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17 Ağustosta başlayacak olan manevraların 
sonunda geçit resmi yapılacak 

Gecit resmine halkın gitmesini te;min için 
fazla otobüs işleyecek 

Ordu müfettitliğinden aldığı
mız malUnıata göre 17 Ağustos 
~ünü başlıyacak c.lan Trakya ma· 
nevraları şu şekilde c.: --~ır: 

A - Mareşal F e"\·zi Çalw..:ağın 
nezareti altında yapılacak olan 
birinci ordu manevrJ.31 T :!kirdağT 
vilayetinin Saray kazasınc!.ı ola
caktır. 

B - Manevra kuımanda.nı birin
ci ordu müfettişi Orgeneral Fah
reddin Altay, başhakem Korgene
ral Salih Umurtağ, kırmızı taraf 
kumandanı Korgeneral Nafi"t 
Gürman, mavi taraf kumandanı 
Korgeneral Sabit Noyon'Jur. 

C - Manevraya bazı ecnebi er
kanıharbiye heyetleri ve bütün a
teşemilitirler davel edilmiştir. Bun 
lara genel kurmay ikinci haşkanı 
Korgeneral Asım Gündüz nezaret 
edecektir. Erkar.:haı-biye heyetle
rinin mihmandarlığını Tür.ıgene
,." 1 Veysel. alP111em1lltP1' lPrİn ınilt
mandarlığı Tümgeneral Mustafa Sabri l :-afından yapılacaktır. Mi- Geçen sene J<1pılmı Tru1..-ya mamw,.alarımla ılforc§al Fet

1

zi Çalwıcıl.-
:;afh-1, ·· 18 Ağustos &:.Ar: · '8.at 17 Babaeski ciııannda bir tepeden harekatı w1d71 ettilaen sonra dönerkt•n. 

de lstanbulda lzmir vapuruna bi-\ 

~~rt~~~~r~::n:,:~dı::~:;ero::. G Sarayla oynayacak 
(Sonıı Sa. 6 Sü. 3) • 

Bugllnkll sayımız 

12savıfa 
Yolda rast geldl§lm 
tipler: Osman Cemal 

- 2 inci sayı.fada .. 

Hakiki bir tarih 
hlklyesl: Matanya 

- 6 ncı sayı.fada -

Anadoluda bir gezintinin 
notları: Niyaz~ Ahmed 

- 9 uncu sayıfada -

Avusturya ~akımı 
Avrupanın meşhur takımlarından biridir 

sankırmızıltlar kulüplerinin 33 üncü 
yıldönümünü parlak bir progaramla 

kutıayorlar 
Galatasaraflılar hu Tiafta 33 üncü ~ı11 11ıııı ııı111111 ııııı 11111ıı ı ımı1 1111ııı1111111 11ıTI'ltıl"'""'ııı11111ı~ 

yıl dönümlerini tes'ill edccPkler. En G B k .1. ~ 
eski lıir spor klühüıniiz olan sarı. kır l aş ve 1 1 n ~ 
ınızıhlar bu , ·er.ile ile çok parlak hir= =~:-_:_=- · -=: __ -=:: 
program hnzırlarhlar. Bu programın tebliğ İ 
en dikkate şayan kı,.;ımlarınclan biri-
ni de şiiphc .. iz ki Adınira tak1mmın = b = §elıriıniz<le yapacağı maçlar te§kil ffs p o r um uzda i r ~ 
etmektedir. . . \ i n k ı I a p ad 1 m 1 d 1 r i 

Bu ~iilıreth taknmn hır maçmı se· = : 
kiz on Bene encl İııtanbulda !'leyrcı:- {' 4 

(Sonu Sa. 6 Sü 4 ) Sayın başvekilimizin dün neşretti 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~m~ ~Wii sporsevenkr üzerinde 

Ankarada da tifo va
kaları çokaldı 

büyük bir şükran hissi ile karşılan • 

Memurlar aşılanıyor 
Ankara, 23 ('Telefonla) - Anka

racla nadiren ra8tlanan tifo vak"aları 
son giinler<le artmıştır. 

İktisat Vekakti. Vekalet memurla· 
rından biı·inin tifoya yakalanması ü-

zrrine, hiitiin ıncınurlarına mechuri 
u~ r v:ı pı]ınn"ına !..arar 'ernıi~tir. 

J) i ğcr \'Ckaletler \'C miİCR8CRC1Cr de 
J" L'1lll11"lar1nı nştlatına~a mcl'bnr tu· 
ınraklnrdır. 

mıştır. 

Şahsi maharetinden ziyade 
te'Kme ve yur.nukla muvaffak 
olmak isteyenler artık sahalarda gö· 
riilmiyecek, kulüp idarelerini şahsi 
menfaat siperi yapmak hülyasına 
düşenler olmıyacaktır. 

Spor yazılarından da, maçlan asa 
bi bir havaya sürekleyen hava siline 
cektir. 

Başvekilin spor tarihine geçecek 
bu tebliği, İstanbul sporunda sene • 

(Sonu sa. 6 sil. 5) 

Kurun kamp ilavesi 
Cumartesi günü bütün kamplara ait bol resimlerle 

Gezetemizin içinde bulacaksınız 
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Yarı şaka Mussolini'nin bir makalesi 

Y aldan rast geldiğim tipler 

Yeni zıpırlardan 
bir mostra! 

"Milletler Cemiyeti umumi bif 
harbi kabul etmektedir,, 

Bay Musolini 
muhtelif mese · 
leler hakkında 

milyonu arkasında bulunan bir ge
neralin muharip hakkının inkar edil
mesi, o kadar abestir ki, B. Eden bi· 
le bunu geçenlerde Avam Kamara -
smda tasdik etti. 

yük olan bir .. Pronunciant~11j 1 
tertip etmiştir; ispanyadaki·~ 
kumet Moskova tarafından 1F 
len Valancia hükumetidir sa :h Eskiden kendilerine zıpır deni

len birtakrm İnsanlar vardı. F akal 
sakın ha, zıpırla :.tibidiyi ve zibidi 
ile züppeyi .biribirlerinc karıştır
mayınız. Çünkü bunların her üçü 
de ayrı ayrı tipler için kullanılan 
tabirlerdir. Eskiden kentlilerine 
zıpır denilen kimselerin nasıl tip
ler olduklarını henüz bir çokları
mız hatırlarız. Yeni zıpırlara g~
Iince alınız size onlardan da can
lı bir mostralık: . 

Geçenlerde, saat yirmi iki i b 
yirmi üç arası, dört delC<:ınlı B > 
yoğlundan İstanbul tarafına r;e
çen bir tramvaya atladılar. 

Dördü de kılık kıyafet bakı
mmdan biribirlerine çok benziyor· 
lardı. Dördünün de caket:ler kol
JarındayJı. Dördünün de gi;:nlek
leri kolsuzdu. Dördünün de baıla
rı açıktı. Dönlünün de ayakların
.da plaj terliği gibi renk renk de
rili ve Üzerleri kalbur .gibi delikli 
ıskarpinler vardı. 

Dördü de boyuna sakız çiğni
yorlardı. Dördünün de ellerinden 
ayna, tarak hiç düşmüyordu. Dör
dü de hiç durmadan boyuna söy
~üyorlardı. Dördünün de bu hiç 
durmadan söyledikleri şey!er hep 
• sözüm yabana • gülünç ve gül
.dürücü ! §eylerdi. 

Bir aralık içlerinden en geve. 
zesi sözde birkaç akşam önce u· 
mumi bahç_elerjn birinde başından 
geçm.iş olan §U gülünç ve güldürü
cü! ayni zamanda gayet iğrenç 
ve iğrendirici macerasını anlatmı· 
ya başladı: 

.•...•. Derken azizim, biz kız-
ı ı • l.y>.oJ IJ~--

ar a rıçıyı yarıhdıktan sonra bak 
tını kız~::-.r oldukları yerde yavaş 
yavaş f .;ryadı vermiye ba,ladılar. 
Ui.~if, önceden bir şişe c~ ra.!u yu
varladığı için zaten olmuıtu olaca
ğı kadar... Şimdi birkaç ta bira 
çekiştir~;ıce büsbütün feryadı ve
rip oracıkta sızdı. 

Derken anam baba.m, uzalnu· 
yalım lafı, bir aralık, bir:ız açıl
sın, kendine gelsin diye dürte 
dürte Latifi de uyandırı~ dördJ· 
müz birden dansa kalktık. Kalktık 
amma, halkarken baktmı, yam:.a
şımızdaki ım.asada bizim gibi c!ı.: r
madan çekiıtiren iki kopuk yan 
gözle bizim fıçıyı dikizle::::ıeye ba~ 
ladılar. 
Manzarayı çaktıı:ı. A-.·aller akı!· 

ları sıra biz dansta iken biz:.:n fı. 
cıdaki biralara cönbüsleneceklcr. 
Her;ıen geriye döndÜm, onlara 
çaktırmadan bir kağıdın üzerine: 
''B" b . . tü'k"' ... , 1" d0 

ız unun ıçıne ur-· .ı..c. 1-

ye yazıp kağıdı fıçının ağzına i-
l . ' d" H d' b '--' . •· .ı~tır ım... ay ı aK<ı .. :n, şın: :.ı. 
hadleri bar::ı enayiler fıçıy:~ d 
sürsünler! 

Berikiler biçimsiz kahkıı.haları
nı savururlarken içlerinden biri 
de tramvayın penceresinden dıp· 
rıya okl:a!ıca bir tükü·~· :: s~vur
du ve ü~eki sözüne deva-n etti: 

"~ir L.) neden sonra fı::· :ıın ba
şına gelince, bizim yazmın yeri 11-

de ne görsek beğonirııir · ·· Köpoğ
lular, benim yazdığnıı yazının al
tına şöyle bir şey ilave etmiıı':r: 
"Siz ti.ikürdünüzse, biz c1 

:- bilmem 
ne yaptık!" 
Kalık:h:ılar, sort:~::ır: 
- Ey, sonra? 
- Sonrası, tabii, kızlar da fena 

bir tiksinme, bizde de fena bir bo
zum havası! 

-=- Peki am..ua, o kop: · .!:ıra çal
madınız mı? 

- Nereye çatacaksm be? Aval~ 
ler, oraya bunu yazc:.r, y:-.zmaz he· 
men orl4cıktan tüymüş: - 1 

* * * 
Onun, bu anlathğ! : · --· ···te 

yalandı, uydurma idi. Fakat hu 
anlattığı • sözüm yatana - tuhaf 

1 Yaza~- kendi fikrini bil 
o~ mal lnl <C~ m ca_ o dirmek istediği za 

rnan, Popolo d' Jt, 
. lia gazetesinde 

..ır.acera ve hur.d.-.,:i iğrendirici nük imzasile, makale 

"Hal böyle iken, hala Franko is
yan etmiş bir genarald.ir; Bu asi ge· 
ncral, yalnız evvelkilerden daha bü-

çalışılıyor ... ,. • 

. b ~cİ ıı 
:t-fspanyaddki i$yanlaro 11 

·ı· Jn rı ır~ __.,.,/~ 
le l.endiıinin, kendi b. değil- ler yazar. 11 

ili. Bt::: :laki apaçık bir :·ı.hancı!ık Son günlerde c: ~; Ji 
L :>l ... usu vardı. B~r. · ı bildiğim, kan bu makale ~- {j -"""'·-••'~ .. ·-~'• 
Türk espirisinde böyle şeyler !erinden birinde 1 
yoktu:·. B. Musolini Milletler Cemiyetinden 

O, l:::nu kimb~~lr, c:J; • .::ın ne ~~:ı. . ba~.sederek ş.öyle ~!or: 
c~:ır ö : -'.! a~manca falan bilen hfr Yalan sıstemını yaratan, besle· 
arkadaşından dinlemişe benziyor- y~n- yayan ve .. onu keı_ıdine usul 
du. Nitekim de bur.:m böy!e oldu- ıtt.ıha~ 7dcn muessese Mılletler Ce -
ğu birkaç gün sonra anlaşıldı. Al- mır,etıdır. .. v 

mancayı iyi bilen ve bütün miza.h Alemşumul oldugu yalandır, 
ır.~cmualarını okuyan birisine me çün~ü ~çinde .dünyanın bir çok kuv· 
seleyi anlattım: vetlı mılletlen bulunmuyor. 

O d'ld b .. I b' h "Cemiyette bulunan milletlerin bir 
-

1 
; oy e ır 'ey alır- birile müsavi olduğu yalandır. Cenev 

lryor musun· re koridorlarında devletler birbirlerile 
Dedim. müsavidir, deniyor; sonra İngiltere-
- Evet, dedi, bundan bir müd- nin reyi Liberyanm da reyi sayılıyor 

det öıı.:~ ben bunu l::r Alman cec Aradasırada küçük devletlerle mü 
ın:uasında daha kısa ve daha pa- mesillerine hattı üstüva sinekleri 
b. vrasız bir tarzda okumuştum! hakkında bir rapor yazmak veya bil 

İ§te size yeni (zıpır) !ardan bir celseye reislik etmek gibi, usule ait 
ve zahiri vazifeler verilerek memnun 

tip! eden kimdir; nutukları, kararlan 
Sıraıı gelince, yeni (zü~;>e) ve kim hazırlıyor; katiplikteki adamlar: 

yeni (zibidi) lerden birer, ikiter Yani, üç büyük devletin mümessille-
örnek gösteririm! ri: Fransa, lngiltere, ve Rusya. 

Bulgaristanda 
"Milletler Cemiyetinin sulhçuluğu 

da büyük bir yalandır. Cemiyet bü
yük bir meseleyi eline a,ldığı zaman 

Bir Turk daha öldUrUldU milletler endişeye düşüyor. 16 mcı 
madde de umumi bir harbin kabulü 

Sofya (Hususi) - Şimali Bulga
ristanm Deliorman mmtakasında 
bazı Türklerin öldürülmesi, bir mil
yon Bulgaristan Türkü cı.ıa.,ıuda, bır 
an evvel ana yurda göç etmek arzusu 
nu kati bir zaruret lialine koymuştur. 
İmkanı olsa bu kardeşlerimiz her 
şeylerini terkedip ana vatana gö~ ede 
ceklerdir. Fakat, bu sene Bulgarıstan 
dan yalnız on hin kişi kabul edilece
ğinin konsoloshaneler tarafından bil 
dirilmesi ve sıra beklemek mecburi
yeti karşısıda, hayatlarından bıkıp 
usanan zavallı Türkler, ister istemez 
her şeye katlanmak vaziyetinde bu
lunmaktadırlar. 

ve tatbiki yazılıdır. 
0

Avrupa vaziyetini bugün iki bü
yük yalan karıştırmaktadır. Birincisi, 
At...:ı._ 1-r----.. _..ı .•. ~:.u .. .,n 1taly;ı t ...... 

rafından fethedilmesi emri vaICııni ta 
nımamaktaki şeniyet dışi hareket 
Hükmen ve filen vaziyetleri arasın
da sa11amp duruyorlar. 

Bu, şu gülünç neticeye varıyor: 
Necaşinin İmparatorluğu 111 üncü 
Vittorio Emanuellenin imparator • 
luğu oldu. Halbuki, Necaşinin im -
parotorluğu hala devam ediyor, çün 
kü İtalya imparatorluğunun hük -
men tanınması henüz yapılmamış -
tır. 

General Frankoya muharip hakkı 
nın tanınmaması da daha az ehemmi 
yetli olan bir şey değildir. Bunun 
feci akisleri olmaktadır. Bu meseleyi 
mutlak surette gönülluler meselesine 
bağlamak istiyorlar. Bu gönüllüler 
meselesi hakikatte mevcut olmayan 
bir şeydir. 

Artık mütemmim kuvvet gönderil 
mediği için harbin o korkunç y.rpran 
ması ile meselenin kendiliğinden 
hallolunacağı aşikardır. 

"F rankonun muharip haklarım in 
kar etmek, hadiseleri karıştırmakta • 
dır. Halbuki, bu hakların tanınması 
her şeyi gayet basit bir şekle soka -
caktır. 

insan kanlle yaztlan 
mektuplar 

Tokyoda yaşayan zengin Japon -
lar şimdiye kadar Japon harbiye ne· 
zaretine iki milyon yen vererek bu 
para ile Çin üzerine yapılacak hü -
cum için icabeden silahların alınma· 
smı istemişlerdir. Bütün Japonyadan 
insan kam ile yazılmış binlerce mek 
tup Tokyoya gönderilmekte ve bir 
gün evvela Şimali Çine hücum e • 
dilmesi istenilmektedir. 
Ne kadar radyo maki nesı 

var 
Milletler Cemiyeti Kültür şubesi • 

nin neşrettiği bir istatistiğe göre, A
merikada 22 milyon radyo vardır. 
Yani bin kişiye 117 radyo, İngiltere 
de bin kişiye 164 radyo, lsviçrede 
133, Fransada 62, Çekoslovakyada 
5 7, Macaristanda 44, Rusyada 16, 
Lehistanda 14, ltalyada 12 radyo isa· 
bet etmektedir. 

lm1Amız 
fmlamızın· henüs tesbit edilmedi • 

ğinden dolayı yapılan şikayetler et-1 
rafında Nurullah Ataç "Haber,. de ı 
şu satırları yozıyor: 

J.J1LU.a ....... _ •• ., • t •• 't 1 

larmda olanlar, daha ilk mektebe baş 
ladığıriuz günlerdenberi imla sıkıntı
sı içindeyizdir: En çok kullandığ1 • 
mız kelimelerin nasıl yazılacağını bir 
türlü kestiremeyiz. Arab harflerinin 
bırakılrp latin harflerinin alınmasın· 
dan sonra da o sıkıntıdan kurtulama 
clık; hatta yeni müşküllerle karşı • 
laştık: Gene mi? Yine mi? Eğri mi? 
lğri mi? v. s. Hele kitap, kağıt gibi 
kelimeleri b, d, ile mi, yoksa p, t ile 
mi yazacağımızı bir türlü bilemiyo • 
ruz. Harf inkılabının ilk gün -
lerinde çıkarılan İmli lugatı 
da büyük bir işe yaramadı. 

Zaten bir kelimenin nasıl yazıl · 
ması lazım geldiğini anlamak için lu 
gata müracaat, bizim - hiç olmazsa 
kendi dilimiz için - alışık olduğumuz 
şeylerden değildir. Dergah mecmua
sının çıktığı günlerde idi; merhum 
Vahit bey, makalesinin prova tashih 
!erini yaparken, ıimdi kelimesinde 
"şm,, haflerinden sonra 'ye., harfi 
konur mu diye lugat kitabına bak· 
mış, bunu duyduğumuz zaman he· 
pi~i~ şaşırmış, kimimiz kızmış, ki -
mımız gülmüştük. İcimizde o hare -
keti tabii bulan bir ~ kişi bile yoktu. 

imla sıkıntısı yalnız bizde görül-

Şimali Bulgaristan Türkleri ara -
smda vukubulan tecavüzler, katil ha 
diseleri göç meselesini bayati bir ih
tiyaç şekline koymuştur. Şimdiye ka
dar daha fazla Şimali Bulgaristanda 
vukubulan tecavüzler, son zaman -
larda kca Balkan havalisinde de 
olmağa başlamıştır. Filibe kazasının 
Paniçere köyünden 22 yaşındaki E -
min oğlu Recep geçen cuma gecesi 
saat on birde vurulmuştur. O gece, 
eşeğini aramak maksadile köyün dr 
şma çıkan Recebin üzerine köy polis 
]erinden Nenço Ustoyef ile Marin 
lgnatof ve daha üç arkadaşı silahla
rını boşaltmışlardır. Sol böğründen 
vurulan zavallı Türk genci kanlar i
çinde yere yıkxlmıştır. Bu hadise Fili 
be civarında beş on köyde yaşayan 
Türkleri müthiş bir korku içine koy
muştur. 

