirini ikmal eden bir mek olduğunu şu arazı .4•)"j 4c~k 
küldür. Milli Mücadeleyi ınuvaf. tine bakınca anlarakmıtdall !!ıi.J ~tt 
fakıyetle bitiren Büyük Zafer, Sa· rimiz Polatlının şar ın ısn D"!j tıılı 
karyada başlamış, İzmirde niha- vadi üzerinden ve açık 1rııll~f:J lır~ 

kars.ı gözlerini kırpmak ~ 
Yet bulmu•tur. Onun için Salih -' ;~ ~P1-

" yorlardı. Kahraman "- 3 04 

Bozok'un bana naklettigi hatıra- d 1nd• -_, tı.: 
ları dikka\le dinliyorum. ıanki manevra mey an 1er~ bi:lic 

gibi hareke\ ediyorlardaı.bl•yill _., t\o.,t 
Dos'mm eliyle işaret ederek Dü- re tırmanıyorlardı. Sab ,, ~tlı 

atepeyi gösterdikten sonra trenin arruz başladı. Öğleden ıo~,V >'o 
sağ tarafına baktı. Bu defa bu cİ· bir ile iki arasında DuateP' 11" f 11 

hette dalgalanan tepeleri göstere- zim bayrağımızın !aUandıi .. t'!'' 
rek dedi ki: dük. Bu tepe tamamen diJ f 

- Buradaki tepelere de Kartal· dan geri ahnmıttr. Soıır•d', , 
\epe derler. Daha uzakta başka kumandanından haber gel d~ 
bir tepe daha vardır. O daha çok saat teahhürle tepeyi al~~~' 
sarp, çok sivri bir tepedir. Onun yordu. Atatürk muzaffe ··'o'~ 
adı da Karadağ'dır. Bütün tepeler yanında olan ismet lnönuidi:} 
o zaman düşmanın elindeydi. Po- ledi. Fethi de o gün orada l<'l!i 
lath da düşman ile bizim asker- atepede bulunan düş~n ~'r/. 
!erimizin arasmdaydı. Kasaba ta- leri mağlup olarak gernıdÇe ~ 
mamen boşaltılmıttı. içinde bir artık sol cenahının yeris\11'1"/ı 
insan yoktu. Atatürk iburada düt· sı mümkün olamazdı. 
manın 'taarruzlarını durdurmak İ· ler esir olmamak için geri· ~ 
çin hayatını tehlikeye koymaktan di. Akpm olduğU zaman:: 
çekinmiyordu: Bir gün ata biner• lerde düşmandan en kü{ t'f 
ken kaburga kemiklerinin ezilme- kalmamıf b. Bu suretle k• 
si üzerine Ankara ya götürüldü. O· fer \ahakkuk ebnit oluyordd• 
rada Operatör Mim Kemal kemik- man tamamiyle Sakaryanııı f. 
lerini sardı. Doktorlar bırakmak tarafına geçmiş bulunuyo~ 
istemediler. Fakat O, dinlemedi. ferden sonra bu tepeleprni ~ 
Yine karargaha döndü. O zaman Karadağın üstüne çıkı f') 
karargah Elagöz köyündeydi. Bu mız vakit bu tepenin e 1'ı 
köy daha ileridedir. Malıköy ya- sivri noktasına kadar ileri~ 
nında bir yerdir. Sonra daha be- tırnaklariyle bir kaya pa · 
riye çekildik. Biraz sonra ileride yapışmış bir askerin o b!ır 
bir yarmaya gireceğiz. Bizim ka· ölüsünü gördük; diğer biif 
rargah orada idi. Atatürk bu yar de Sivritepeyi atmıf, ö 
mada bir hen içerisinde geceyi geçtikten sonra aldığı bir bdl 
geçiriyordu. Yemeklerimizi orada yarasiyle oraya düırnüf " 
yiyor, orada yatıyorduk. Sabah o- Ah .. o zamanlarda ne ka:,ıet 
)unca yarmanın biraz ilerisinde geçirdik! Fakat o kara flhllıır1' 
bir tepeye çıkıyorduk. Bu tepe- günkü mesut günleri b" 
aen bütün harp sahası görünüyor- ,imdi o günler sayesinde 
du. Atatürk harbi bu tepeden ida- lerde bayram yapıyAoru~zl~ aJf

1 
re ediyordu. Dü§mamn taarruzu . 