On iki aydanberi muharebe eden 
bir ordusu olan, İspanyanın üçte iki 
sini ve müstemlekelerin hepsini ida PIAJda ademi mUdahele 
re eden ve emri altında bulunduran 
yirmi iki milyon Jspanyolun on dört -

lrr 

Vl 11"'ti, 
müş şeylerden değildir: ~ fc~ 
sır Fransız muharrirlerını, ~ ~!3 
nei, Rabelaisyi okuyanlar 011 .. if>l 

"sabit bir imlasr olmadrğ~ı S~eııı~ 
Montaigne, bir kelimenıJl ·~ 
bazan s, hazan sc, aklına e!~~ 
manda zile yapar. Albert 11ı1fapmi 
Essois'nin ilk tabının bir saY # 
ecus kelimesinin altı türlii )'8 h 
olduğunu anlatır. f<.i 
200,000 lnglUz urs•' ~! · 

satl:ık bJr gazel• ~ a 
İngilizce Evening Standard.f1 tesinin bildirdiğine göre, (D81 t' ~ 

legraph) (Deyli Telgraf> ~st~ 
nin sahibi Lord Rose, "Marıııg~ 
gazetesini satın almak arzll~ 
drr. "Moring Post,, iki yüz bıll 
liz lirasına satılacaktır. fi 
Romanyada bir hadf 

İ' ~omanyada T argousna h.aP f 
n~sınde çık-,, bir isyan üzerı~~f11 
dıyanlar, on bir k.ürek mahkll 
öldünnutler ve ir.tizamr teSis e 
lerc:lir. 

'\ J 
Bir bakl gecesi~ 

Londrada son ' 
derece feci bir 
kaza olmuştu~: 

Kardigan is • 
minde bir Lor • 
dun karısı, bir ba
lo gecesi yedi kat 
yükseklikten dü -
şerek, çok acıklı 
bir surette ölmü§- ·· l' 
tür. Lady Kardı 
33 yaşında olan 

genç kadın, Londranrn en şık 
sporcu kadmlardandr. Ço1' 4 (. 
yüzer, çok iyi tenis oynardı~. ı ~o"' 
ne evvel, sevişerek evlencligı t f' l 
ve çocukları ile mesut bir haYfl I 04 
şayan genç kadın, bir gün evvt fıı 

. b d .. eşte 
nız an yosun an sonra, gun _, 51 ' 

la kalmış, eve dönünce baş asrı ~v k 
gönül bulantıları ile hasta yat~. e \r 

Bununla beraber ertesi akŞ~ ıoı ı· 
]erinde evvelce karalaştrrılan I 311 d 
tehir etmemiş, gayet şık ve 8 ;~,,~ 
malı bir balo elbisesi ile davet 

1 

nin arasına çtk.mıştır. . rıı~ 
O gece cazın çılgın ahengı ~I ~ı~f ç 

da dönen çiftler birdenbire çıt( 1 

la yerlerinde duruyorlar: . p.rf 
Her zaman olduğu gibi, bıJl ~ı l 

arka taraf mdaki sokakta uyuyar'l ~ 
sesiz çocuklar, birdenbire Y"111,je 1 t 

larma yukardan düşen bir şe) iiC 
yanmışlar ve bunun bir kadıcı v1* 
du olduğunu görünce çığlık atl1 peşinden: ';L

7 

_S_a_h-ib--li--kediler ı " 
Günlerin , başlamışlardır. ~tıı '" 

Etraftan yetişildiği zama.ıı .. 1dııS f 
kadının parça parça olarak 0 

Hasan Kum çayı 

Dikkat ediyorum; lstanbul belediyesinin bilşladığı kedi mücade
sinde en çok şikayeti mucip olan bir nokta var: Sokakta tesadüf edi· 
len ev kedilerinin de toplanması. 

Ev kedileri kafes içinde saklanamaz. Saklanırsa kedi olarak bcs
lr.nmek bakımından vücudunda hikmet kalmaz. Her ev kedisi mutlaka 
arasrra sokağa çıkar. O halde sokağa çıkan sahipli ev kedisi ile esasen 
sahipsiz olan sokak kedisini nasıl fark etmeli? Bu zorluk belediye- he
sabma mücadele eden memurlar için gerçekten bir meselec!ir. 

Fakat bu zorluğu ortadan kaldırmak ic in hiç bir çare de yok de
ğildir: Mesela dün de gazetemizde işaret edildiği gibi herkes evinde 
be-alediği kedinin boğazına küçük bir tasma geçirerek üzerine kendi 
adresini yazabilir; bu adres bir tasarruf alameti s"yxhbilir. Kedilerini 
muhafaza kaygrsmda olanlar için bu kadarcık bir tedbir göze alma
mıyacak bir zahmet değildir. 

- Annen ademi müdahale ko -
mitesi azumclan olacak. Senin yap -
tıklannı ne görüyor; ne de iıitiyor?! 

\r 
görülmüştür. el ) 

B k d ··,rıl 
u azaya, kadının baş oı 1~o sebep olduğu zannediliyor: BB ~ d 

çıkmış ve oradan gözleri kar;j::lifj 
müş olması ihtimal dahili~ 

Geçmiş Ku~ 1 

• 92J 
29 temınuı 

AFFI UMUMl 
.. re 

Hususi müstahberatımızn S0 ti 
kumet meclsin inikadile suJhurı )ıı 
kini müteakip ve bazı istisnal~~ı 
affr umumi ilan edecektir; Yl\1 

kişilik müstesna eşhas listesi ~ 
den tesbit edilmiş bulunmaktfl 
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Liman işçileri 

, $EHiR HABERLERi revaçta 
F -a ı

-
G ip miies!lesesi Jtliidiirii liman İ§leımcsindcki dünkii ıoplantıdal iktisat VekiJi 

ransada 2000 kadın ve kız 
!~ satmış ·bir şebeke yakalandı 

llnkü posta . •--~" 

lsllkballerl yeni bir 
proje ile emniyet 

aatına ahnıyor 

• * Varın kotra ile · tel~ 
kik seyahatine 

çıkıyor L g~etesinin ıJe gelen The Peop- ~.fil . ı 
~tınd-L · F ransanın T oulause " lktısat Vekili B. Celal Bayar, 

dün liman itleriyle metgul olmu4· 
tur. Vekil yarın kotra ile bir tet
kik seyahatine çıkacaktır .. 

cıcı rnuh b' .. 
o §ehirde 1Q ..t ırının yaz~ığına gö 
ın ticar r'". oo den fazla kadın ve 
. bir {B: ını Yapmış ~lduğu sanı -
ı rneyda Yaz kadın tıcareti) şebe

Çicek t' na çıkarılmıştır. 
.. ~ ıcar r 
'llesseae 'b· e 1 Yapan itibarlı bir 
ili L •) gbı. 1 hareket eden bu cete 

ua~ ı ır "f . ~ ' 
eket d' şı renı 1 yardımı ile y· e 1Yordu 

b•ne böyle : f ı · b' • Unla · şı ., ı ır telgraftı 

kın ":ınl rnerkezlerine polisce bir 
k . .ı J Pı rnak . k 4 • 

ı"'n C . ım anını vermış ve 
~ 1Irni ~Uiyır.de devecilik yapmış 

h altında bra ı~~inde birinin riya
! elgraf ~§_kışı tevkif edilmiştir. 

. Yatın ~~ı şıfreli yazı şöyle idi: 
ı~ı., 1 1 1ngi)z koncesi bekleyi~ 
Zab,~ 

~ asJırı1 ' derhal bu gizli muhabera -
fat araştırm ... . . , 

• 1 Yaptık aga gınşmış ve tev-
~· denilen tan ~on.ra_, "Gül konce

enrni•r §cylerın ıkı kız olduğunu B ~ ır. 

~ kl?Iarın Lo dr 
.'1gurıa k n adan gelmekte 

titndik· ahnaat getirilmi~tir. İsim- , t 

1
. • 1 alde, gizli tutulmakta- )' · \ : 
~ ~ . ... 
~ ·~ edildj ~. ;. . ...... " · · .<t.-:/ • 

''. i Stn d gıne. göre, fhni Azra, Üzerinde ticaret yapılan bir betJO.Z 
?lJ ll1tt di e ~nberı, saht, bir rrıees· icadın 

,.. .... j;;:;bul liman işlet:;;;i""ii·:ı 
1 .nanda çalışan bütün İşçilerin daE 
! na müreffeh bir hayat yaşama -: • • 
• ıarı için esaslı bir tetkike giriş -! 
miş bulunmaktadır. i 

Haber aldığımıza göre bey -5 
nelmilel şöhreti haiz fstanbul uı 
Riversitesi içtimaiyat profesörü! 
Fon Mizes ile liman işletmesi dij 
rektörü Raufi Manyasi arasında! 
görüşmeler yapılmağa başlan -J 
mıştır. Profesör Fon Mizes ayni i 
zamanda tanınmış değerli bir si i 
gorta mütehassısı olduğu cihet -! 
le lstanbu{ liman işletmesinini 

1 

ütün memur ve bilhassa işçile • ı 
cinin İstikballerini daha em~ kr: 
lacak bir proje hazırlamak uze · f 

. redir. Bu projede profesör lstan-i 
İ bulun her bakımdan vaziyetini; 
! göz önünde tutarak bir çok mem~ 

leketlerin işç;liğini bir daha tet ·f 
kik etmiştir; proje bu esaslar ü-j 
zerinden hazırlanacaktır. . 1 

Esasen liman işletme dırek -; 
törlüğü söylenildiğine göre mun·i 
tazam çalışma sayesinde işçinin; 
kazançlarını çok arttırmıştır. i 

Gip mülıendisleri 
Zonguldağa gittiler 
E~·\ .::~:i gün rehrirnİZ".:? r,elcn 

me,hur İngiliz Gip müenesesi 
mülien disleri diin latanbul liman 
itletm.: müdürü Ra~fi Manyasi'nin 
iştirakile bir toplantı y::'.':=t~!a.r, 
limanda y:.pılacak tesit:ıt etraf m
da g:>: '..:::nelerine Jevam etmilbr
dir. 

B. Celil Bayar evveli Fethiye
ye giderek madenleri tetkik ede· 
cek, etraflı tetkiklerde bulunacak
tır. 

Vekilin kotra r,eyahati ıon on 
l:es gün kadar sürecektir. · 

B. Celal Bayarm yapmak üze. e 
olduğu Karabük seyahatine, F et
hiye yolculuğundan döndükten 
sonra, ağu!lo5 sonlarına doğru 
Ankara yo1iyle çıkacağı tahmin o· 
lunmaktadır .. 

Tıabzon limanı 

Trabzon limanı için yapılmak· 
ta olan tethikat r:.poru hazırlan· 
mış, dün deniz müıtetarı B. Sa
ô11lah1 gösterilmittir. Müsteşar, 
liman idaresinin Trabzon için ha
zırlamış olduğu c::ııları bc~cnmi~ 
bulum:ıaktadır. Bunların, lktısat 
Vekaleti tarafından tasdik edil.·· 
dikten sonra derhal t:.tbikatma 
geçilecektir. 

çj ~~le rettôrü sıfatile, bütün J\v· 
1. ~: ler 11!.~ at edere~. güya nadide sayı terk etmek yolunu tutmuşlar -

lla(j~ ~·.rordu. 

y aktil~ bir takım amele re~s -ı 
lerı kendi hasis menfaatlerınea 
hizmet için işçinin hakkından ali 
mak suretile bir hayli zengini 
olmuşlardı. O zaman İşçi ayda~ 

Ha21rlanmıt olan progr.:ıma gö
re mühendisler dün geç vakit Zon
gulda; .ı. giden Çanakkale vap".lra
le tchrimizden ayrılmıtlardır. Mii. 
hendis~~r Zonguldakt:ı bir mi;:l
det kal:ırak kör:::.:.- havz_.:;;nda let 
kik~=rd::: bu!:ınacaklardxr. 

Diğer taraftan eski şirketin bı
fiye işlerini tetkik etmek Ü"Zere li
man ikinci müdürü B. Hi.~it Sa
racoi'Jlunun başkanlığı altında h
man -işletme şefi Zihni ve hukuk 
mü~virinden mütetekkil bir he 
yet seçilmi§tir. Bu heyet r.ğustcs 
içinde Trabzona gidecektir. 

aldu'" tte iı d dır. 1 k 
...... gu hh1 .. c ara ığı "çi n ne Polis simdi belki de meme et 
~

1

'1tıe) j'~ um. Fakat dışına ç:kma~ıf olan di.ğ~r lngi~z 
tt-~~ııt~n mahiye (gül konceleri) nin izlerını bulmaga 

)a ~ edil çalışıyôr. 
'J'~ · }~eb' kadınlar , Müteaddit kadınların, Paris mm· 

ı.rJu, • ~f rnüeas yerleı • t..ll'j•GQ'\rl~ nlrlnCFt\,~nl;ıerlr'('.'.,hw• • 
0 

a <': ~ ---~uu yetlerı tahkik edlJmektedJr. 
ltrf,~ i.'tenirı t t Diğerlerinin de, Şimali Afrika şe· 
~tJ e ~!Qı U!makta olduğu def- birlerinin haremlerinde olmasından 
!l1lih~~da,ı::ca, bu .müesseseden gü korkuluyor. 
~i'tı~ \>e tay teda~ık eden bir çok Çünkü Şimali Afrika şeyhlerile, 

p ti old .. anı ıtimat kimselerin bu müessese hayli (iş) görmü§tÜr. 
li l<>~a t&h Ugu görülrn~· ~tür. · Bu mj.inasebetle, Fransanm Şima-

, "lı """ kikata ha l d.... d b 14 Afrik · t d' kt" J" w •• " "'U§tc ·ı Ş a ıgm an e - ı a emnıye ıre or ugunun Nilf' rı •rden bir çoğu, Fran - de yardımı istenmiştir. 

~ la Vekaleti d f Hangi eserler Sıhhat mu-
e111 ı n e ayenesJnden { eçlr~ lecek 

~ . "Ylnler, nakiller Kat kat kiraya verilen büyük 
t ~ lJe terfiler ahşap konak ve evlerin lemizlik 

1 derı)flltctta (H mücadeleai yapılırken umumi meı 
cf, ..._ N f uausi muhabirimiz- kenlerden addedilerek ııhbi mu-

t le~ t:aPda a ıa Yeki.Jeti tarafın- ayeneden geçirilm~ıi belediye ·ta· 
~ l' ~ \'jıldir;:a:ayı~, nakil ve terfi- rafından alakadarlara bildirilmit-

'- Nttrıı . unı. tir. 
Yel-"l ~ • lih l(a et h 

eti '~dialik ı:ha~ına -Amerikada 
e k~•ıe dö sı) ederek memle· 
İfi 0 Ptüler ~en Mehmet Zeki tose 

dij 11

1 .~· ~e .... · en heyeti mühendi.t· 
r u '"·· -• Yap · J • btctrJ !U tehir .. 1 1f erı umum mü· 

ti~~ll•ııa t ,~ılık fen heyeti mi
lf S llltJt lt~ın edilı.m.jtlerdir. 

Küçük Lord 
Aile ve çocuk romanlarının 

en güzeli. 
Tiirk harfleriyle yeni bas· 

kısı: 25 kunış. 

: ancak 1 O nihayet 20 lira kaza ·i 
i nı:ıbiliyordu. Bugün bu miktarı; 
ı 40 - 50 arasına çıkmıştır. Bu va: 
! ziyet limanda çalışan işçilerini 

f ~l~~;r~:·deliJ·~l~~k~~Ö~t:;i·İ·:~ 

1 
mektedir. i 

Liman itletme teşkilatı 2300i 
işçi olmak üzere 2900 kişiden i 
ibarettir. i 

f
i Bu rakkamın ekseriyeti işçi olf 
duğuna göre şimdiye kadar ih - i 

1 mal e~ilen bu ~ısım bu ~uretlef 
1 en mureffeh hır hale getırilrnişj 
1 olacaktır. : 

'

• işçi vazifesi başında yaralanJ 
• dığı ve malul kaldığı takdirde gef 

rek kendisi ve gerekese ailesinif 
kayclihayat §artile geçindrebi -! 
lecek mühim maddi yardımdai 
bulunulacak, ayrıca ihtiyarla -i 
yan emektar işçilere de vazifeden! 
ayrıldıktan sonra bir tekaüt nıal 
a§ı bağlanacaktır. Diğer taraftanİ 
liman işletmesi işçilerin bütün ih! 
tiyaçlanna cevap vermek Üzerd 
büyük bir dispanser de kurmağaf 
karar vermiş, ve 13 bin liralıki 
bir tahsisat aynlmıştrr. j 

____ ......... _·-···-·-···················-·-·' 
Makalla sultanı dUn 

sabah Alttı 
~urı:~ıtan l>iİ.. . 
d"-l\ İL 1•rıtf ı..~!etı yapı itleri Ü· 
l>ı • q''lt :-! fen memurlann· 

1 lu~leri Uç ~anakkale vilayeti ya
{ tııf rı~, ~a U?cii ~ınıf fen memur· 

teJi ltı~herıd~~ja ~iliyeti üçüncü 11· 

du ~Ji)'ef e~nden Salim Tun· 
lttur~l&l'eti ~ ~uhendiıliğine; Or· 
~')et· t!.lldan sltbcij ··~ıf fen m~
tlırı 1 ~Unc .. a. ah attın Bolu vı
f eıı a, l' Uncet ·~~ıf fen memurlu· 
"il~ ltt~l'll\lrla 1 

l>dayeti birinci sınıf 
1ui >'etı hirin ~ndan Sükrü Elaziz 
ci: Un•, A- cı •ınıf fen 11"emur· 

VAKaT ldtapevlnden, 
t kitapçılardan arayınız 

~ .. .- ..... ...--• \L ...-. 

Dört gündenberi ıehriıni.zde bu· 
lunan Makalle Arap Sultanı Al
kaiti beraberinde müta viri Batla
dur Han ile birlikte dün aabah Ro
manya vapuriyle lıkenderiyeye 
ritmiıtir. 

c:p müessesesi m~·:_ -ndisleri 
'.. 1 • • _, • 1 J • m ~" ::1P ·munan c.cnız ve 

hava müs.tetarı B. Sadullah'ı ziya
ret ederek bir müddet görütmüş
lerdir. 

MalQI Gazller umumi 
heyeti toplantısı 

Müsteşar da dün akşam ayni 
vapurla 7.nnsruldağa hareket et
miıtir. Malul Gaziler Cemiyeti tarafın

dan Ankara Ordu Evinde 26 ağus
Sırf hamallıaı tosta bir umumi heyet toplantısı 

6 yapılacak ve idare heyetinin ra-
5 Agustoslan iti haren poru okunduktan sonra yeni he· 

yet seçimine geçilecektir. 
Beşik taşla da Toplantıda üç senelik bir proa-

kalkıyor ram da teabit olunacaktır. 

Sırt hamaUığı dün saba."ıLn iti- Trenden athyanlar da 
baren Eminönü ve Fatih -:nıntaka- yakalanıyor 
lannda yaaak. edilmiıtir. Dün Eminönü mınta!<aaında 

Ancak Y emitte!.i hamal bölü'.:- tramvaydan atlıyan 34 kiti, va
leri eylule kadar mıntak 1lar1:!da purdan atlıyan 5 kiti, Betiktaşta 
:-.rkalık kuUanacaklardır. Bet a- tramvaydan atlryan 13 kiti, Be
ğuatoıtan itibaren d~ r-- ·.:u e yoğlunda 23 kişi yakalanmıttır. 
Beıikta~ mıntakalarında yasağır. Fatihte 189 çörek, 658 simit, 
· ·tbik:::a geçilecektir. 149 ekmek; Beyoğlunda 224 ek· 

Hai: ... : bölükleri k:. Jroları ay· mek, ıo kilo yoğurt imha edilmiı· 
' ·.:.ı.nberi indirilmektedir. Bir j. tir. 
ki ay içinde bili çahımakb o- Trenden atlıyanlarla d:ı müca
Janlar arasında da ta.afiye yapıh'- deleye başlamıştır. Dün Haydar. 
cak, bunlara cemiyetleri tarafın- paşa trenlerinde du~ır.adan ath· 
dan nakdi yardımda bulunula- yan 50 kiti yakalanmııtır. 
caktır. Bölüklerde bulunacak ha· _ _ _ 
mallar el arabaları kullanacaklar ., 1 Jl'f'~~j;i~SE5~~~ 
ve yahut beygirli arabal:-. • .. kam- • 
yonlara efya koyup indim1ek itini il• & & & L & & 
yapacaklardır. 

~==~=~= 

Tifo azahyor 
Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre; tifo vukuatı alman sıkı tedbir
ler sayesinde azalmağa doğru yüz 
tutmuştur. 

Dün yalnız 18 vaka kaydedilmiş
tir. Halbuki bir kaç gün evveline ka
dar tifo vukuatı günde 27-28 ki -
tiden a§ağı düşmüyordu. 

Radyoda konferans 

* lzmir telefonunun satın alınmaaına alt 
müzakereler bitmiştir • 

• İzmir talebelerinin kamptan donüşlerl 

mUnasebctlyle ~ehlrde bUyUk merasim yapıl 
ınıştır 

"' Katli suçllıı Ağrı haplııhanesinıie mah. 
pus ZllbelTİn hastalığına binaen cezası af. 
fodHdl. Kaçak rakı buludurmaktan 25 glln 
hapse ve 25 lira para reza.qınll mahklinı olup 
hapis ceza.qınr çeken fakat llCZI dolıı.y:rııilc 

para cezaıır tahsil olunmıyan GULqllmUn hıı.s 

ttı.lığı dolayııdle para cezası affedildi . 

"ile·· '"'lllaay 
ı,., \t ••nıf b a nafıa mii!fiirü Ü· 

dijrJ.. t&kiteh ·af ~iihendiıi Rasim 
l\'ıij lll\ine 8ır Valiyeti Nafia mü-
t eaae 1 • ursa f . k ıl'tt. •e erj k . na IA. sır et ve 
~ii ıt \>e A.n• 0ınıaeri HaHt A!tan 

!arından Süreyya Tunceli vilayeti 
mimarlığına, İçel vilayeti birinci 
sınıf fen <'itnemurlarından Hayret· 
tin toıe ve köprüler birinci ıınıf 
fen r.1emurluğuna, Malatya nafıa 
müdürü üçüncü ıınıf bat mühen
disi Necmettin Akyol Kütahya vİ· 
)ayeti nafıa müdürlü,:.:.ıe, lıtan : 
bul nafıa 4irket ve müeı· -- .. ferı 
komiseri İhsan Yunmoğlu ile~°: 
kara r.afıa tirket ve müe•ıt .. -- "ı:' 
komiseri Fethi Mangunoğlu nakıl 
suretivle tayin olunmuılardır. 
TERFiLER: .. .. 

Makalle Sultanı, mayıs ayında 
Londrada İngiltere Kralı Albncı 
Jorjun tac giyme meraaiminde 
memleketini temsil ettikten sonra 
uzunca bir ıeyabate çıknı19, Fran
sa, lıviçre, ·ltalya ve Suriyeye git. 
tikten sonra Türkiyeye gelmi,!i. 

Arap Sultanı Mısırda da bir 
müddet kaldıktan sonra doğruca 
memleketine dönecektir. 

Muharrir arkadaşlarımızdan Niza • 
mettin Nazif dün akşam saat 8,30 da 
radyoda Beyoğlu Halkevi namına 
( Montröden sonra Türkiye) isimli 
bir konferans vermiştir. 

* 1zmirde yakalanan bir dilencinin üzerin. 
de 15 altın, !'5 banknot çıkmıştır. Malıke. 
me dilenciyi ııılahr hal edinceye kadar KUL 
tür parkta çalrşmağa mahkQm etmiştir. 

ıv. Ziraat bankıı.sr Çanakkıı.le şubesi çek 
memuru Kııdııl GUrsoyun 6100 liralık bh' 
sahtckArlığı meydana çıkmıştır .. 

l/o TUrk dainler veklll Zekdi, Parl<1ten hU. 
ktımetıe tema11ta bulunmak Uzere gelmiştir. .ı esse 1 J<&ra f . k ~em• ııe ..... , k .na ıa sır et ve 

t\'ı'· ır de 8 °rnıs"'ri Halit Kan· 
ue,, ur8a. f • 

"'ıir ~elerj k ~a I'\ lltrket ve 
tij ;0ııar in °nıısP,.1ikler; ...... , rle 
~İf -f1o1F hl'\~Şaa.~ fen heveti rlördiir 
.\nlc ıo~ı.1 l'tıı·lır>nd:llı"'rirırl"".., A 
l 1\..... ·ı haf..., .. ,. • 1·~· 
'lerıd: ... \>1 '" • ..,.. '· '"P.tt•~ • ..., . ..,,, 
l' ııJ • etı J.:; • • '•li"· erınde rınct •tnlf mii . 

Rıne, • 11 A:ıı:b: naf"" ~iifet 

E;;!<ijehir vilayeti dördun~u 1!· 
f fen memurlanndan flıyazı, 

nı .. f -
Bi:ecik vilayeti ,. "rdüncu ~;nı ~; 
r-emurlermdan Rıza, I:dırne vt· 
1- t' dördiincü unıf f n memur· ,aye ı T 1• • 
larından Ahl"'let ~- . . t•nce ı vı-

Jiyeti üçüncü :;ınıf fen. m • ·~u
ı ·u1" terfi ıur-:;•Je t:.yın <.dıl- ~-

Parasız a,ı 

Bqikt"§ Halke&Jintlen: 
Bölgemiz halkını tifo haıtalığı

na kartı korumak üzere Betiktaf 
Halkevinde pazardan batka her 
gün sa.at 17 den 19 a kad:ır Do!<
tor Bay Halil .rafından r .. raaız 
tlfo aııiı yapılmağa batlanmrıtrr. 
Herkea gelebifö·. 

DIJencller toplanıyor 

Belediye dilendlerle de kat'i bir 
mücadeleye bqlamıt bulunmal•ta
dır. ıon bir hafta zarfında elliden 
~a~la dilenci toplanmıı, ihtiyar v~ 
ahi. ol~nlar ~tkünlerevine gör.
derılmıtlerdır. Sağlam vücutlu 0 • 

lanlar memleketlerine ve yol ın
taabna ıevkedihnektedirl~r. 

l/o Son bir sene içinde 504 bin memur hak 
kında suç lhban yapılmış fakat bunlardan 
en çoğıı mı:ha,keme r.etlcesinde beraat etmiş 
tir. 

• İran, ~erbet ve limona.la gibi içilecek 
mnddelcrln muhal<kak şehir 11uyu lle :O'llJHl 
mıı.sı ve bunlnrn ait kapların da yine ayni 
ı;u ih' yıkanması Jrtzımgcleceğl behılllye tarıı 

fından bdedlyr. şubelerine bildirilmiştir. I»ı 
na riayet etmlyenlf'r nlurıoA nRra tezası ıır 
cezalandırılacaklardır. · 



4 - KURUN 28 TEMMUZ 1937 

Dost memleketler 
• 

mektep gemileri 
Çinde muhtar hüku

meti lağvedildi 
t Fırat üzerinde 
ikinci büyük köpı ü de 

bitmek üzeı e 

-Yugoslavgq mektep g:emisi bııl 
şehrimize geliyor 

·ı· ı-# Dost Yugoslavya, Japon ve ltal-ı yeti namına vali vekı 1 • 

Hükumetin reisi mevkuf bulunngor 
Muharebe devam etmektedir. Çlode 

Japonyaya bir oltlmatom verdi 

Ankara, (Hususi Muhabirimiz -
den) - Cumhuriyet nafıası, Fırat 
üzerinde ismet Paşa köprüsünden 
sonra en mühim eseri olan Keban 
köprüsünün inşaatını da biLirmek ü
zeredir. 

Bu köprü Elaziz -Keban-Arap 
kir yolunda ve Keban madeni kasa -
bası civarındadır. Fırat nehri üzerin
de inı:ıa edilmekte olan bu betonarme 
köprüsünün tulü 62 metredir. 

~~n mektep gemi~e~ bugünden 1 Par.kotelde 40 kiş_ilik .. b~ 
ıtıbaren memleketimıze gelmiye verılecek, bunu bır su\I' t 
batlıyacaktır. Bunun için deniz edecektir. ;ı İ 
müesseseleri tarafmdan yapılmak- Dost Yugoslav nıekteP yeti. 
ta olan bazı hazırlıklar dün ak- nin talebeleri ak~~ 
şam geç vakit bitirilmiıtir. Hazır· Taksim bahçesinde. Y1~/ 
lanmıı olan merasim programına dan sonra süvareye ıtl1 

Şanghay• ~8 (A. A.) - Centrall 
Nevs (Sentral Niyüz) Çin • ajan~mın 
ö«Yrendiirine göre ToungçM mm ı§ga· 

o ~ k" ]inden sonra, Çin ınakanıatı, ~ar ·ı 
Hopey muhtar lıükiıınetini Iağ, etll}İ§ 
ve idarenin kontröliinü eline almııı· 
tır. )luhtar hükfmıetin rebi Yin-AY 
·kong, tevkif olunmuştur. 

HARP B \ŞLAYOR ... 
Şanghay. 28 (A. A.) - Siyasi ına· 

hafil sulh ihtimallerinin gitgi<le azal

ÇİN DE BİR ÜLTİMATOM VERDİ 
Şanghay, 28 (A. A.) - Çin gaze· 

telerine nazaran General Şung - Ş~ 
Yuan mare§al Çhang - Kay - Çek'in 
emri üzerine, Japonlara bir ültimatom 
vererek Hopey'i tahliye etmeleri için 
•18 saat mühl~t vermijtir. 

29 uncu ordu, dokuz Çin tayyar~ 
sinin nıüzaharetiyle ~arki Hopey muh 
tar hii.kumetinin merkezi olan Tung· 
çeu 'yu işgal etmi~tir. 

Malatya - Elaz!z yolunda Malat· 
yadan 24 kilometre mesafede Şiş -
man çayı üzerindeki ah§ap köprü ih 
tiyaca kafi gelmediğjnden bu köprü 
de beton olarak yapılmıştır. Altı göz 
lü olan köprünün tulü 65. 1 O dur. 
genişliği de 5 .40 metredir. 

makta olduğu mütaleasılHlaclır. Çin --------------- Memikan adım alan köprü 23 bin 
küsür liraya mal olmuştur. 

göre: bugün limanımıza gelecek tir. c~ 
olan dost Yugoslavyanın Jandran Yarın da Amiral, cJlı fC 
mektep gemisi Marmara açıkların· abidesine çelenk koya • ~ 
da irtibat zabiti ve Yugoslavya ıe- merasimde İstanbul vali ~ 
faretinden bir memur tarafından kumandanlar, deniz ha~rı 
karşılanacak ve \'&purun Jemirli· dan bir müfreze ve ge 
yeceği yer gösterilecektir. Mektep kası bulunacaktır. , ~ 
gerniıi Selimiye açıklanna geli?."" Misafirler 3 Ağu5to& 

0 
lı 

gelmez 21 pare top atarak şehri şehrimizde kalacaklar ~{dıt· 
ıeli.mlıyacak, Selimive kıtlum· manımızdan ar.ılac~kla ,_, 
dan da 21 pare top atılarak cevap ğustoıta Je.pon Amıral }<td 
verilecektir. Ağustosta da İtalyan 111ektİ' 

efkarı umumiyec::i, çıkacak bir harbi 
karşılamağa hazırl :ırunaktndır "e Nan 
kinin azimkiirana hattı hareketini 
tasvip etmektedir. 

Bazı müıahitler, bunun hir )tprat· 
ma harbinin mukaddemesi olduğu 
fikrini ileri sürmektedirler. 

ÜLTİJ\ITO:.\l REDDEDİLİNCE 
N ankin, 28 { A. A.) - Japon ül

timatomunun Gen~ral Şung • Celı -
Yuan tarafından reddi iizerinr l-ütün 
sulh müzakereleri kcsilıni_ştir. llunu 
' 'ahim bir ihtilafın takip, edeceği ar 
tık muhakkaktrr. 
PEKİN CİVARI BO:'.IBARDDIAN 

EDİLİYOR. 
Tiyençin, 28 ( A. A.) - Japon ta)

yareleri bn c;abalı f ırtmaya rağmen 

Pekin ve Nanuyan ci,·armı bombar· 
dıman ederek Çin kıtaatını ağır zayi· 
ata uğratrnı§lardrr. ' 

Pekinin 20 kilometre gimalinde Si
~aoti.ven 'de mulıarehe şiddetle devam 

•.etmektedir. :f'3ponlar, 37 nci Çin f rr 
kasmm me' zil erine taarnız ~tmekte· 
dirler. 
ÇİNLİLERİN BİR MUV AFF AKİ 

YETİ 
Şanghar, 28 ( A. A.) - Hariciye 

nf'zareti, cephe kıtaatmm Japonlara 
karşı mukahil taarruza geçmiş ve bu 
sabah Frangtay \'e Langfang §ehirle· 
rini istirdat etmiş olduklarını bildir 
me\tedirler. 

HABER DOGRU DEG1L Mİ?. 
Tiyençin. 28 ( A. A.) - "'Reuter 

ajanı;ı rnuhabirinclen ,. 
İyi maliırnat almakta olan ecnebi 

mahafiJi Fengtai ve Langfong §chir
lerinin Çin kıtaatı taraf mrlen zapte
dilmi~ olduğuna dair bir Çin menba
mdan gelen haberi teyit etmekte· 
dir. 

Arkadaşlık 
( V st yam 1 ıncide) 

Cebel!uttarıktakl toplar 
ve lnglltere 

Londra 28 <A. A.) - Avam ka 
marasmda İspanyol nasyonalistleri • 
nin Cebelüttarık civarındaki toplan 
hakkında izahat ve tefBiratta bulun· 
masım talep eden B. Churchill'e ce
vap veren B. Lıkip, her türlü itminan 
bahş teminat venni§ ve gerek sahil
de ve gerek Algeairas limanında bu 
lunan bu toplann ne Ceheiütt.arık i
çin ne de deni zticareti için bir teh· 
like teıkil etmemekte olduğunu ve 
Cebelüttank bataryalannın icabında 
bu tor>lara kolaylıkla hakim olacağı 
m söylemiştir. 

Avam kamaraar, ordu bütcesini 
7 reye karşı 325 ve donanma bütçe· 
sini 8 reye kar~ı 325 reyle kabul ~t
miştir. 

Hamidiuo 
1 ek.iıdağında· 

Tekirdağ 28 ( A. A.) - Hamidi 
ye limanımıza gelmiş, vali, tümen 
komu tam gemiyi ziyaret ederek top 
larla selamlanmışlardır. Halk büyük 
bir alaka ile Hamidiyeyi gezıni§ler
dir. Hamidiye gece Tekirdağmdan 
ayrılmıştır. 

lıakla biıleşecek 
demiı yollarımız 

Ankara 28 (Telefonla) - Tür 
kiye Irak demir yolunun planını yap 
mak üzere gitmiş olan mühendis B. 
Ferdi ve Abbas, Irak demir yolları 
umum müdürü ile de görÜ§tükten 
sonra, raporlarını hazırlayıp vekile ~ 
te vermişlerdir. 

Bizim topraklardaki hat Diyarbe
kirden ve Dicle nehirini takiben in
şa edilecektir. Irak demir yolu Tür
kive-Suriye- Irak hudutlarmın te· 
laki noktasına yakın bir yerde ve 
Habur suyu mansabımn sekiz on 
kilometre şarkında birletecektir . 

HUkOmetçilerin bir 
muvaffaklyeti 

Adujar 28 (A. A.) - Havas a -
jansı muhabiri bildiriyor: 

Hükumet milisleri, dün Villa 
F ranca de Cordoba kasabasının etra~ 
fmdaki bütün tepelc!ri işgal etmişler 
dir. 

Asiler, büyük zayiata uğramışlar 
ve bu kasabayY tahliye etmişlerdir . 

lngWz - ltalyan 
yakınlafması 

Londra 28 (Hususi) - ltalyan 
sefiri Grandinin başvekil tarafından 
dünkü kabul edilmesi büyük bir a -
laka uyandırmıştır. 

Bu mülakatta ademi müdahaleme 
selesi görü~üldü2ü 2ibi, bir ltalv~n
lngrnz yakmlaşmasrnm aa gozden 
geçirildiği söyleniyor. 

Nafia Veklllmlz fereflne 
ziyafet 

Berlin, 28 (Hususi) - Alman 
Num Doktor Dorpmüller, Alman 
hiikllıneti namına Türkiy? Nafıa 
Vekili 8. Ali Çetilıkaya §erefine, 
Tayyareciler evinde bir ziyafet 
vermiıtir. 

Manevralar 
(tlst yanı t incide) 

da kalarak manevrayı takip ve 23 
Aiuatoı sabahı lstanbula döne · 
ceklerdir. 

D - Manevraya icra Vekilleri 
Heyeti ve Büyük Millet Mecluin · 
den bir heyete, Ali Askeri Şô.ra a
zalan ve ikinci, üçüncü o:r.lu mü
fettitleri, Trakya umum müfetti,i, 
lstanbul, An.kara ve Trakya vali· 
leri, matbuat erkanı davet ec!il
miıtir. Bu zevat için Çorluda ika
met yerleri hazırlanmakta:lrr. 