Emlliyet müdürlüklerinde yerı' 
ter/ i ve nakiller ··diif~ ~ 

Ankara, 4 (Telefonla) - Em- ri Özer birinci şube ıııı.ı ''°/r. lı~ 
l . sar• ıı.: niyet müdürlük erınde yapılan ye- ne; Ezine kaymakamı ~ ·~ 

ni tayin ve na.killer !Unlardır: Ankara vilayeti üçünciiaJU"-Y..J Ci 
Emniye'ı. müfettişi Naci Aklan dürlüğüne; Gürpınar k ;.;JJ 

\eftiş heyeti reisliğine; Anka· Halil Saatçı Van vilayeti ·ti1j 
ra vilayeti emniyet müdür muavi- müdürlüğüne; İstanbul ~,\flb~ 
ni Behçet Kutertan Rize vilayeti maliye kontrol memuru ~t' 
ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne; fakültesi mezunu Tevfik f~ 
Rize vilayeti emniyet müdürü Ne- umum müdürlüğü levazııl) ',! 
ca'd Buharioğlu Ankara vilayeti müdürlüğüne; Harar ka~ -'l 
emniyet müdürlüğü muavinliğine; 1~ Sayit Malat vilayeti ~:~~~~·J 
lstanbul vilayeti emniyet müdür - dürlüğüne; askeri ihtis- ,,) 
lüğü birinci şube müdürü izzettin ğinden isUfa ile ayrıldıai~ ~. -,,' 
Eraydın, polis enstitsü müdür mu· lan hukuk mezunlarınd •· ~ .f 

d:;rliit.· -.A' 
avinliğine; Kars emniyet müdürü fer emniyet umum mü .. ,,. L 

i1'' ~''· Tevfik İstanbul vilayeti emniyet rosunda münhal bulunan 80ı.ı 
müdürlüğü birinci şube müdürlü- nıf emniyet amirliğine;yet t • .',~~j 
ğüne; Elaziz emniye'' müdürü layeti ikinci sınıf ernni 11 f'A 
Kadri İbrahim Oğa Kars vilayeti Güngören mezkur vilayet Ç' ~ 
emniyet müdürlüğüne; yüzbatılık sınıf emniyet amirliğineJ,t-t l 
tan müstafi İbrahim Akıncı Ela- vilayeti emniyet amiri J :11l 

. b . . d hiJİY-ı ziz vitayetı efıncı sınıf emniyet bagar polis enstitüsü a -
müdürlüğüne; Diyarbekir vilayeti dürlüğüne; emniyet uJ1J~i'jl 
emniyet müdürü lbrahim Önalp lüğü ikinci sınıf emniyet (l';/ı 
Antalya emniyet müdürlüğüne; den Muzaffer YazgaÇ c ff/ 
Antalya emniyet müdürü Kemal vilaye'"i ikinci sınıf eınnh''O 
Kayalı Konya vilaye'd emniyet liğine; eski miralaylardsıı u'J 
müdürlüğüne; Van vilayeti emni- Ergökçe emniyet umu111 ıtı 1/. 
yet müdürü Akçor Diyarbekir vi- ğü birinci sınıf amirliğiııe~;/ 
}ayeti emniyet müdürlüğiine; Ma- ya umum müfettişliği eıııeııif~ 
latya müdürü Sabri Çağlayangil şaviri muavinliğine d ·"J 
emniyet umum müdürlüğü arıiv Marmara havzası gürnriİ" -' J 

şubesi müdürlüğüne; Ankara vı· faza müdür muavini Ca"it 
liyeti dördüncü Jube müdürü Sab- terfi edilmi§lerdir. 



,!; l t. ı Dıvet 
~: .._..., lllı9li ....... 

' 
1 llıerk ' .uYel~rin er.e ~l!I yaptırılmıt 

'linin hUk .te8Cillerı sicil talimat-
' h.ptırıı Uınıeri dairesinde ye • 
llı.I .... 8u hu. •cağı evvelce bildiri! • 
~ gönde~ için Genel Merkezi -

~ 'le k l'i.cn evrakı tesellüm et-
~ endıı · g~ den ınaırı el'ine bu iş hakkında i-
l'füiıe batlı brna.~ Verilmek üzere Böl
-~larını ~tun klUblerin birer mu
lf. ; taın ııaat 11-1937 salı günü ak· 
~ arusi QİJı 18 de Cağab.;lunda C. 

Clltıdel'Jtı asındaki Bölge Merke-rs:-.: rica olunur. 