Gündüz yapı)acak mutat mera- mileri limanımıza geleG' 
simden sonra gece, lıtanbul vila- ___/ 

Avusturya takımı 
( tJ st yanı 1 incide) Milli takır11 tfı 

mi§Jik. O zamanlar Avusturyanm Yarın Belgrata g~ 
dördiincii v• beşincisi olan Admira Belgratta 1 ve 2 Ağu 
bugün biitlJlı Avrupanm en §Öhretli mill~ diğeQ temaili oinı-1'~ 
takımlandan biridir. iki maç yapacak olan f1J ~ 

Admira, '1928, 1932 ve 1934 sene· rimiz yarın akp.m harek~ 
}erinde Viyana kupası maçlarım ka· lerdir. Kafileye Futbol f .;J 
zanmrş ve yedi kerre Orta A vnıpa nu Bafkanı Sedat Rıza rı 
kupası nıaçalrına İ§tirak etmİ§tİr. Bu me~ ~ti 
maçlarda 1928 de dömi finale ve 8* lcüler f'"' 
1934 de finale kalmıştır. ~~, Yaşar, ';.1 

Geçen futbot mevsiminde Mmrda Ni~ llret (FenerbahY'J 
yaptı~ı turnede, 4/7. 0/ 4, 2110 İs- h~ F~ ~ıza, ~ebii. ~~' 
• "-· ___ ; oıl\ K~hitP.vi.~2/4 Pstt _ç0~_\·.,"'uunL'· R.-11r\••\,,,;Jı 
Saidi yenmiş ve 2]8 gıoı nuyuk ... oK) 'Aanan '\"OO'gzt .'r.fP ıc;o 
farkla da Suriye milli takımını ınag". zi, Hasan, Selim ( GenÇ 
Jup etmiRtir. ği). f~ 

Malta .. adasında yaptığı beş maçta Besiktqlı Hakkı ve o1' 
da 7 gole karşı 42 gol atmıştır. 1934 çeli Esat mazeretleri ~kl::I 
de Orta Avrupa kupasında Rapidi kampa iştirak edeme~ı 
0/8 mağlup etmiş ve meşhur profes· kafileye girememi•lerdıt· 
yonel Huddersfilld takımına da O/ J BaşvekilitJ 
galip gelmi§tir. 

Polonya milli takımına kar§ı yap· iebligv i . 
tığf maçı O/ 4 kazanmış, Oliın:pic de 1 
Marsaill takımına 2/ 11 galıp gel· · (Üst yatı' .,e 't 
mi~, Danimarkada yapt!ğı maçı. 1/ 9, lerdenberi devam edegelen ı1I 
Romanyada yaptığı iki maçı 2/7 ,.e dan da memleket sporuna b\J 111 
2/6 kazanmıştır. olduğunda 'üphe olmayan w•cıll 

Admiranm ~ehriınize p;elecek kad· anasırı hükümden gid~rece~~ 
rosu şu oyunculardan müte~ekkildir: he edilemez. Ve Turk ı;b19 

Platzer: Avrupanm en me~hur ka· yapılacak olan müsbet ink1 ,> 
leciterindE'n biridir. Avusturya milli ve mühim adımı atılmış de~ 
takımının kalecisidir ve 26 defa hey- Haber aldığımıza göre te 
nehnileldir. ma edilen kulüp cezaları .İ 

An ton Scholl: Sağ müdafidir. Bir olunmuştur. sB1" ı 
zamanlar Avmturya milli takımının Bunlar arasında Gala~de 
hücum hattında o~"llavan bu oyuncu Güneşliler de bulunduğu ~ 
44 ılef a beynelmileldir. aydan bir seneye kadar rrı~b' ;/ 

Ouo l\J orischka: Sol müclafii, Vi- memek, kaydi silinmek gihı ~ j 
yananın en iyi müdafilerinden biri- vardır. Ancak bir spor s\l fi'' 
dir. hının ilanı gününde h~.~!~ .J muayyen maksat üzerinde çalı§ıT'

lar iken biribirlerini anlryamıyor· 
larsa aralarındaki sevgi ve mu-

Bu yol Hindistan yolunu yüzler· 
ce kilometre kısaltmaktadır. 

habbeti feda etmek mecburiy~tin- Şaı ap ihf ikaı ına kar Şl 
de kalırlar. Arkada§hk sevgı ve 
muhabbet yaratabilir; fakat sade· An·kara, (Telefonla) - Ba
ce şahsi sevgi ve muhabbetin at- zı şanp yapanlarla, iı:rıalatbane 
kadaşlığı yaşatmaaı mümkün d~· sahiplerinin sa.dece şarapların es
ğildir. kitilmit oldum•nu söyliverek faz. 

Şimal Kutbu yolundan Moskova l.:t para İ"'teclikleri anlaıılmıtbr. 
ile Amerika arasını ba ~lam.ak Bu yüzden halkın şikeyeti arblııt· 
maksadı üzerinde çalı!a.n iiç ar!-ta· tır. 

E - 17 ve 18 Ağustos günleri 
küçük harekat ile geçecek, aad 
büyük harekat 19 ve 20 ABustosta 
olacak, 21 Afuıtoıta umumi isti
rahat verilecek, 22 Ağu&toııta bet 
piyade, bir süvari fırkası \'e bir 
motörlü ağır topçu livası, hir tay 
yare alayı biiyük bir reımi geç it 
yapacakbr. 

Fricdriclı Klacl: Sol muavindir. yazmayı muvafık bulm~ 
Takımın en genç oyunr.mudur. Ayni Yunanlstandakl f ~ 
zamanda hücum hattmda da kuvvetli em!lkl 'J•: 
hir elemandır. Ankara, 28 (Huauıi> . ....,... ~ 

Hahn Villiholcl: Merkez mua,·in· Yunan mübadele itilafılel.dfJ/ 
dir. Orta Anupa kupası maçları için l ·b· erP~ 

an &§IDUI mucı ınce. ın.~ :.J ;J 
Farvoritner takımından alınmıştır. Yunan hükWnetine ınt•/, 

Urhanek Honı;: Sağ muavin ve ta· Süleyman emlaki muta~ "*' 
kım kaptanıdır. 18 defa beynelmilel· verilecek tazminatın tafl1;a;J 
dir Ye ~on dün)-a ~ampiyonluğu maÇ'." diri için bir hakem k~İl~J 

da~ için biribirlerini anlamak na- Giirnrük ve in.hisarlar Vekaleti
sıl mühim bir muvaff a ıyet 8.mi- nin yeni bir emirn3mesine göre, 
li ise, muayyen bir hedefe gitme~ ancak fenni tesbatı olan imalat
için toplanmı~ dah~ kalaba.Irk hır J.'1..neler fivelT arttir&bileceklerdir. 
kütleyi te~kil ed.eu feı:-l·~ aresın-, Ayni zamand" şara'bm da nefase
da bun:ı daha :z:ıyade. ihtı_Y~Ç ~ar- tirı1n artmış olması lizmıdır. 

larında oynamıştır. kil edildiği hakkındaki ;il 
Nogl 1: Sa~ açıktır. Çok süratli bir me bugünkü resmi ga.setl' ~ 

ovun o\·nar 4 de.fa beynelmileldir. redibni,tir. lfP' 
. Koh~emam Villıelm: Viymanm Yunl\n müdafaa f j 

en iyi sağ içidir. 11 d~fa beynelmilel toplandl "'' 
olmn~ Ye takımın golcüsü vaziyetin- Atina, 28 (Huıuıt) -~ 
dedir. lan yükıek müdafaa t?··-~ 

drr: B1r ~e~lekct: hır '?:t.ct ıda- 5 ... J"'.'l.h'l hu v~~fı k~-"l.J'1"' '-~-~· 
~es!nde S!Ya.31_. putı te•k11ı de bu madığı ıda, imali anında ve bir se
ıhtıyaçtan dogmu§tur. ne &0nra yapılacak kimy&.: mua-

Bir siyasi partiyi le~kil "'den un !-'enderle tesbit edilece!: .. -. 

Bu geçit resmine ın:1emteketin 
her taraf mdan birçok heyetler ııe
leceklir. Halk, geçit resmini te· 
maıa için trenle Cerkesköy istas·· 
yonuna çıkarak oradan Sa."ay ka
zasında hazırlan~.n m~vduı"I. nide
cektir. Çerkes.köyünden 15 kilo
metre mesafede olan bu meydan~ 
halkı götürmek üzere fa?.la llfo· 
büs servislerine müsaade olun-
mustur. 

Maamafih lstanbıldan SiliVTİ 
ve Çerkesköyü yolu ile otomobille 
de üe ıaatte gidilebilir. 

Stoiher Karl: Santfordıır. Viya· &,vekil General MetakP"".J 
nanın en teknik oyuncusudur. ya.setinde toplanarak J1le il' 

Seillin~ Franz: Sol içtir. Çok mu· müdafaasına ait meseleler 

surlar arasında mua~:n _fikirler Yeni tayinler 
üzerinde anlar.ma kabıhyetı ne ka· 
dar kuvvetli olursa iş yolanda mu
vaffakıyet !e o kadar kol.av oln:. 
Şayet bu anlaşma kr1 hiHvet1 yok 
ise portinin ya~ama kabiliyeti de 
yok demek olur. 

ASIM US 

Ankara 28 (Telefonla) -Afyon 
karahisar nafia müdürü Arif Ordu 
nafia müdürlüğüne, Sivas hükumet 
doktoru Cemal terfian Bingöl Sih • 
hat müdi.irlüğüne tayin ve naldolun
muşlardır. 

intizamın temini için Tekirdaj 
vilayetince komiserler ve zabıbl 
m~..,··rlan lavin edile~eltil'. 

Gecit rffT.·İ meydt\:nnwh hı..yan 
lar için .. .,.ıea huacıi yerler hazıT
tanmaktadrr. 

veff akiyı>tli maçlar yapmı§tır. ı:rul olmuftur. 
N~l Il: Sol a:;ıktır. 24 defa bey- Atlnada 40 derece 

neJmiJel olan hn oyuncu çok marnf Atina, 28 (Husust) -: ",I 
hir col aç•ktır. . her g~~ artm.aktaclrr. A:~ 

;\:-\ ;ınrü yıl döniimlf'tini parlak hır raret ogle zamanları ~il& 

Proaramla te1!"ic1 ~dttek nlan !ları kır- dereceye çıkmıştır. ~ 
l"I 1 k • • d d · de~ec mızrlrlara muvaffakiyetli hafarı ar e serısın e e aynı · 

tf\menni ederiz. raret vardır. 
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Konya revüsü 
r-- Festival 

~l<lJRUN---ı: 
au ~ Ztneı kuponu 
t Poııu ı 

2 
- ltU~tır ll~te ldaresıne ıettrcıııer 

lltr - IC~ lnıa.rını ııarliaız tıaatınrlaı 
lt. u.n bektınıertne par&BlZ tıaktrr 

3 - H tıırıu Ukuıı 
-- lıılllıtııı 9e ı:rıaıı mUpvlrlertne ner 
~ YOila ...... 

• .. u Paraaız ıorup ötrenlr 

hakkında 
Ancak hususi bir elde muvakkat 

surette görebildiğim Konya mecmu· 
asının sekizinci sayısı da çık.mı§, 
muhterem Kurunda yazılan bu bap
ta bir yazı bizim arzularımızı tatmin 
eder bir mahiyette idi. Bir neticesine 
ulaşacağımızı sanıyorduk. O vakit -
tenberi her ay kitapçılara baş vuru
yoruz, fakat Konya revusu ankasın-

(İmamı Ali) ile onun (Ehlibeyt) i- dan bir haber yok! Hatta kitapçılar 
n·e karşı kalplerde bir m:ıhabr.t da bizarlıklarmı söylemktedirler. 
uyanıyordu. Ve .. işte böyle, ıç Bir mecmua niçin neşredilir? Kon 
hissedilmeden, (Şielik) k1 lp].erde ya Halkevine müracat ediyoruz; ge
doğuyor; gün geçtikçe kökleşıyor- ne almağa muvaffak olamıyoruz. 
du. İşittiğimize göre beşinci nushaya ka 

Yuk d · t"k kı" o dar olan kısmının hemen mevcudu arıda a arzetmış t ' 
sırada (Şielik) henüz rakipsizdi. kalmamış gibidir. 
Buna binaen, Şii propagandacıla- Bunu Selçuk ve Karaman tarihi -
rı; serbest serbest, i~lerine devam nin tekinsizliğine veryioruz. Kara -
etmektclcrdi. man tarihinin senelerce hasretini çek 

D. ~ h ) ·n esası ilk deı- tı·k. Acz"ı efendı' ı·smı·nde birisinin eln 
ıger mez ep erı , 

fa olarak Abbasi halifelerinden de idi. Bir valiye bir nusha istinsah 
(Harun Reşit) zamanında tebel- etmiş satmış, Kitabın bekareti zail 
lür etmişti. olmasın diye bu nushayı kendi ila -
Vakıa. ondan evvel, Hallf e rı:an veleri ile doldurmuş, berb3d 1 etmiş. 

d da Meleke kadısı Sonra kitabın aslını satmağa teşeb--
sur ıamanın a ' b.. . y b' · · tm 

1 (f M lik) tarafından us etmış. arısını ınsıne sa ış 
o an mam a 1 k d' ~ b' .. 
( . t"h t) a -..i•stenit oma yarısını ıger ırısıne. 
ıç ı a esasın un• B b" ·· b' b" · · ·· h b" b' h reket b.:.cgös- u iki parca sahibi 1r gun ır mm uzere mez e ı ır a -c • b "k' · · F k J am Malik'in tanımı~lar. O, sen ~na sat, en ı sen 

termıştı a at, m b · la · So 
M · 1 hı"nde fetva vermesi, ana; diyerek zaman .r geçmış_, • 

ansur a ey da b' · · .. 1 ·· N h yet st d bu mezhebin çarcabuk intifarına nBunF . ırısı o muşb .. l ı ~ ... u a 

d km
. · ~ . · ent parcalarr ır eştırmege mu-

se çe ıştı f ~ l" · • h" . · . lmam Malikten va fak olmuş. Konya va ısının ım-
. ~·Ialıfe Mans~r: . ah hs.kk _ metile Konya revusunda çıkıp duru
ıntıkam alma~ ~ı~m:. ~~k d ;;:_ yor. Fakat tekinsizlik hala sürüp gi-
da onun verdıgı hukumler en d" 

. b "dde alim ıyor. 
rini bahane et°:1ış; u cı n h Selçuknamede öyle rahmetli Ho • 
v f d 1 tı zındana attırıp er . ~· . . k Sel k e a 1 za ' 1 h lk nda tsmanın neşrettigı ıkı ısnn çu -
gün kamçılatara ~·. ~·· .~az~r:.. nameleri ikisi de lbni Beytinin 
onun ehemmiyetmı. ~f~~uf u.. eserinden muktebes ise de. Fars· 

Medine medrese~ın~n 1 1~ ve ır· çasr kırpık, Türkçesi onda 
fan sahasında, fazıletın muceşN~ yedi derecesinde eksiktir. 
bir timsali gi?i yetifmiş olan ( u)· Görüyoruz; Aksarayi Selçuknamesi 
man bin Sabıt -· ~a~i Aza:. bittikten sonra Konya revusunda 
da, - evvelce ta~sılatıy e arzehı- 1bnibeytinin asıl orijinal nushasmın 
... · · "b" Halıfe Mansurun u ·· · b 1 s k" · · gımız gı ı - . . tercumesı astırı ıyor. e ızıncı sa • 
susi arzularına hızmet etmekdıatvee .r - .J- ..... ,.:ı; : '-·· 6u • ..ıuguuı ı, .. """·c 
.t.u .... u•IS• '"rıu ~uıucuı KOfelerın e h k da "'d l b" . d 

b ] d • f me er ne a r ag a ı ır şey ıse e 

Eğlenceler cumartesi 
başlıyor 

Şehrin her terafı bayraklar 
elektriklerle donanacak 

ve 

Festival eğlenceleri yarın akşam 
belediye tarafından Parkotelde ve 
rilecek bir ziyafetle başlayacaktır. 

Ziyafette Balkan devletleri kon -
solosları, vilayet ve belediye erkanı 
gazeteciler ve güzide aileler davetli 
olarak bulunacaktır. 

Vali ve belediye reisi vekili Bay 
Şükrü Sökmensüer bir nutuk söyli
yerek F estvalin açış merasimini yapa 
caktır. Ziyafet on buçukta bitecek, 
sabaha kadar bir balo verilecektir. 

Cumartesi günü şehrin her tarafı, 
Beyazit ve Galata kuleleri, Karaköy 
köprüsü, tramvay direkleri bayrak -
larla donanacak, gece elektrikle ten
vir edilecektir. Şehrin muhtelif yer
lerinden de havai fişekler atılacak -
tır. 

Festival komitesi tiyatro progra -

mmı da t&mamen hazırlamı§tır. Eğ· 
lence1erin devamı sırasında muhtelif 
gecelerde Şehir tiyatrosu, Halk ope
reti, komik Naşit tarafından muh -
telif temsiller verilecektir. 

Şehir tiyatrosu Kadıköyde Sürey
ya sinemasında Tosun piyesini, Tak 
simde Büyük hala, tepeba§ında lüks, 
hayat, Taksimde Saz ve Caz operet
lerini oynayacaktır. 

Halk opereti Halime ve Pipiça o
peretlerini, Naşit Kıtırcı, çiftçi dü -
ğünü, Kudret helvası, Kitaracı piyes 
lerini temsil edecektir. 

Eminönü Halk.evi temsil kolu da 
Fransız tiyatrosunda bir eser oy • 
nayacaktrr. 

Festival programına yelken yarış~ 
larr da ilave edilmiştir. Bu yarışlar 
üç gün sürecektir. 

Eşekle nakliljat 
,lJasak edilil}or 

Bir ağustos pazar gününden iti- yat bir ıubat 938 den itil>ar tn ya. 
haren Beyoğlu ve Eminönü mın- sak edi]ecektir. 
takaların da etekle nakliyat mene- Ancak Fatihte ıur harici!. de ve 
dilecektir. Şehir meclişinin nisan Adalar, Beykoz, Bakırköy, Eyüp, 
devresi toplantısında verilip ilin Sarıyer, Kadıköyün garp mınta
edilen bu kararın geri bırakılaca- kasından maada diğer yerlerinde 
ğı yolunda ortaya çıkan ıayiala- eşek yaaak değildir. 
rın aslı olmadığı anlqılmıttır. P.uar sabahından iti. _ren be-

kır8aç a t~n. a .clkan ver;;ış ~ ke ne ise zar zor okunur. Fakat gel de 
unun tçın ı me~ ep are d • mecmuayı elde et. Mecmua yalntz 

ti Halife Harun Reşıt zamanın a b 'k" '-- l" tta hah tm" , . • u ı ı 1USrm ma uma n se ı -
başgöster:ı: ıştı. 

Harun Retidin tehislimı ve, 
(İmam1 Azam) ın irfan takirdi o
lan (İmam Ebu Yusuf), hocıuı na· 
mma. ilk (Hanefi) mezhebinin e

Vali ve belediye reis vekili Bay lediye zo.bıtaaı mc:..:urları Eminö
Şükrü Sökmenaüer dün bu husus- nü ve Beyoğlu mın~..ıkalarında tef • 
ta ,öyle demittir: tişlcr y~parak eş~! .. Ic s:ı, sebze t:ı

''- ~blıir m~liıi tarafından şıyan veya eşeğe binerek gezen· 
verilen karar, zamanında tatbik leri menedecekler, yaıağa :-iayet 
edilecektir. Eşekle nakliyatın geri etmiyenler ce:zıalandırılacaklar • 

yor. hırakılac.ağı doğru değ:ldir." dı~u iki mmtakadn eıek, tenez. 
Naci Fikretin Konya vilayetinde Hi Beşiktat, Fatih, Kadıköy oele- züh vasıta.sı olarak bile kullanı)a-
tit abideleri daJayisiJe Hitit devleti _ diye ıubelerinde de etekle nakli- mıyacaktrr .. 
tarihip~Qribeliy~~o~ -,----------------------------

Hilmi Ziyanın, Abdülkadir Erdo _ ŞB retler: 
sasını vazetmişti. 

Şiiliğin nüfuzun'!- ~ırmak isti. • 
yen Abbasiler, yenı hır mezheban 
zuhurunu, büyük bir memnuniyet
le telakki etmi§ler; ve derhal mü

ğamn, Ferid Oğuzun muhtelif 
mevzularda yazıları var. Aynca Onlarla 
imzasız faydalı notlar da dercedili -

aramızdaki fark 

zaharet göstermi!lerdi. 
lmaı:n Maliki.ı taraftarları ve 

şakirtleri, hükumetin bu siyueti
ni görür görmez onlar ela, hocala
rının vazettiği içtihat esaslarına 
bir kat daha uyarak (Maliki) mez 

yor. Denebilir ki Konya mecmuası 
faydalı bir Anadolu tarih revusudur. 
Ele geçmeyince varı yoku bence mu 
savi değildir. Çok temenni olunur 
ki tefrika edilen eserler kitap halinde 
de çıkmış olsun .. 

Tahkikatrmıza göre bu da yapı -
lamıyormuş. Acaba bu ihtikarın me-
sulü kimdir~ Baki Arpaç 

Otuz sene evvel çıkan bir gaze
te, bir resimli mecmua yoktur ki, 
her sayııında ''Sayei maarifvayei 
hazreti paditahide asarı umt'anıu" 
inkişafından bahsetmeıin ! 

Bu umran eıeri, ya mecmuaya, 
gazeteye yazılan yazıyı boyayan 
mürekkep miktarında su nkıtnn
yan bir çetmedir. Yahut üstünden 
bir düzine eteğin bile bir haft~ 
üstüste geçeıniyeceği oir taht::. 
köprüdür. Fakat en büyük imar 
planı diye değerli adamlarının, 
idare amirlerinin kafasında bir 
saat kule•İ, bir belediye bahçesi, 
ve nadiren de Gureba hastahane 
ıi ıiloeti müphem bir hayal halin
de dalgalanırdı. 

bebini köklestirmişlerdi. 
Fakat; içtihatlarda, ihtilaf baf

göstermİ!ti. ~~ bunun neti:eıi O· 

larak ta, (Şafn) ve Hambeh mez
hepleri teessüs etmitti. 

Abbasiler, geniş bir nefes al· 
mıtlardı. Çünkü artık, meı.hepler 
arasında bir çarpışma ba~lamıştı. 
ilk defa olarak (Irak) ta baJh!an 
bu carpıtma, yavaf yavaş Turk 
muhitlerine de sirayet ebnİf~İ. ~ e, 
ıır·uhim hadiseler husule getırr " · 

ti. 
Abbasiler; mezhep ülenıas~n~n 

.. fuzlarından istifade etmek ıçm 
~ zindan köıelerinde, d.ıyaktan 
öldürdükleri - (İmamı Azam) ~ 
• f edilen (Hanefi) mezheb1 
ıza e . 1 d" V h 
ni resmen Jcabul etmıt er ı . Ae u 

h b. fran Horaaan ,.e zer· me-, e ın, ' 1 baycanda intitarına çok faz a gay 
t ı?Östermi;lPrdi. Buna ,~bet> te. 

(Şin İerin s~lik olduklar~ (Cafe
ri) ı'nezhebini körletme~tı. 

Abbasilerin bu gayrett, ne lra~· 
da ve ne de Türkler ara~mda ?1t!-
h. bi tesir huıule lletırmemıştı. 
ım r 1 . J b 

Ç .. k'" Abbasi halife erm:ıen :ı-
un u • h l"f 1 
1 da tıpkı Ercevı a ı e e-

:z:ı arı - ' hl~'--
ri gibi - iılam!y~t.in ve a ıuun 
. mel ve safiyetını ıhlal eder ha· 
111 • • L"fh 

ktlere kaçtıkları ıçın YJI assa 
ree k" f Türkler nazarında mev ı. 1~ şedre · 
)erini muhafaza edememı ::r ı . 

( t rT.-ası u11r.) 

• 

En yU.:Csek yolun kU
fat resmi yapıldı 

• 

Dünyanın en yüksek yolunun kü§atj 
resmi Fransada Cumhurreisi Lebrun 
tarafından yapıldı. Bu yo] Savay dağ 
lannın lseron geçidini kıvrılarak 
3028 metre yükseklikteki bir tepeye 
çıkmaktadır. Yolun bir kısmı daimi 
kar mmtakasında bulunmaktadır. 

:(. 4 • 

Kuru çeşmelerin imar propa
gandaaını okurken, elime bir ista
tistik geçti. Bu istatistiğin gayet 
mütevazı, gayet sessizce çalıtan 
bir fen v .! medeniyet itinin Türki
yede kısa zamanda nasıl bir şar
matrk gibi tehirleri sardığını gös
teriyor. 

Eliımıdeki rakamlar, Türkiye 
cumhuriyetinde fenni su lesisatı· 
na ve projelerine aittir. Türkiye
de nüfusu on hinden fazla olan 80 
şehrin bet aenelik au planları, ü
mitaizlerin bile yüzünü güldür~
cek genç bir enerjinin ve tabiata, 
med~ni ıef alete kartı kazanılmıt 
bir zaferin ifadesidir. 

Bugün 80 tehir nüfusunun yarı
sı fenni ıu tesisatına kavuşmuttur . 
Bunun manasını anlamak müşkül 
de~ildir. 

Yataklarında köpeklerin yath 
ğr, mecraların.da göze görünür 

Yazan: Sadri Ertem 
görünmez mahlUklarm dolattıiı 
çeımeler ancak çöl mikyuına 
na.zaran inaanlarm temizliğine 
müsaade ederdi. Suyu israf et· 
mek, bol bol kullanmak bu çefme· 
fer zihniyetiyle adeta tezad te,kil 
ederdi. Baıı ve sonu mali'im ol
mıyan bir akar su içinde mikrobu, 
haıaratı, canh, cansız yabancıla. 
riyle bir alemdi ve insan sıhhati 
bu çe§melerin hazinelerine bir a
vuç kireç atmakla medeniyete 
vaftiz edilirdi. 

Siz, su künkten sizma.sın diye 
dere çapalanmıf bir tarla gibi 
gübre yutardı. 

940 ta bütün Türkiye şehirleri 
fenni, medeni ıuya kavutmuş ola
caktır. 

Medeniyet hol aydır.Irk cc .. '! 

konfor, ve bol su demektir. Bol 
aydınlığı veremeyen, ucuz konfo· 
ru temin ettr.•eyen, ve bol auyu 
harcatmıyan medeniyet, ancr.k 
aydınlığa, konfora, suya hasret 
çeken medeniyettir. Bunun adı kı· 
saca teyemmüm r---' --ivetid:-. 

Bütün Türkiye 940 ta teyem
müm medeniyetinden kurtulmut 
olacaktır. 

Biz, gerçekten yaptığını bile 
söylemiyen bir nesiliz. Y apmadığt 
ile öğünen inıanlarla aramızdaki 
fark şudur: 

Onlar yaptıklarını ve kendileri
ni büyük görürlerdi. Biz yapıla· 
cak iılerimiz önünde kendimizi 
ve yaptıklarımızı mikroskobik 
mahluklar gibi görüyoruz. Onlar 
gözlerini kendilerine çeviı irlerdi. 
Biz dünyanın ufuklarına baluyo-
ruz .. 

• 



-
Her devirde ve lier memlekette, 

lialk arasından yükselmiş, saltanat 
:ve debdebe dolu bir hayat ya§adık - .,. 
tan sonra nam bırakarak bu dünya· 1' ı. 
dan göçmüş insanlar vardır. J.~· 

Masaniello bunlardan biridir. 
Masaniello bir balıkçı iken koca 

bir memleketi elinde istediği gibi ida
re eden bir adam olmuş, başka mem· 
leketleri kendine ram etmiş, tarihte 
de nam bırakmıştır. Hakikaten Ma -
saniello tarihte, yarı facia, yan za • 
'fer kahramanı olarak kalmıştır. 

Masaniellonun macerası on ye -
dinci asrın ortalarında Napolide ge· 
çer. O devirde cenubi İtalya İspanyol 
işgali altında idi. MasanielJo da hü -
ki'ımet reisi olduğu zaman İspanya 
kralı IV inci Filipin emrinde Napoli 
hükumeti kral vekili mevkiinde bulu 
nuyordu. 

Napolide halk üç sınıfa ayrılmış · 
tı: Asilzadeler, orta sınıf ve fakir a -
hali. fakir ahali sınıfı, adetçe diğerle 
rinden çok olmasına rağmen, hüku· 
mete bir tek mümessil ile iştirak edi
yordu. 

Halbu ki diğer iki smifın beşer 
mümessili vardı. Bu suretle, fakir aha 
li hakkını layikile müdafaa edemez 
bir vaziyette idi. 

ispanyadaki kral, fazla masraflı 
bir çok muharebelere girişiyordu. 
Bunların masrafını karşılamak için 
bulmağa 4mecbur olduğu parayı Na
poli ahalisinden çıkarmak istiyordu. 
Vergiler biı-~ikçe artıyor, zulüm ve se 
falet o derece şiddetleniyordu. He -
men hemen herşeyden vergi almıyor 
<Iu. Hem de ne kadar şiddetli vergi -
lerl 

Mesela, bir maldan yalnız Napoli 
hükfuneti hududlanndan içeri girer· 
ken değil, bir şehirden bir şehire nak 
!olunduğu zaman gümrük resmi alı
nıyordu. Bu suretle, bir maim fiati, 
memleket dahilinde, bir şehirden bir 
şehire her geçişinde yükseliyordu .. 

Bir gün, gümrük memurları, bir 
kadım yakaladılar. Bir şehirden içeri 
girerken kucağında çocuk gibi tut -
tuğu şeyden şüphelenmişler, kunda 
ğı Afrp baktıkları zaman bunun içi 
uı. dolduruulmuş bir çuval olduğunu 
görmüşlerdi. 

Un zaptolunmuş, kadın hapse a . 
hlmıştı. Hapsedilen kadın: Bemar -
dino genç bir balrkçmm kansı idi. 
Balıkçr, karısının hapsedildiğini an • 
]ayınca hapisaneye koştu ve kansı
nın bırakılması için ricada bulundu. 

Hapisane, un ve buğday nazırı 
r(Covanni Feritsuya) Giovanni Feri
rizanm idaresi altmd.a idi. Giovanni, 
halrkçıya, karısını ancak 1 00 altın 
mukabilinde serbest bırakabileceğini 
söyledi. 

Balıkçı, bu parayı bulmak ıçın, 
bütün varını yoğunu satmak, ondan 
sonra da günlerce çalışmak mecbu -
~yetinde kaldı. 

Nazınn istediği parayı götürüp 
karxsmı kurtardığı gün genç balıkçı 
şu yemini etmişti: 

"Yemin ederim ki, ismimin Ma • 
saniello olduğu ~bi mullakkak su • 

rette, ı>u soygunculardan intikam a
lacağım.,, 

Ma~aniello Napolinin fa.kir ma -
hallerinden birinde, karısı annesi ve 
kız kardeşi ile beraber yaşıyordu. 
Evleri, çoluk çocuk itibarile fazla ka 
labalıktı. ertesi sabah balıkçı, gerek 
kendi hısnnlarmın, gerek mahalle -
deki diğer fakir halkın çocuklarını 
toplayarak, sokakta hükumete kar -
şı bağrrttı. 
Nümayiş yapanlar çocuk olduğu 

için ceza görmediler. Yalnız, sus · 
turulmakla kaldı. Fakat, çocukların· 
sesleri ile yÜkselen şikayetler her -
kesin şikayeti olduğu içip, etrafta 
derhal tesirini gösterdi: Bütün halk 
hükumete karşı ayaklanmıştı. 

1647 temmuzunun 7 İnci günü, 
sabahleyin ahali gümrük idaresinin 
önünde toplanmış, başlarında Man -
siello olduğu halde, şiddetli nüma • 
yişte bulunmuştu. 

Bu arada, gümrük idaresinin halk 
tan zaptolunan mallarla dolu olan 
odasına ateş verilmişti. Bütün bina 
beş on dakika içinde alevler içinde 
yandı, kül oldu. 

Biraz uzakta, evinin kapalı pence 
resinde, perdelerin arasından, bütün 
bu olup bitenleri seyreden Bernardi 
na, heyecan ve endişe içinde kıvra • 
nıyordu. Bir aralık kocasmm yüksek 
çe bir yere çıktığım ve halka hita. -
ben bir şeyler söylediğini gördü: 

Masaniello: 
.. Y aşasm kral, kahrolsun hüku• 

metl,, diye bağırıyor ve halkı, natrk 
sözleri ile teshir ediyordu. 

Biraz sonra, Masaniello önde, 
halk onun arkasında, bir akın halin
de, hükumet binasına doğru yürü • 
meğe başladılar. • 

O zamanki kal vekili J\r:kos Du
kası, soğuk kanlı bir adamdı halkın, 
büyük bir kafile halinde, hü -
kumet konağına doğru geldiğini ve 
bağmştığını görünce, hemen bal
kona çıktı-ve onlara, geri çekilmele
rini, her istediklerini yerine getirece 
ğini söyled. 

Fakat, bu arada konak içerden fet
hedilmişti: Pencerelerden atlayarak 
içeri giren halk, bütün odaları işgal 
etmi§ ve kıymetli eş~~ P.encerelet 

Hakiki bir tarih hikayesi 
. il 

asanı 
Saraya giren balıkçı, aı kasından gelen halka bağırdı: 

• 

Eğer içerde bana birşey olac 
olursa Napolide faş faş .üsfünd 

bırakmayacaksınız! 
den aşağı atmağa başlamıştı. Büyük 
büyük Venedik aynaları, kımettaı' 
vazolar, bardaklar, tabaklar dehşetli 
gürültülerle sokağa boşanıyor, halk 
bu garip his ile daha fazla coşarak 
bağırıyordu. 

Bu sırada, konağın muh.afaza a ' 

damları lialka karşı silali trullanma -
ğa başladılar. Halk bunun üzerine çe 
kilmeğe başladı. Fakat, birdenbire! 
bir hadise halkı tekrar hücuma sev· 
ketti:· 

Polislerden birinin kurşunu ile 
halktan birisi vurulmuş ve derhal öl
müştü. 

Bunu yzerine liallC tekrar coşa .. 
rak. hükum tt konağına hücum etti. 
Fakat, polislerle halk arasında bir çar 
pışma olacağını anlayan Masaniello, 
ka.n akmasına meydan vermemek i
çin, halkı geri çekmeyi muvafık bul .. 
du. Çünkü biliyordu ki, silahlı polis 
memurları karşısında halk hir §ey ya 
pamıyacak ve yüzlerce kurban gi • 
decekti. 
Halkın bu ayaklanmasını l)u suretle 

atlatan kral vekili vaziyetin valiame 
tini anlamıştı ve kendisini tehlike -
den tamamile uzaklaşmış hissetmi .. 
yordu. Onun için, hemen o gün, hü
kumet erkanını toplamış ve halkın 
lehinde bir çok hükümler bulunan 
bir karaname hazırlatmıştı. 

.. lmtiyaz,, ismini taşıyan bu ka -
ramame ilan edildiği zaman Masani 
eUo halkı derhal irşat etti: 

.. Bizim kuru lakırdılara kamı • 
mız tok, dedi. Biz, fiil istiyoruz, va" 
it değil..,,. 

Halkın başı olan Masaniello, bu 
suretle herkesin reyini kendinde top 
!ayarak "imtiyaza,, karşı itiraz etti. 

Kral vekiJi halkın gözlerini boya,. 
mak için, "imtiyazı,, hazırlarken 
Masaniello da başka bir şey hazır
lıyordu. Çünkü, hükumet konağı ö• 
nündeki meydan muharebesini ter • 
ketmekle beraber, genç balıkçı, hü· 
kumetle mücadeleden vaz geçmiı det 
ğildi. 

Başlarından emir alan halk 7 -8 
temmuz gecesi sabaha kadar müte· 
madiyen çalışır: 8 temmuz sabahı 
herkes için zırh hazırlanmış ve a -
haliden mürekkep kuvv~tli bir ordu 
teşkil edilmişti. 

Bu orduda, o zamana k'aciar go -
rülmemiş bir şey vardı: 

Kadınlardan müteşekkil bir sü • 
vari alayı da, bütün cliğe rerkekler 
gibi, zırhlanmış ve mücadeleye ha· 
zırlanmıştır.. ~ . . 

Yazan: 
(Aynı zamanda 

reslmlerl de yapan) 

Forçunio 
Mata·nia 

Nakleden: Va ~~ 

kili, hakikaten, Masaniel1°~ 1 
üzerindeki nüfuzunu görıntlf 

Ügünkü müzakerelerde~ 
kral vekili Masanie11iY1ai 

mette halkın mümessili olardi 
etti. Fakat, Masanielli, kel\ 
rilen ve halktan göreceği 
kuvvetlenen selahiyeti d.ah3 
mikyasta kuJJanmağa ba§la~· 
şehir içinde kendi başma bıt 
met kurmuştu: 

Arkasında yine balıkçı 
dairesinin penceresine çıkı.r01• 
]arını pencereden aşağı sarkJl!P. 
bir vaziyette oturarak, halkJtl. 
sine bulunduğu şikayetleri 

·Kadınlardan mürekep olan bu a.. du. Halk arasındaki davaları. 
lay yirmi beş yaşındaki, çok güzel sanieilo görüyor ve gayet kıllı 
bir kadın tarafzdan idare ediliyordu. detli cezalar veriyordu. 

Masaniello ordusunu hazırlarken, MasanieHonun bu hareke 
asilzadeler de, kendilerine karşı ha· rek halk arasında, gerek asi 
rekete giriş~iş olan bu "sergerdeyi,, nıfı arasında fena karşılanJJllf~ 
ortadan kaldırmayı düşünüyorlar - Hakikaten, Masaniello delİ 
dı: bir ha.le gelmişti. 