1
•1•116 

1 ili Homutan-
ı(Jı illlnlaı ı 

Otd' ................. ___ _. 

r.ııı ıı SUıht ih • 
~ t~letiıı İhll t~yacı için 302 çeJİt cer· 
la~ l.ıı /937 ' 11 kapalı zarfla 12/2.ci 
~ lctır. ?dıı~Utna gUnü saat 16 da yapr-

llıia ''•i h arn~cn tutarı 6150 liradır. 
Ur 'oncı. t''~&'.ın öğleden evvel Ko
t11~~ İlk t or~Jcbilir. İsteklilerin 462 
3 ;;: Ue ~~nat makbuz veya mek
birU n lbtddcı ~ sayılı kanunun 2 ve 
~itte i~ erınde yazılı vesikalariyle 
<lı~~Uııe ka: littinden en az bir saa! 
>o a. ltorıı ar teklif mektuplannı Fın-

11ıtıı. "'trn Ut•nlık 5atınalma Komis -
cleri. (7306) 

IS~~~--tc,c &( T' O R 
ıt '•ttı ~ tt cu n Atasagun 

- ~~iltı ~,''lbahtarı ackia buçufa 
l) ))•re , den 20 ye kadar l..Sle 

~'~Plttrnanıan ikinci daire 

\ ~ l~talarını kabul eder. 

' ~lt'tıaa ert 14 den 20 ye ka 
~ ~)\ıtula P.raıa, Kurun, Ha 

t "1ıı. '1nı dalrupon mub· 
}'ene eder. Telef: 23&53 

Lsvazım Amlı 11111 1 
ilanlaıı .J /stanbuLVakıflarDirektöılüğü ilanları 

J{ıymcii 

İstanbul levazım eşya ve techizat an Lira Kuruş 
barı için 1000 kilo naftalin 9/ 11 / 937 
ıalı günü saat 14 de Tophanede lstan 167 15 
bul levazım am.irliğ: Satın::lma Komis 
yonunda pazariıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 270 liradır. tık teminatı 20 lira 
25 kuruıtur. Şartnamesi Komisyonda l!J.3 00 
görülebilir. İstP.1-Jilcrin belli saatte Ko 
misyona gelmeleri. "236,, "7436,, 

Pey parası 

l •) I".-· 
- v<l 

H 63 

) 
Tahtakale Tiüstem pa§a mahalles!nae 
Bi..iyük Ç:.ıkur han 2-ci katta S numaralr 
odanın ' tamamı 2i73. 

Şamat\•ada Hacı Hüseyin ağa mahalle
sinde S::.matya tramvay caddesinde eski 
311/ 313 veni 335 No. lu ve tamamı 100 
metre m~rabbamda bulunan arsa 2596. 

lstanhul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

kurt caddesınde 6 numaralı apartıman • 
da oturmakta iken 2 ağustos 936 tari · 
hinde ölen Leonardo Anıaldonun met· 
rukitından gayri menkulüne mahkeme-

mizce eı konuımuıtur. tıan tarihinde:ı vAnAK1at." "ALAS 
ba§lamak üure alacak ve verecek vesair 1\ K Vl t'I'\ 
surede alikadarlann bir ay içinde Bey- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oflu 4 cü Sulh Hukuk m~hkemesine baş 
vurmaları müddetindr. baı vurma~anlar 

hakkın.da kanunu medeninin 561, 569 un 
ı.:u mad<ieleri hükümleri tatbik edileceği 

1::ısm:anam==:::::w:ann•wıımn 
Göz Heklmı 

Meccani muayene ·~ilk il E t 
Pertembe &11Dlert ... ı 2 den o • kadar Dr. y r r an 

ilin olunur. 
(23586) 

Ortak5y Taıbuamak Palangada 25 Catatoııu NuıııNmanlye cad. No. 3C 
numarada Doktor MUmtu GUnoy (Cıfıloflu Eczanesi yanında) 

ll fakirleri paruız muayene eder, '•ı••••T•e•J•ef.on.•Z•2•5•1515•ı•••ll nıı:_ .. _____ .. ____ 1
11

•· 

fDeniz Levazım aa
tınalma komisyon 

//Anları 

ı - Beher kilosuna tahmin edilen 
bedeli (11) kuruş olan (85000) kilo 
kuru fasülye, 11- lkinciteşrin- 937 
tarihine rastlayan perQembe gilnü saat 
14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (701) lira 
(25) kuruııtur. Şartnamesi Komisyon 
dan her gün parasız olarak almabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel
li gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabili?f<ie ver
meleri. 

l LAN 

ZAYi 
..,. . 

Nüfus cür.danımı zayi ettim; yenisi
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Semiha MUJJta/a N~ 
'.Alemdar. 



8 - KURUN 3 1KIClTEŞSIN 1937 

1 

1 

' ~ 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme l<omisyonundan: 

Kilo 
Çoğu 

Beyaz peynir 5650 5750 

Ka§a.I' peyniri 2800 3400 

Muharmncn 
Fiatı 

38,5 

65 
. . . 