Bunlardan, Maddaloni Dukası 500 Bir gün, halka: 
kişiden mürekkep bir çeteye, Masa- "Beni yirmi dört saate kıl 
...... u .... ., - ••• 1•• -1 • • • • ri" .. 1,1 1 d~: ı. ...... 1,. • ' 

Fa.kat, çeteni~ }ı;zii~~~-Süik'ast şai-'":K~~.q· .. ~ar~.Y~~\\J. 
muvaffak olamadı. Halkın başına Kilisede ayin vardı. Masanı ;Je 
karşı hazırlanan bu suikast halk ta .. ni bozarak, patırdı ve gürültii,. 
rafından haber a.lınmış ve çetelerden girdi. Kendisini takip eden h 
birinin tevkif edilmesi üzerine, onun adamları üzerine ate§ ettile1'• 
verdiği izlerden, yürünerek hepsi ya yedi kurşundan hiç biri 
kalanmıştı. ya isabet etmedi. 

Bu, Masaniello ordusunun ilk za- Masaniello kendini rahibin 
feri oldu: Bütün çete efradı, içlerin attı. Günlerdenberi uykusut 
den kaçan yalnız biri müstesna, şeh Masaniello burada, uykuya . 
rin büyük meydanında. asıldı: Masaniellonun bu vaziye ıe 

Halkın bu galeyanını kendi üzeri tifade eden a.silzadeler hareke 
ne çevirmekten korkan hükumet çe mişler, sokaklarda: 
t~l7ri müdafaa etmek cesa.retini ken "Masanielloy~ kim itaat ., 
disınde bulamamış, Masanıello or- dürülecek 1 diye acla.mlar 
dusunu bu hususta tarnamile serbest ğa başl~Iardı. 
bırakmıştı. B ı h Ikın __ t:ere 

E . .. kr. l k"l' M • ll u suret e a muza.ıı ., 
rtesı gun ... a ve ı ı asanıe . ~- uzaklaştmlan Masaniello . 

yu saraYJ?~ _ça~ış.tı. Kral vekilı, dilmesi kolay bir dü man haJiıı' 
halkm reısı ıle, ımtıyaz,, karama - m · ti § 

mesi üzerinde görüşmek, bu kararna 
16 ed k dal M 

meyi kendisine tasdik ettirmek isti· k 8 e uy uya anab"ldi ~ 
yordu. anca yarım saat ~yuy ı ~ 

M . ll b "_] . k. b 1 . saat sonra uyandıgr zaman, 
asanıe o u oaveti a u ettı. 

Fak.at, saraya giderken giyilmesi la 
zım gelen süslü elbiseler yerine, ar
kasına. balıkçı elbisesini giyeli, öyle 
gitti. 

Masaniello, saraya girerken, ar -
kasından gelmiş olan halka dönerek: 

- lçerde geç kalırsam bana bir 
§ey yaptıkla.rını anlarsınız, demişti. 
Öyle bir şey olacak olursa Napolide 
taş taş Üstüne bırakmayın. 

Masaniello, hakikaten, içerde çok 
geç kalmıştı. Bunun üzerine, esasen 
merakta bulunan halk, büyük bir 
endişeye kapıldı ve bağırışmaya, ıe
islerini çağırmağa başladı. 

Biraz sonra, Masaniello, sarayın 
penceresinden göründü ve halkı sü 
kunete davet etti. 

Halk kendisini görünce sevinçle al
~ışlamaya, dehşetli tezahüratta bu • 
lunnıaya. başlamıştı. 

Masaniello, halkın kendisine ne 
kadar bağlı olduğunu göstermek i
çin, kral vekiline döndü ve dedi ki: 

-Bu kadar halk benim her em • 
rimi yapar. bir mis~lini görmek isti• 
yor musunuz). 

Masaniello tekrar halkana çıkarak 
halka döndü ve: 

-Geri çekilin 1 diye bağırdı. 
Halk, derhal, büyük bir uğultu i· 

le lCa~a§a.tak, geri çekildi. K~ :x~. 
\ . 
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: J -Amerika fca3in1arı arasında 
Erkek düşmanhğı 

o·; 
}"av aş k b l k ·· yavaş ag 0 ma uzere I 

Figü 
Vflson G zamanında bayata atılarak 

angster ·bile olan ka(hnl ar arlık 

•• 
Yeniden eve dönüyorlar 

1 -'!C\~ıork, hazi B" ?t ev, el A -~ • ran -:- ırk aç sene-
tı cunerık · n ~i"'d' ayı zıyaret edenle-. ~ . ., ı ya ak . 
) ııretıe A ~ac Jarı ık inci bir zi-
Jı,.. nıerıka l , lı ... ~~rnda lı . ıa) atının er saf· 
ll12ikJj;;i l usuJe gelen ap aşikar de
k· b ıemen ı an Yoktu ' an anıama1arına im· 
lıer r. Fakat l d ~- ·kı·~· 
ıl" '" e ett · d · " t 

ıııe ..... ı k , >u egı~ı l"ın 
ıınyada .... e \e alıa ZI} a<le yeni 

ali\ ali gondebilen .. fiziyoloı' ik" 
d .. ll lcakkuI . 
egildir. llndeıı ileri gelmiş 
V·ı 

ın ı son 'un K ı· .. 
erikas . 0 ıç ın, Huver'in A-

~~ka'rnd~~ınıdiki Ruz-velt'in Ame· 

.;; en fazla tok aynlın~ştır. Deği~ik.-
J U'er za adınlara sırayet etmıştır. 
ilrııır t •nanındaki Amerika kadrn-

~ıı l anıyanl R 
1 'tnlar ar UzyeJt zamanının 

1 ~tı <lc;-;1·:~kı 1 ~anıyamryacaklardır. Ka 
Cıb tı ~· ı;";· • 'etin . . 01 nuı teşekküre dener 
ın ._ tı-tıka · . " 
Ü ~ıı;. iiı~re ,ıııetın:n daha iyiye git-
ç sene .. 0 -rnaı-ındandır. Son ikj 

;ar kaıttrı'ı<:~n<le Amerika kadmı tek-
ar bir •tga dönmü~tür. Bu kadm-

tııa aralık • ... 
1 tıı ke .1 . erK~ın amansız düş· 
ıı.e" · s nıı l I" B ı-~1ll tak·h.~ t>rc ı. ir aralık da er 
1tıkada 1 1 olnıa~a uğraştılar. Po· 

de h · te 'e\h-· ı 1 t' · oütUn 1 '· u~ en e. yazı!:aneler 
,_a. en ki;r- ı::-yat meydan' armc!a hat· 
~e l'akah ll 'e en ayıp şı>y!erde erke
ıyj d . et ed İv 1 l ı::. l. . k k eni[,• . J or ar< ı . .,,ımt ı ı~e ço 
a kaclınc ~let•ek lıir ~el-.ilde ;\meri

~%:. }l
11 

1 eııdi8i)e ve hayatı ile ba-

ı:ca~t:ıa ne;•.~ l~~ii ne~~ce~i __ ol~~a~ <la 
- olluı' .. 0 n<lu. Hugun huımunıyet· 

ll)" ' 1}"1 b" ağa ra' ır arkadaşı ve dostu ol· 
• ı ısıv<> ı \·t ... r. 

Ft.\It SE~· r; EVVELKİ 
'k \'il.()~ K.\DINL\R 
~t'rı tı "aınanınm kadınları haki· 
}l l,a ~t ~ koı k~ı~ç malı!Uklardı ! A-

d ltlJJ11,. .. vklt)t •çın birer kabmıtuJar. 
1
" • e ı11ı

0

ıa •• b' "k ) '
4 tııij ~ sene rnren ır a· 

~l'ııı \'a lele-"" · · 1 ··ı k f il)" . . sı netıcesım e ıa -
}~ olrn •~tihı.aline nihayet muvaf· 

Jl~addaı-~f,~rı] ı. Fillıakik~ erkek] ere 
t-I~ ses \· 

1 
• ve '•zuHiın '• isnad e<len 

c. ı .. b J etını"' . 1 •• ln · · tıı .. a ~t ~ sene e,·,·e yu~c ıı~tn 

e§hur h }(ety Santon 1848 deki 
~ltı i r?annaıııesiJe kadın hakla
~ '~alltıa 1 ısaH davasına kalkışmıştı. 
egitı k tnd ede beşeriyet tarihi er 

~ili a ın .. · h illi.in" uzerındeki gaddarlık ve 
alcsızı ~n _tatbiki için devamlı bir 

:ttı. fijzıı.ıı~ ıınciri ve kadın haklarr 
entııekt l . gazabından ibarettir .... 
E e ıdi 

h ndü.stri · • 
l'ah h nın inkişafı ve umumi 

lı.ttıtna 1l llleşhur kadın haklarınm ta· 
kadttılaın, sebep oJdnlar. Amerika 

~llhıırehı ~rkeklerine karşı açtrk1arı 
0llqiçk.~ı e.ınuzaffer oldular. Al

:~"aff ak· erı.n nıenedilmeı.i bun !arın 
] lr kad ı?e~Jeri silsi]esindendir. 
ecck. p e hıra Yeya §araba sarf edi

\·ern111 .. 
3.raı:ı..tıı bir çift inPkli çoraba l''k ~sı t • r 

~ a kad rcıh edildi. Sonra Ame· 
k llna da lll arı rey hakkım istediler. 
aı:ıunu llluvaff ak oldular. Amerika 

llr esact' • d k d lı ~~.~lldaki · ısın .. en erkek ile . _a ı~ı 
• Utı111 lı her turlü farklar sılın<lı. 
1!.1~ti, ı. Usnsi teşebbüsler. hükumet 
t\.t)l •IPI' t" 1" h""-l 8aıı ur U teknik işler ve u 
l\'.ıı~,.,., atıar k d 1 l r ·ı ·•ıcı ı_ a ın ara kapı arını a 1 e ~ada • ı " f llttık k r açtılar. Bu 'zafer er 
a~ı, ar• 1 a\ga faslı kapanıp rakabet 

ıı ·· ı.l llıtş ] 1 k k 
1 · a~ıııd 

0 ı u. Kadın ile er e :r lii al .. ne fark var! Hiç! Kanun 
rl r ll 11 •• • uA-
1 'at da h ıusavatı emredıyor- .na 
< 11• ıınları tahakkuk ettiriyor-

Evrt 
f "r'·ı . ll:ız, "IJ . • .. "nıne'' 

' 'il"• , ., 
1 

arıcı goru 
:l'.tın "'" ı ı.· d 1 1 u· ~-...:._: f'r' ,,k : "'a ın arın saı; arı 

11 ------J.'.:rın kı"a ,· clı" Erkeklt'r 
•C seaı,. ~ . -

h --nen k .. d"' ~ ı:.uı:ı.laı- ar adaşlarını gor u. . . 
' lo.sarıieU' ~n sevdiği arkadaşları ıdı. B O, 

J ')}1- Cnj tn' . d" 
•:\l'In 1 ıstiyorsunuz· ıye. 

cli. 1 aÇar k ~ ' ·1 l -a • onlara dogru ı er e 
Onun b 

di· usu ı· r · . a ınc silahla cevap ve 
Ark · 

lcrd' adaşlar k · 
ı.,, 1 cndisine ateş etmW 

Masa . l olar L nıc lonu .. 
.,att §u ik' n agzmdan en son 
Nankör ı kelime çıktı: 

haydutlar 1,, 

pantalon kadmlar ise fütan giyi_ni-
. :\Jnerika 

yorlardı. Kolıç zamanının 1 d 
ki d orta an kadınları hu son far arı a 

kaldırmak için fistanları bırakıp er 
· . d"l Saçlarını kek gibi pantalon gıy ı er. . 

. . k il Bınlerce tıpkı erkekler gibı est er. 
] ,. "f . k ı·ı . ya1w•rnwan alı cıns en< ı erıne " : 1 • 

k ki alısus ış e ve tamamaile er e ere m 
]' · avu-

re gircliler. Banger, um ıarrır •.. k k 
k · yu se 

kat oldular. Merole ctın en.k .
1 

. 
b ·ı ·· dı tı er. siyasi makamına ı e goz . 

C 1 · · 1 ak i~tedıler. iim ıurreısı o ın d _ 
B b .. •"k İt·timai meseleye a 

u uyu "' Inıası 
ir cildler dolusu eşerler yazı 

1 .. k"" d" Amerika hayatının ıer mum un ur. . 1,. sene 
safha~ında kadın rakabetı ;:> ''t'' 

.. d'' K dm umumi hayatın hu un 
sur u. a . . 1 ket ''e 
tezahürlerinde erkeklerın ıare h'l 

k. t' Gangster ı e 
faaliyetini ta ıp et 1• ~ d ı-

. l I · ko"aıolarrnı o olup hapıs ıane erm ı:ı " 
. 'b' . kac;ına hemen 

clıırdnlar. Bırı ırı ar ~ büs-
bütün Amerika kadınları. te~eb l · 
lerrle en yüksek derecelere ka< ar 
çıktılar. Ve ımnra me1"lek hayntlarr 

k f .. bir c;ekilde kapattılar. 
DJ pe f"t,1 :> • .., • i• 

Milli kadm anıkatlar htrhgt r~ 
. ııı . a;-;1r Fmçlar ıle 

sesı J ean n ourıs en o • 
· ·ı 1 · ı · J k1'11•1 ol ılu. !"er ı Ltı ırım t>< ı ı p ıııa ı • . . 
yorka hakim tayin ediJınıştı. 

Birçok iyi ailelerden gen~ kızlar~ 
a1evhine di.izıne iımadlar ıcad ede 
rek- güya "Skandal'' ]erinin ortaya 
çıkmaması telıdidile pe~ :ok .paralar 
koparını tr. Ne' york nlayetı nazın 

!; •• • 1 
F1orens ~ap rüşvet ve suııstıma 

cürüın1eri1e mahkum oldu. Nevyork 
ekonomi nıahf ellerinde büyük 
şöhretler kazanmış olan Enda O~
rifn şimdi hapishanede yatıyor. Bu· 
yük bir ne~riyat evini idare eden 
Katrine 1\leyk Nallis hileli iflas sır 
çile nıalıkı1nıdur. Biiyiik ı;iftlikl~r 
idare eden Anna Brayn Apres katıl 
olarak yakalanımştır. Bu feci liste
ya daha hirçok meşhur kadın isim· 
]erinin ilavesi de mümkünıHir. 
K~dmlar kazand1kları diğer ''hak 

lara" yetişmek için nasıl koşmuşlar
sa cüriimlere de öyle sürüklenmiş
lerdir. 

/ 

Fakat hugiin şimdi mudze· kabi- Sinemalarda, varyetelerde gö-
Jinden denilebilecek bir aksiilamel rülen bir takım figüran kızlar 
başlamış bulunuyor. Amerika kadın vardır. Bir Fransız muharriri hu 
]arı tekrar kadmlıklarma döniiyor zavallıları geçenlerde sahneye çı-
lıir. Fistanlarını giyiniyor hareket karılmı§ birer satılık hayvana 
ve faa1iyet1eri eski kadmlık sedmH- benzetti. Ve şöyle dedi: "Hemen 
}iğini iktisap ediyor. Buhran harahe· hepsi bir kalçadan öteki kalçaya 
}eri içinden yeni hir Amerikan kadın doğru eğrilir, bü "'rülür; ayakları· 
tipi filizlendi. Her halde öncekin- . , 
den daha iyi bir tip!.. ~ 

~ ,__, .. ~ 

·ran 

/ 

, 
; 

/ • 

" 
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Figiiran yıl,l1::Jıı·ıar1 birdnıbire 
ön snfn f{''ÇPn llnrıri l\ip.<ıon 
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kızlar 
içlerinde Gangs

terlerle olduğu gibi 
aşıklannı müthiş 
ölümlere sürükle

yenler de var 

nı haç şekline koyarak adım adım 
'ilerler; omuzlarını, göğüslerini 
titretip dururlar; bununla bera· 
her hepsi de güzelliklerile iftihar 

' eder: İnce boyları, zayıf kalçala
rı, uzun ve mütenasip bacak
ları onlara bu güzelliği temin edi
yor. İnsan bunlann cinsi cazibe
leri karıısında neler dütünür? Bu 
mahlUklar da.ha doğar doğtma.z 
nasıl bir talihle kar§ıl&flUtf olu .. 
yorlar? Bu talihi dolduran bu ka
dar yüksek teveccühlerle beraber 
bir gÜn birer dütmüt kız halinde, 
kim bilir ne gibi ef ıanevi macera· 
lar da kendilerini bekliyorlar? 

Bir sinema yaliut varyete lio
lislerine girerıeniz, artistlerin ma. 
tine ve süvarelerde birçok defa 
girip çıktıklaı konforlu bir ıalon 
görürsünüz. Burada ıll'alarmı bü· 
yük bir sabırla bekliyen bu man· 
ken kızlar vardır. Bunlar büyülC 
ve itinalı bir seçim ile toplanmıt· 
lardır. Mesela figüran olm~ iıte· 
yen altı bin kişi içinden ancali 
bet tanesi ayrılır. Artık güzel· 
likleri bu kadar ince bir dikkat 
ile aüzülen bu kızların sahneye 
her haide bir servet ve bir istik
bal ümidiyle çıktıklarına hükme· 
dersiniz. Fakat yanılıyorsunuz. 
Talih bunlar için bu yolda pek 
hasistir. 
Gangsterle evlenen bir 

figüran 
Yüz on figürana kumanda eden 

kız, A. Mangl\n Jngilterede en 
güzel bir hikiıman oğlu olan çok 
zengin bir gençle evlendi. Sonra 
bir ba§ka kız, methur otomobil 
fabrikatörü Horu Doç'a vardı. 
Bunlar çok iyi, çok güzel! Her 
zaman ele geçmiyen büyük talih
ler. Fakat Evelin Krovel! Ya bu 
güzel kızı? O da evlendi Sa.rri FaJ 
ile ... En müthiı gangsterlerin bi· 
riyle !.. 

Bir aktam tiyatroda oynarken 
bu müthiş kocanın, rakip bir çete 
larafmdan öldürüldüğü haber a
lındı. Artistin bir dostu olan Earl 
Harrol kendisine hiç bir gazete 
götürulmemesine dair kat'i emir
ler verdi. 

Oyun bittikten sonra bir dost ya. 
nına doktoru alarak artiste gitti ve 
kocasının öldürüldüğünü Lildir
di. Evelin Kro\o·H İn dü§üp l>ayı)a. 
cağmı tahmin etmişti. Fakat ka. 
dın böyle bir harekette bulunma
dı. 

Yine hu figüran artistlerden 
Jloroli Knapp ! Bütün gençleri, 
bütün genç, ihtiyarları ark:umda 
sürüklf'yen, çıldırtan ve haftada 
yirmi bin frank kadar bir para 
kazanan bu ı;:i. "·"') kız kime kıs· 
met oldu? M~.it->vazı bir ı:r.aaşı o
lan bir Il"emurc> .. 

Sekiz deZa boşanan 
f'gUran 

FG.kat bunla-:-1.1 içinde rekoru 
kıran Peggi Jo} < ~, dir. s~kiz defa 
boşanmıştır. Bunun büyük bir me
rakı var. Mücevherat kolleksi
) onu yapmak! Su mücevherleri 
daima sahnP.de oynuyorken takı
yor. Oyun bittikten sonra ~lmas
ları emanet edeceği ka .. :ı.··a 1,adar 
kendisine bir polis refakat c~i
yordu. 
Zamanında Mis Öniver adını 

almrş olan Doroti Britton çocuk
lnk i\rkcıdası olan Edvard Har· 
d!n:; ile evlendi. Kocası ölünce, 

(Lıltfcıı sayfayı çeviriniz) 
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"Mücrimlerin cenneti,, AmerikalJmış 
"Zabıtanın, mücrimleri tutan nüfuzlu siyasi mah

fellere karşı aciz kaldığmi öğrendim ı,, 
V ~ingtonda 'Adliye sarayın-! 

daki fevkalade içtima devam 
ediyor, gizli celsede devlet ba§ 
müddeiumumisi Kamningsten 
&onra, bütiin polis tC§kilatı ci· 
nai kısımlar anıiıi Huver, '.A
merika birle~ik hükumetleri 
hiidudları içerisindeki Gangs -
terlerin ve bilhassa Con Dillin
ger çetesinin vaziyetinden u • 
zun uzadıya bahis açıyor. 'Kar
ıısında, seçme zabıta memurla-

- Onu, lier ne türlü güçlükle 
karşılaşırsak karşrlap.lnn, imha 
ebnek, o Con DiUingerin ve gang· 
aterlerinin kökünü kazımak husu
ısunda bi.zıi gayrete getirecek, bu 
iti da.ha kolaylıkla yapmamızı te
min edecek bir şey vardır, ki o da 
bütün birle§ik hükUmetlerin bu 
itde nihayet elele vererek, müşte
rek bir çalışma esasında birleımif 
olmalarıdır. Birleşerek, bir dev
let kararı ortaya koymalarıdır. 

B t~.. ............. . . b. . . . u m:nllrın,ı sızın ve ızım ışı-

mizi ne kadar kolaylaştırdığım u-
WWWJUIUWWWWWWdJWIJ iCIAl' ıa11111111•1M&l!i 

kendisine bir evli adam musallat 
oldu. 

Artist, bununla birlikte bulun
duğu barda yapmadığı llnçmlık 
bırakmıyor, mütemadiyen kadeh, 
şişe kırıyordu. Nil1ayet bu adam 
karısını bo,adı Ye Doroti ile ev
lendi. Lakin en sonunda borç yü
zünden hapishaneye atıldı .. 

Harp divanına giden afık 

Güzellerin güzeli denilmeye la
yık olan Harriet Hagaman bir as
keri mektepte talebe bulunan bir 
gençle gizli olarak evlendi. Bu
nun sebebi vardı. Çünkü bu mek
tep idaresi talebelerin evlenme
sini şiddetle menetmişti. Fakat 
Sebastian adında olan bu genç, 
çok yakışıklı idi. Harriet onun i
çin çıldırıyordu. Nihayet çocuk 
mektebi bitirdi ve teğmen ola
rak çıktı. 

Bu iki genç biribirlerine kartı 
büyük bir aşk besliyor, me"ut bir 
hayat sürüyorlardı. 

Lakin ne oldu, ne geçti? Bili
nemez. Galiba .mektep idaresine 
Sebastian'ın talebe iken ~vli bu
lunduğuna dair bir ihbar mı vaki 
cldu? Her ne ise, genç aşık harp 
divanına sevkedildi. Büyük bir 
tehlike kar~ısında bulunuyordu. 

Verilecek karar her halde rüt
besinin alınması o1acaktı. Fakat 
hakimler insafla hareket ettiler. 
Genç zabitin ilk kıdem hakkının 
~ emthıesine karar verdi!er. 

Versinler, ne çıkar! Harriet gibi 
bi kız için bu fedakalık katlanıl
maz bir şey midir? diyeceksiniz, 
değil mi? Hayır, aldanıyorsunuz. 
Çünkü bu güzeller güzeli Har
riet birkaç ay sonra ortadan 
kaybolmuş, genç zabiti ebediyen 
terkebni_ştir. 

İste on sene içinde Pariste kay· 
dedilen figüran y1ldızların mace· 
ralan. Şüphesiz içlerinde muvaf · 
fak olan bir iki tanesi yok değil
dir. Fakat ya ötekiler? .•• 

zun uzadıya izaha ha.cet görmem. 
Bu cihete baımüıddeiwnunrl, biraz 
evvel İ§aret etti. Birle§İk hükU
metlerdeki adli vaziyetler, olduk
ça dolambaçlı ve hatta çapraırk, 
karışıktır. Maalesef, hukuki hat
tı hareketimiz tek cepheli değit
dir. Hükumetlerimizden her biri
nin kendisine mahıua bir kanunu 
mevcuttur ve merkez, yalnız mu
ayyen bazı ahvalde müdahale e
debilir. Bu da ancak bir çok güç
lükle mümkün olur. Bunu da he
piniz bilirsiniz. Bilhassa sizin, 
suçluları takipte, böyle bir taki1bin 
ne derecede zorluklara rastlama
yı mucip olacağını bilmeniz lazım 
gelir. Her hükumetin kendi hu
susi kanunları bulunması ve hep
sinin de m'lltlaka buna riayet edil
mesini istemesi, mücadelede en
gellere raıtgetirmektedir. 

Yekpare bir hukuk esası edin -
medikçe; Amerikanın "mücrimle· 
rin cenneti,, kalacağını söylemek 
lüzumsw:ıdur. Böyle bir esasa varıl 
madıkça, bunlara kartı sadece za
yıf kalmamıt mukadderdir ve yine 
pek iyi bilirainiz, ki uslu, akıllı va
tandatlardan ziyade haydutlar bu 
vaziyete vakıftırlar ve bundan is
tifade etmek, bu esası tstistmar 
etmek isterler. Mevcut kanunlar 
arasındaki aynlığın ne gibi netice 
ler tevlit ettiği, apaçık meydan
dadır. Amerika birleşik hükUınel
lerinden birinde, öldürnıek suçu
nun cezası idamdır bir diğerinde 
de sadece müebbet kürektir. Ve 
müebbet kürek cezası, ne yazık, 

gellerle dolu olduğu da malUm.u
nuzdur. Maalesef haydutlar da 
bu cihet hakkında sizin kadar bil~ 
gilidir. Hangi hükUınet hudutla
rı içerisine kapağı atarlarsa daha 
az ceza bekliyebileceklerini gayet 
iyi bildikleri gibi, hükumetleri
mizden hangilerinin hapishanele· 
rinden daha kolay kaçabilecekle· 
rini de tetkik etmişlerdir. Ve üs
telik hangi hükumetler hudutları 
içerisinde para oyunuyla her şeyi 
elde edebileceklerini de bilmiyor 
değiller! · 

Hülasa, bu aykırı vaziyetler Ü-· 

zerinde uzun boylu tetkikat yap
tım. Birçok polis ıefleriyle bu ta
hammül edilemez vaziyet etrafın
da görüştüm. Hepsine de, fikirle
rini düpedüz açığa vurmaktan çe· 
kinmemelerini söyledim. Bu ko
nuşmalardan ekserisinde de, dai
ma ayni cevabı aldım ve bu ceva
bı almak, bana çok ıstırap verdi! 

Zabıtanın, düıüncesizce ve be
nim için anlaşılmaz bir tarzıda ha
reketle mücrimleri tutan nüfuzlu 
siyasi mahfellere karşı aciz kaldı
ğını öğrendim! 

Sesler aksetti: 
_Bu, doğrudur!. Tamamiyle 

doğru!.. Nf? yazık, ki doğru! 

(Arkası var.) 

ı Sovyetleıde idflal 
kadın tipi * 

* 
ki çok defa tamam~yle !er~ne ge
tirilmiyor. Muhtehf hükumetler 
hudutları içerisinde, bu ceza, ya 
tecilen salıvermek, yahut ta büs
bütün affedip, koyuvermek. ı~ret· ' 
!eriyle, infaz sırasında teklını de-
ğiştiriyor. 

Merkez bu hususta bir i~ali"· 
tik tanz~ etmittir. Geçende şim
di bulunduğum vaizefeye tayin o
lununca bu istatistiği isteterek 
şöyle bi~ göz attım ve adeta ürk
ı ·· Korktum, evet! Çünkü, bir 
k:tli, kapatılmağı h~ettiği dört 
duvar arasında vasatı olarak an· 
cak dört sene geçiriyor ve 'bu .d~rt 
sene :zıindan hayatı da, kendısıne 

ek öyle zindan hayatı olmuyor 
P B'l"k. doğrusu! ı a ıs ...... 
Başka bir ıuçu ortaya alalını. 

Mesela baskın... HükUm..etlerden 
birinde baskının cezuı, be! sene· 

d. • fakat ba&ka bir hük\ımette de 
ır, 'Y • • • 

dört kere daha fazla, yanı ytl''IJ\\ 

senedir! 
Peki, bu karmakarıtıklcğın ne· 

· • d'r1 
tıcesı ne ı · 

Demin dediğim gi:bi, bir~~!i}< 
hükumetlerin suçluları, her huku
metin kanunu hakkında ~dam~
kıllı ır.'alfimat ıah~bidir. .Bır ~~t~, 
bir hükumetten başka hır hüku
mete kaçmakla, ölüm cezasından 
kurtulabilir ve yirmi sene ceza da 
bir müddet sonra tecil ve yahut ta 
afla ortadan kalkınca, kollarım 
sallıya sallıya hapishaneden çı • 
kar. Mücrimleri iade usul ve mua· 
melesinin ne kadar kırtasi ve en-

idea lkadıntipi, ötedenberi dün -
nm her tarafında ve her mevsimde 
aranan bir anka kuşudur. Bununla 
beraber her rejim yahut her nesil se· 
nelerdenberi onu başka başka tahlil 
eder ve kafasının içinde düşündüğü 
bu tipi bulabilmek için de müsabaka
lar açmaktan geri kalmaz, netekim, 
spora çok ehemmiyet veren memle -
ketler arasında bulunan Sovyet Rus
yada da geçnlerde bu ideal tipi bul • 
mak üzere bir müsabaka açılmış ve 
aktris Olga Lossef bütün genç karun
lara bir model olmak Üzere ortaya 
Çıkarılmıştır. 

Y epgeni bir mevzuda 
bir memleket hikB 
·~~~~~~~~~~~--------

Kendisine ayı süsii 
veren adam 

Yazan: Sa©ıırn rEırtem 
-u-

Mehmet sanki bir suya batırılmış gi
bi idi. Ve yavaş yavaş battığını his 
ediyordu. Tazyik artıyor zorla nefes 
alıyordu. Biraz sonra uzakta pırrlda
yan aydınlıklara. sadeceı bakıyordu. 
Hmltıya benzer sesler çıkarıyordu. 
Onun hırıltıya benzer sesini işitenler 
kendilerinin de bir tehlikeye uğradık 
}arını his ediyorlardı. 

Bunun için yaklaşma hafif adım
larla ilerliyordu. Aydınlıklar yaklaş
tıkları zaman insan artık gözükmü · 
yordu. Yığınlar arasında sadece bir 
el açılıyor kapanıyordu. 

Kara Mehmet ocaktan çıkarıldığı 
zaman, kedi arkasından ilerliyor ve 
di~leri arasında kömür tozlarına bu· 
la~mış bir el parçasını sıkıyordu. Bü 
zülmüş parmakları ile bir el bileğin 
den kopmuştu .. 

Kara Mehmedin sağ kolundan o· 
lu k gibi kan fışkırıyordu. Onu düz 
bir tahtanın üstüne uzattılar, burnu
na bir şeyler koklattılar, göğsünü 
bağrını açtılar sular serptiler ve 
gömleğinin parçasını koparıp ko· 
pan elin yerini sardılar. 

Senelerdenberi ilk defa öğle gü • 
neşi ile karşılaşıyordu, derin bir ne -
fes almak için gözlerini açtı. Fakat 
öğle güneşi onun görmek kabiliyeti· 
ni güneşe tutulan bir fotoğraf camı 
gibi yakmıştı. Bir şey göremiyordu. 
Kolunu ve gözlerini tedavi için has
taneye götürdüler. 

Kara Meh.meain başından geçen va
ka herkesin tüylerini ürpertti. 

- İyi çalışıyordu nazara geldi di· 
yenler oldu. 

Destan vari kahramanlık hikaye
leri, taşlar arasında bileğinden ko -
pan elin masalı günlerce söylendi. 

Fakat Kara Mehmet bir daha top:
rak altına inemedi. Hatırası güneşe 
karşı bırakılmış bir kar parçası gibi 
evvela eridi, sulan~, sonra buhar 
oldu, ve nihayet bu kardan bir iz bi
le kalmaru! 

Kara Mehmedi kara kedi bile u -
nuttu ... Başkaları ile şakalaşmıya 
başladı. 

VI 

Düzlüğü, bodur, siyah bir ağaç 
gölgeliyordu. Karanlık bodurluğun 
altında kıpkırmızı bir sigara başı ka
ra ~ehmedin ~züne çarptı. 

Cıgara aydınlığa doğru ilerledi. 
Ağa,cın altında ağzında cigara ile bağ 
daş kuran adamı görünce, aklına es
ki masallarda çok tekrar edilen bir 
söz geldi: 

- Merhaba, dedi, inmisin cin mi
sin? 

Ağacın yaprakları arasında bir 
gövde knmldandr, 

. - Merhaba, dedi, ben beni ade
mım .. 

Gel, yorulmuşa benziyorsun biraz 
otur .. :Jzak J:'oldan mı geliyorsun? 

- e dedı ... 
. ~a~~ Mehmet yorulmuştu, iki di

zı ustune çöktü. Sonra sırtındaki yır 
tık Y?r~am elile kolunun altına yas· 
tık gıbı koydu. Ağaç da1ları arasın
dan sızan aydınlıkla karşısındaki ada 
mm yüzünü keşfe çalışıyordu. Sara
ran ay gökte bulutla dalların arasın· 
dan uzanan bir portakal gibi sallam -
yordu. 
Adamın ayakları şişkin bir tuluma 

benziyordu. Kalın devrik iri dudakla 
rı vardı. Dudaklarının üstüne yaslan 
mış kapkara pos bıyrkları karanlık 
ta bile farkolunuyordu. 

Gözleri parıl, parıl yanıyordu? Si 
yah mı yeşil mi olduğu pek belli de -
ğildi. Arkasında bir camadan. ayak 
larmda geniş bir şalvar vardı. Bu a
dam oldukça şişmandı . Soluya solu
ya konuşuyordu. 

Kalm kirazdan bir ağızlığa biten 

cigara yerine bir başk~sınf t; 
niş dizinin üstünde hır te . 
lak yatryordu. Yanında br zı 
~. d 

Mehmedi bir kere daha su 
- Eline ne oldu? muhare 

yaralandın 
Mehmet: 
-Hayır dedi, maden ° 

koptu.. ' 

dı. 

- Nereye gideceksin.· b 
Mehmet bu suale cevap 

1 Ben, dedi, bilmem .. 
- Bir kavlin bir kararJil Y 
- Kavlim karamn olsa~ 

cak/ Sağ elim yok ... Artık bı. 
da öküz gibi çalışabilirim ... B• 
benden çok iş görür •. Benıttl 
ğim, içtiğimle b~r öküzün.~~· 
hesap etsek benim öküzluğtJ 
pahalıya gelir .... Eloğlu bizb 
nm hayırına yardım etmez 
çin ne yapacağmu bilmiyoru 

Adam ceva pverdi: 

··- Dün akşamdanberi g 
uyku girmedi bir ayım -varcl~: 
oynatıp para kazanırdım. K~. 
kasaba, kasaba dolaşırdım. pıı 
ce buraya geldik, şu ağacJ.Jl . 
biraz rahat edeyim diye çöktı.l 
raz ekmek vardı. Onu yiyec 
Bizim koca oğlan da karşıttı 
çöktü. Hayvancık açtr... • 

- Koca oğlan dedim, sef'l1 

nın açtır. Sen burada yat .. B~ 
biraz ahlat bulayım. Şu derexııtı 
rmde\ki ahlat ağacına brmand. 
raz bir şeyler topladım, geleli 
de ne bakayım bizim koca o 
burnundan bir kan boşanmı§· ·· 

Hemen dürttüm .sea 'lfl!' 

Yavrucak ölüvermiş!.. Da}rafi 
ğacm qbür yanında, bir çukıı1 
yer gösterdi. Ayı orada boylıı I 
na yatıyordu. Gözleri dolu, do 
du: . 

-Çok acıdım .. Çocuğunt gı 
verdim. .. 

Onun yüzünden günümü gtJ 
derdim velinimetimdi ... 

Mehmet sol eli ile cebinden t 
kasmı cıkardr. Bir cigara a) 

verdi bf r cigare\ da kendisi ya~t 
Serin bir rüzgar çıkmıştı. l3~t 

bahar gecesi ikisini de üıütrrıeSe 
ladı 

Ayıcı cigarayı yakarken sord 
- Hemşerim sen de benirtl 

bir garibe benziyorsun karnın 
mı? 

- Aç ta söz mü? cok başı 
geçti ama, bir tülü alı;amac:lı111•• 

T orbasmı aldı: . 
- Nah dedi, beğendiğin gİ~1 

Yarın allah kerim .. Yakında bıt 
var nası) olsa karnımızı doyortl 

Kara Mehmet ekmeği tatlı. 
kemiriyor hem de: 

- Hemşerim diyordu soğı.Jk 
hrıyor biraz çalı çırpı toplasafll 
karşısında ısınsak . 

Kara Mehmet çalr çırpı top1aJ1l 
kalktı yorganını avcıya uzattı: 

- Al bunu üşürsen üstÜfle 
istersen yanına yastık gibi koY'·' 

Ayıcı yorgana yastığa dayan•! 
bi dayandı. 

1 
Mehmet bir kucak çalı çg 

toplamıştı .... Ayıcı belinden ~1~ıı 
çıkarru. Agacm bir dalını kestı. ti 
çalı çırpıyı üstüste koydular eJl 
de kalınca ağaç dalma kibrit Ç<'~tı 
A:~ev ~ü~seliyor. Birden ikisİ111~1 
yuzlerını penbe bir aydınlık 1'~t~ 
yor, sonra dumanları onları go 1 
mez bir hale koyuyordu. NihaJ'e 
teş yandı. ~ 

Ayıcı Kara Mehmede kar~:~ 
sevgi duyuyordu. Kara Mehtfl~ıııl 
er ile kendisi arasında bir ye. 
hissediyordu. ..,-o 

Kendi kendine şöyle düş iiflıl 
du: ~~F 

- Ayıcı mutlaka çingene 
kat ne iyi .adam doğrusu .. 

(Arkası t'tff' 



Afüneccimlik de bir fen 
haline getirildi 

Ta iimiz 
t ıldizların elinde mi? 