Muvakkati 
G<ımnti 

Lira Kr. 

360 66 

Heybeliada Sanatoryomu ve Leyli tıp talebe yurduna lazım olan Beyaz ve 
Kaşar Peynirleri açık eksiltmeye konul ınuştur. 

1-Eksiltme 10-11-\937 çarşam ta gün:.i saat 15 de Cağaloğ:unda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Mi.idürlilğU binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mıktar, muhBJI11nen fiat, Muvakkat garanti yukarıya yazılmıştır. 
3- 1stekliler şartnameyi hergün Komi~yonda görebilir. 
4 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun

aa yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka mektu-
bu ile Birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri • {7305) 

lnhisar~ar U. Müdürlüğünden: 
ı - ~artname ve Keşifnamesine tevf"kan Cibali Fabrikası Tavhane ve din

lendirme salonlarında yaptmlacak döşe meler 27-X-1937 tarihinde açık eksilt
meye konmuş ise de talibi çıkmadığın d:ın eksiltme 10 gün uzatılmıştır. 

il - Keşif bedeli 4763.55 lira ve muvakkat teminatı 357,27 liradır. 
m - Eksiltme 8-XI-1937 tarihir.e rastlayan pazartesi günü saat 15 de 

Knbataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Şartnameler 24 kuruş mukabi tinde her gün fnhisarlar inşaat şubesin
den almabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak eder.eklerin, bu gibi işleri yapmış olduklarına 

dair olan vesikalarını inşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası 
almaları la?..ımdır. 

V! - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenme 
paralarHe birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B.) (7472) 

• 

1 LAN 

) 
f 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mabkemeıinden : 

KELEPiR 

Satılık Han 
fzalei §Uyu için çok sağlam bir bina olan ve ( 45340) lir&; 

hammen kıymeti bulunan Galatada Bankalar caddesinde O ,.. 
Bankası karşısında köşe başında üç tarafı cadde ve dört ka~ .,, 
~n katında Üzerlerinde aynca odalan havi dört mai~?:, 
dığer üç katta altııardan 18 büy:.ik odaları müştemil (B~ ,ıt· 
KET HANI) bu gün on bin liraya talibi uhdesinded\c. SoO ~ 
tırma 9/11/937 salı günü aaat 14 te Beyoğlu birinci sulh ~ 
mahkemesinde yapılacaktır. İsteklilerin mezkQr mahkeme 
tipliğine 937 / 24 dosya numarasiyle müracaattan .. 

Kon.servatuar için dini eser serisinden 15 ve 16 nc1 ciltler~-f!l 
açık eksiltmeye konulmu3tur. Bunların hepsine 400 lira. bedel t&D-# 
tir. Nüınuneaile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. !!tf. 
numaralı kanunda yazılı vesika ve 30 liralık ilk teminat ma.kbuJ "it~ 
bile beraber 12-11-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encünıend8 
dJrla.r. (7360) . 

Keşif bedeli 54 72 lira 73 kuruş olan Çubuklu gaz depotannd• ~ 
sile anbarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Kegif e"lt ~ 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler 2490 numaralı 1'~ 
zılı vesikadan başka Belediye Fen işleri Müdilrlliğünden ala.caklat1 f 
vesikasile 410 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ınektubi~.J 
11-ll-937 perşembe günü saat H de Daimi Encümende bul~ 

(B.) 

Yozgat ·Valiliğinden: 
1 - ~palı za.rf usulile evvelce ek siltmeye çıkarılan Sorgund• 1'iJ 

(27014) lıra (6) kuruş ke§if tutarlı ilk mektep inşaatının cıı500> tut· 
kabili eden kısımlan talip çıkinamasın dan dolayı paza.rltğa. konJJlui 

2- Bu i§e aid şartname ve evrak §Uillardır: 
A - Eksiltme §8.rtnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Baynıdırlık i§leri genel §art.na mest 
D - Yapı işleri u.mumt, fennf şartnamesi 
1 - Hususi şartname 
F - iKeşif hülisası, tahlili fiat ve metraj cetveli 
G-Proje. 
İstekliler bu evrakı Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. . . ~ 
3 - Kapalı zarf usulile 14 .10 _ 937 de ihale edilmek Ur.ere eksıt ıJSI 

rılan bu işe talip zuhur etmemesinden dolayı artırma eksiltme kaJl 
ıncı maddesi mucibince bir ay içinde pa. zarlıkla. Vilayet EncUıneıı 'j 
bine ihale edilecektir. 'ı 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek lilerin (862.5) lira. ın~~~ el 
vermeleri ve bundan baıka Nafıa Vekile tinin müteahhitlik eblıyetinl 
lunmaları lazımdır. (7257) 

Şişlide Halaskar gazi caddesinde 272 
numaralı evde oturmakta iken 11-3-936 
tarihinde ölen Macit Mehmet Ka.rakaşın 
terekesine mahkemece elkonulmu§tur. 
1" 3n gününden ba§lamak ıüzere alacak 
vereceklilerin bir ay mirasçıların üç ay 
i~inde Beyoğlu dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesine başvurmaları müddetin - ,. 
de başvurmayanlar hakkında kanunu 
medeninin 561, 569 in•.:i maddelerinin 
hükümleri tatbik edileceği ilan olunur. 

Osklldar - KadtkUy ve bavaıtsl .il~ 
Tramvayları Tllrk Anonim Şirketi~ 

Şebekelerimizde ilk ve ortamek\eplerle liıe tal~ 
tatbik edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifeıi, ıs r ~ 
rin 1937 Pazartesi gününden itibaren, Şirketimizce usU iJ ~ 
sinde tenzilatlı gezi varakası veril mek ıartiyle, yüksek -~ 
ler talebesine de teşmil edilecek ve yüksek mektepler ti"' 
leri için şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tenzilatlı 
ayni günden i'ı:ibaren hükümden kaldırılacaktır. 

Türk Hava Kuruıııd 
Büyük Piyangos"d · 

24. cü yeni tertip başlaillıŞ · 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 J~, 
Büyük ikramiye: 30.000 Lir• 

, (23585) 

Ticarethanemlz e1klst gibi kUrk manto. 
larmı ıo ıene ~aranU "• 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyeleri' 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır.. ,IJI'} 

Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zenpeden bu piyangoya ittirsk 

• Nafıa Vekaletinden: 
16 Birincikanun 937 perşembe günü aaat 15 de Anka.rada ~ekJI~_, 

Eksiltme Komisyonunda 658400 adet takriben 286.404 ton "Gal~ 
nun kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı :tcaktı~. · oP 

Teklif edilecek Tirfonlara: c'.:nebi a:alı olup Mersinde sif supe:l~ 
leceğine göre 50.120 lira 70 kuru§ ve yerli mal oiup Mersinde 

ay nde Ue ketatetstz olarak •atmaktadır. • 
Anadoluda bulunan mU§terllerhnlze ayni ıe. teslim edileceğine göre 87353 lira 22 kuruı muhammen bedel tesbıt 
raltıe kabul ediyoruz. Bu hususa ait §artname ve teferruatı 437 kuruş mukabilinde 

Mahmutpqa, Kllrkc;U Han fçer!a1 katet malzeme müdürlüğünden alınabilir. , oJ 
,Jandarma Genel Komutanhğı Ankara B E y K o Tel21et::: Muvakkat teminat:, Ecnebi mala teklif edildiğine göre 3756 lir' 

S t 1 
.,..... ve yerli malı teklif edildiğine göre 5617 lira 66 kuruıtur. . _.df 

8 ına ma Komisyonu odun: İsteklilerin teklif zarflarını talimatnamesine göre Vekiletten ~, 
1- Bir tanesine 130. kuruş kıymet biçilen 6000 aliminyon kılıflı ve kapak. ~- -

1~ÖKM:~:::u 1 1 hitlik vesikası ile ·birlikte 16. B~:i~ci~a~. un. 937 pe~ernbe günu,,.-at0,, 
1ı matra kapalı zarf usulıyle 11 İkinci teşrin 937 perşenbe günü saat on beşte Ankarada Vekalet Malteme M•udurlilğune vermelen Janmdır. 73

5 

satın aıınacaktır. - Kemal özsan , c1•' 
2 - Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir. o 1 ~ Opera~r !! • P. r. T. Levazım DlrektUrlOğDD 

mek isteyenlerin 585 liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubunun ve 11 B il ro og Ut has ji 18. 10 _ 937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı i1lJl 
kanun ve ~rtnamede yazılı vesaiki muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 1 K ek~ ye::. l ~ 81!11 U kilo çinko 17 11 937 tarihinde ihalesi yapılmak Uz.ere pazartJlJ' 
on dördUne kadar Komisyona vermiş olmaları. (4014) (7284) • ara doy H ~ sıyö~;ledmagazası 1 edilecektir }.fuh~men fiat 6750 muvakkat teminat 506,25 lir'~ n ~ın &. er gun g en eonra . ' il 2 deo g e kadar: 1~1: 41235 İsteklilerin şartnameleri görmek UT.ere her gün Anka.rada "1'. 
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