ıneçhu]iyet muhafaza etnıektedirlf'r .. 
İ .. k bilivf'llP.rı 
~te ne olacagmuzı, a ı 

. . . d b <l. syonlarılıı · mızı tayın e en u ra ıya 

N. . . · · d ki "anılmı ıtckmı ayın, şı~e ıçıu c ~ 
1 . . ... · kabu 

Lelıaınınürüne teı;ır ettıgını .. 
ediyoruz. Pol Sua~aar bunun ıç~n 

' . · etuıegc bir takım istatistikler tan.tını <l .. 
çal1>-n11 ... tır. ~feshur bin adamın . og 

• • ~ k. ··k 'azn·e lllllı:t oldu;tu cfakikalarcla J go . • 1 
d 

0 :\1 ·· -terı yı tini le:,hit etlikten sonra · u: _ 
d ızının yüzde onbf'şiode daha nı.u~ 
, ·assrt insanların ancak yiiz<le beşın e 
.. 1 .. "' .. .. 1 ~tır Bundan çıkar gor< ugunn an anm;: · . d 

d "' .. .. 1 ' ,·azıyct1er e 
ıgı netıreye ıı;ore )az . . .. 

l\ı .. t . ld bir adamm talıhmm 
uş erı yı ızı F • 

· · edivor ennı yiikl'elmcsine tebır ıcra · . · . d 
müneccimlik bu ihtimal daıre:.ıo f'D 

dısarrva çıknıayor. 
' ·.. . · ı .. necrimHk ce· 
Iluııun T• ranra« a mu 
. . . . 1 1 t"'ki bir torçıı 

ııııyf'tın ı u are cı eıı · . . 1 zal~iıi. F. :\la' vo·dur. Bu zat ıhtıma 
1 J 1 1 ·.: .. k l ı"ı· cid..Ji\-Ptle taJJ la l o a,.ın ı 1t1\ u l • 

ziın f•tmel .. teılir. . . k u 
Fenni nıiineı·(·imlik. hu yenı 0

• 
. 'l .. . .. 1 •J ı· ... Jcr·ı ara ... ıııa gır p;r<'M ı e gun ıın rn t''- • • • •• 

mil'I oluvor '" lıa11talıkların Sırı)'lli-
'. . · ... .. ler in nüfuzu 

l'lahıte:-ı \f' dıgf'r sey)are . rk' 
ile ~i f asım ,-,. bu yıldızla~'? ~nm 1 • 

1 

l> • l ı ıc~ırmı tctkık arıs wrı.asma o an 
rtıneklf' lllf'~"11l huhınuyor. Rnnlar: 
mantrk , f' y~ıtı<l lıeııaplar ile ke~ff'df' 
e<'k '1f'ğillerdir. 

YJldızların a58P iizeritH· yaılll~I 
tC'~İrrlPn do«arı sinirlılik. f'nınİyf't. 

1 · t"I t ··ıA 11İı' takım pı:;İ aı enıi cııın"et nı aı;a • 
kolo.iik ,·azi)·etlere istiııad ettirecek 
tir. 

Yirminci a,.mlaıla miinf'crimlik 
ol ur mu? OiH~ceksiniz. Tabii farninl' 
(fenni) keliı~f',.ini ilave ettikten ı.oıı 
rn niçin olınaı.m? 

• 

f .• 

Üstiirırle istridre f>içimillflr., a-
1:tl.: INrrm:ı rl'nkı~ afı!]rım ~rıplm.~ı. 
Yabau clerisirıdım yaptlmı~tır·: 
Altta yumu~al~ /wmnştmı, Kral 
nwı;isi rPngincll'. kennrlort yulwrı 
kal/ak .<ırıbalı ~np/wsı. Riri Bra
gard, diğPri Gu pi - lfozirı miics· 
se.<ıelrrinin morlf'llPri. 

* 
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Sonbahar şapkaları 
Yüzü çocuk kadar genç göste1en 

şapkalar ve üç dört model 
Henüz yazm ortasında sayılırız. 

fakat, Avrupa ve Amerikada son ba 
har modelleri ortaya konuldu bile! 
Gerek elbise de, gerek şapka da v. 
s. del 

Şimdi geniş kenarlı şapkalarında 
çiçekler taşıyan veyahut da kenar -
dan sarkan tüllerle yüzlerini peçeli 
yen kadınlar, sonbaharda başlarına 
yerleştirecekleri şeyin ne biçim ola
bileceğini araştırıyorlar. Ve tabii, her 
~aman olduğu gibi, biçim biçim ör 
neklerle karş~laşzyor, "Acaba han
gisini tercih edeyim, hangisi yakışır 
acaba~,, diye düşünüyor, bu işi ken
dilerine başlıca bir meşguliyet sebebi 
yapıyorlar. 

Muhtelif moda müesseselerinin 

Halbuki, bu şapkalar geçen son .. 
bahar<la "Çocuk şapkalarına çok 
benziyor!,. diye pek o kadar beğe -
nilmemişti. Sonradan ahşılmasr, "Ka 
dmlan şöyle böyle genç göstermek
le kalmıyor, hatta çocuk kadar genç 
leştiriyor ı,, Kanaatinin uyanmasın -
dan ileri gelenler de mevcut. 

Diğer taraftan, avcr şapkaian de
nilen şapkalar da henüz rolünü bitir 
memiştir. Bu şapkalar, yabani hav -
varı lar derisinden yapılmaktadır. Bu 
arada Antilop derisinden yapzlanlan 
çoktur. Bunların renkleri koyu yeşil, 
pas kırmızısı, erik mavisi, morumsu 
ve esmer çe~itlerdedir. Sonbaharın 
tabiat rengine uygun görülen bu 
renkteki şapkaların kenarı, kısmen 
alın üstüne doğru derince de giyiyor 
ve gölgesini, sol gözden daha ziyade 
~ağ göz iizerine salıyor. Bu arada 
öğleden sonra giyilen şapkalar, gö· 
ze rarpacak derecede şıktır. 

Sonbahar şapkalarının eni ve boyu 
hakktnda tesbit edilmis bir esas yok 
hır. Bu, saçiarm tuvaletine tabidir. 
Yalnız, baş iistüne sım sıkı geçiril -
miş olmayup, bilakis şöyle hafif ter
tip ilişik durması, tercih olunmak -
tadrr! 

ortaya attıkları esasların topluca bir 
gözden geçirilişi, sonbaharda kostum 
tayyörlere ve koyu renkte yi.inlü 
mantolara, en ziyade sade hatlı olan 
şapkaların uygun gittiğini gösteri -
yor.Böyle şapkalar, ayni renkte ya -
but da rengı zıt kord~lelerle çevrili4 

yor. Bu yumşak kumaştan tiiy ya -
hut da deriden şapkalar, geçen sene 
sonbaharındaki şapkalarla hemen 
hemen ayni biç!mdedir. Bunun sebe 
bine gelince, geren sene sonbaha -
rındaki intibam bunların o mevsim ı--------------
dekoruna ifade mutabakati gösterdi! Parinfe Ferl 'n arasanda 
ği ve bilhassa saçlar üzerine muhtelif g:dlp gelme . 
vaziyetlerde konulmağa müsait bu - Fı-ansız ve Alman tayyare şirket· 
lunduğu şeklinde olmasıdır. Biraz !eri arasında bir arılaşma yaprltnış • 
yana doğru, biraz daha fazla ıgrı tır. Berlinde acele işi olan bir Fransız 
türlü pozlar verilmeğe müsait oluşu, sabcıhle,yin Paristcn tayyareye ·bine _ 
tek şapka ile bir çok şapka giymiş rck saat yarımda Berlindc olacak 
hissini vermekte ve bu da bir tercih beş saat kuldrktan sonra rıyni gece 
sebebi telakki edilmektedir.! Ve bu Prırire dönebilecektir. 
sure~le, alın hatta bütün yiiz, farklı Hergiin Parist~n üç tayyare Ber. 
görünüşler edinmektedir. !ine gidip ge1meğe başlamıştır. Tay • 

yareler on altı yo:cu nakletmektedir. 

Anadoluda bir gezintinin notları _________________ _... ______ ..... ______ ~---------ı"!'~--._...._.. 

Fatma nineye göre lrengolu 
•• •• omru uzatırmış 

Sonr:. s.: 

CENGEL 
Hikayeleri 

Birinci ve ikinci 
kitaplar satılığa 

çıkarıldı 



İnegÖ)Ün halli kolayı Kocaelinde sıtma 
•k• •• b• d dl kalmadı 
1 1 mu ım er var /zmlt Dll~gelıntJelli 

Halkevinin çahşmaları - O~lat 
kaphcasının açılmasına izin 

vermeli - e!eKtrik işi 
fnegöJ, (Husuııi) -- HaJke,üni:zl 

bugünlerde tarihi tetkikleı le nıe~gnl 
dür. İkinci Bayezit zamanına aiti ol 
duğu anla§ılan bazı ~·ak fi) eleri 'e 
fermanlan terceme ederek §İmcliy~ 
kadar İnegöl tarihinden meçhul kal 
mi§ hakikatleri meydana çıkarmakta 
dır. Dil, tarih şubesi üyelerinden lıir 
grup da Mezit 'e Karacakaya kiiyleri 
civarlarında bulunduğu haber alınan 
eski eserleri incelemektedirler. Ayni 
grupla beraber giden köycülük şulw 
ıi üyeleri de o yerdeki köylülerle ko· 
nuımalar yaparak sağlık ve ekim i~le· 
ri O.erinde onları aydınlatmaktadır. 

Aıağıda yazae21~nn iki meseleJe he 
men biltün İneg<H halkının fikirleri 
ne ıerceman olacağınu sanıyor um. 
Bunlardan birincisi Oylat işidir. Bir 
çok okuyucularımızın bildiği gibi 
Oylat, 500 küsfır raknnlı orman için 
de bir sıcak eu kaynağıdır. Havasmm 
pek gtizel ve myunun da çok bol ol 
muı. oraya; benzerine raetlanamıya 
cak mükemmel bir kamp yeri vasfını 
vermiştir. Bu seneye kadar Oylat mali 
ye tarafmdan kiraya verilmekte ve 
hazine de hin liraya kadar hir fayda 
görmekte idi. Fakat geçen sene İktisat 
Velı::ll!-tinin modem tesisat ,·iicuda ge 
tirilmf'k üzere imtiyazı verileceği yo 
lunclaki kararı ve sihhi mahzurları 
ileri sürerek bu sene knpatılm~r. 
Kaynak. çok Mki zamanlarda yapıl 
mrş ve ha\-ıu:1arile kaim ta§ duvarla 
rı henüz r:ek sağlam bir halde bulu 
nan bir h1nA irindedir. Geni§çc bir 
saha etrafma yapılm!§ kulübelerdt
barmılma•tta ,.e kaynakta da banyo 
yapılmakta idi. 

faydalanırdı. Birçok aıleler hunu lıf"r 
"ene böyle bir ıtıyat haliue getirın~ 
ferdi ki zamanı gelincf' yemek, İçtue'k 
gibi zaruri bir ihtiyaç taymakta idi 
ler. Bu sene hu ihtiyacı gidf'remr.dil. 
!erinden pek üzüntü .çindedirler. İk 
tisat V ekiletinin istediKi ~ekilde imti 
yazını alacak henüz bir talip çıkmr 
mı§tır. Ve ~ıkacağı da ilmmit eJilm'° 
mektedir. Şimdi halk dertleıiyor n 
şu temenniyi ileriye süıiiyor: Oylatta 
50·60 hin lira sarf etmeyj göze alacak 
hir imtiyaz, isteklisi çıkıncaya kadar 
oranın hasretini çekecek miyiz? Sıhlü 
~erait ancak modem tesisatla mı vUCtJ 
da ge1ir Bugünkü vaziyet gl>zönünde 
tutularak doktorların koyacağı hihhi 
kaidelere itina etmek sur~tiyle tekrar 
açılmamasında bir sebep yoktur. 

İkinci mesele de elektrik itidir. 
Kauhamızm elektriği yapılalı üç yıl 
old1L Tesisatı güıeldir, iyi de ifliyor. 
Fakat, kuruluıundan bir yil aonra 
ikinci bir motör illve edilerek gündüz 
de cereyan verilmeai icap ediyordu. 
Şimdiye kadar ıirketle belediye ara 
smda çıkan ihtilaflardan ötüıii ikinci 
mdtör getirilmedi.Yalnız ıandalya 
fabrikatörleri ıirketle anlıprak 1an 

dalya fabrikalarmm gilndilz öğleye 
kadar cereyanla işletilmeleri için elek 
trik fabrikamın aabahleyin durdu 
rulmayıp öğleye kadar ha1fyme bu 
lundurulması temin edildi. Fakat ka 
ıabada gilndü.ı cereyan iııtihJAk ede 
cek batka müesseseler de Tardır ki 
bunlar cereyan ihtiyac:uıı öğleden ıon 
ra duymaktadırlar. Malftmdur ki van 
tilitörleri, toğuk hna dolaplanm ve 
radyolan kullanma ihtiyacı 6ğleden 
sonra hisaedilir Elektrik ıirketi lilbah 
leyin fabrikayı tatı1 edip öğleden tıOD 
ra faaliyete geçirse ve bu suretle san 
dalyacılardan hatkalamua da arıula 
rmı yerine detine her iki taraf içio 

mlicadeled.en alınan 
lgi neticeler 

İzmit. (Huauai) - Temmuz günf" 
şi cak ucak. ... _ Bol ve kızgın bir ateş 
ıçiade alev alev, yanaa hmıit hulı 
ve hummalı bir f aalıyt.t 1.rngfıme~in 
dedir. Vili)et se.rlıadl.-rini Çf"\ reli~r.n 
her kö§ede ınuhakkalı. ki, rumhur.İ) , 
tin nimetleri vardır; 'e !w"Oktur. 
~ ba ~tubwnck "'Kl RUN .. 

okuyucularma İamit"m e.:11 bir dert 
ve davuı olan sıtmada bahst:tmek 
utiyorum. o. ııbna kı d.dıa yakin 
zamanlara kadar bütün benizlu.i, sa 
"9 aanak ,.e renkl'is bır.knıaku de 
vam edip gidiyordu. 

Hea;, ıeyden e' ~el f znıit sdıJıi~ e 
mücacfele heyetinin ıses@İz 'f" mütf"\ a 
m ve fakat pS randumanh t.alı§JDa ı 
amı• tüknnla kaydetmeğı v:cdao ,.,. 
zifelerimden IUlll1ID. • 

En b1J1k Amirinden. en kütük' 
memunma kadar amit bir feragat ilf' 1 
çalqan ı,.a.iJltm, muvaff akiyeti ıırla 
mıdan biri ~ el gönöl ve bfa ben 
berliii ile '"it~ görmeleri olu ga'fk 
Buna vilayet makamının yüksek mü 
ıaharatı de ilave edi~et:k olur~a, 
elde edilen neticenin azameti daha va 
ııh belimıiı olur. 

Kaç sene oldu bilmem! Bir batak 
bğm kurutulma merasiminden Jönli 
yorduk. Yol boyunca köylüler toplan 
mıı do,·ul zanıalarla oynak bir yurd 
havası tutturmUjlardı. Daha geride aüz 
kara göderinin büyÜ&Ü okwauyordu. 

Otomobilimizi durdurarak sorduk: 
- Ne var, ne oluyor? 
..._ Bayram var! •• 
- Ne bayramı? 
- Bataklık kurutma bayramı! .• 
G&ılümtbe, gün doğdu; nc~emWD 

olanca hüdutsuzluğu içinde yoluınu7.a 
denm edeikeı11 onlann türkü '°e a· 
menttısü akialetiyordu: 

- Atatürk var olsun. .• 
Altmcıoğlu, Dipriz, Baknh gib; 

yiiz binlerce hektar .batakhğm üzt• 
rinde bugün, arpa. mısır, yulaf i~tilı 
sal ediliyor, llüm kaynağının bir ha
yat ve sağlık kaynağı olu§umla 
ki sır ve hikmeti cumhuriyetin nth 

Sular Bf8iıdaki derin derelere 
birkaç koldan \'e pek süratle aktığı 
için gölcükler yapmasına ve pislik 
tutmasına imkan yoktur. Kaza mer 
kezinden ve köylerden her sene bin 
lt:rce halk birkaç gününü burada geçi 
terek su. hava ve banyosundan çok 

de faydalı olmaz mt? •. 
Hamdi Uğur lara verdiği eonsuz enoerjide aramalı 

Zonguldak valisi ve 
Halkevi heyeti 

Zonguldak köylerinde fay dalı bir 
gezinti daha yaptılar 

zn.,gu'd'lk ff ,,fheı•i 
11,. .. c:i bqın4a köy 

lR i ~ yaret edcıı 

ZongulcUtk Valin 
il. Abay. köylüler 
le 1.-onuıuyor .... 

ym. 
Çihıktl dllnynm hiçbir yeri yokntr 

ki Sıtma miktan yııde 60 iken~ ~ 
dört sene zarf mda yüzde 7 ye inın~ 
ohan. 

Şimdi mücadele pek geniı biT 
man .. ra anetmekted·r. Adapazarı. 

Akpzı, .Karua hlltaklddan da ba 
devrede kunatul11111f olacaktır. Vili 
yet bmuli muhasebe.inin aldığı ekı 
kmratör klfi selmedi~en. 1,iyök 
ledakA~hklar utiyarı ile irleıerek 
tir. Bu taktirde. lzmit tte oMuğll .u>i. 
en kma bir zmnrı ir · 111de bu b&ul top 
raklannc:la iztirabı ,;ı:"' ... ;q nlıw-~Tr. 

C~·d~t Baylcal 

vi Jarafmdan ki~ıt, defter. kalem da· 
ğıtılmıştır. Köylüler, bu raudan ala
kadan çok ıe,•inrnitler. bf'yet'e bera· 
her ~len ~ehir bandosu ve do\!uJlar 
milli havalar çalarak ve mahalli o· 
yunlar oyııaoarak ~eç vakte kadar• 
cumhuriyet ,·alisinin ve halkevi heye· 
tinin etrafında, çok §en. eğlf"neeti I'&· 

atler ~e .. inni lerd'r. Bir Jenç ,.t" bir 
ihtivar köylü. kövlülerin duvduklarr 
nr Çok tt"miz \'e öz1ii bir dille ifade 
etmişler 'e cumlmrivet H~ inkiliha 
bı:~,ıhklarını ,.e §Ükranlarmı canlı 
FÖZ lf'r~ e helirtın :şlerdir. 

Bfr mlidierte-ı!-eri ZongoJdakta 
teft :§te h·ıhman i~ h .. nkau müf etti~

10 - KURUN 

izmir - (esme yolun 
bit- kamyon devrild 

. - ,. 
Yo~culardan biri öldü, şofo 

karısı ağırca yara'andı 

Şoför Kamil ue karı•ı ile liye. lrıu·:nıcde. 

İzın'r (H.ı .ıt-İ) - Çeşme-1znair! •ind•ki yu'cu kam,onu da._. 
)Olunda feci bir koınyan kauı.;ı ol höyük bir ethlike at1atınıt 
ınuı, bir ki§i -Olmuı, ilwıi ağır olmak ltft11 arehı,m kenımnd:ın bJr 
ıizere dört ki§i ıde yır. lauuuştu·. ~ .a efleri olarak u~ nhp g*'~i ~ 
pılan tahkikata göre d kt•t,.i:ıl.il. u lar, derhal bir otomobille 
.zünden ntku gelw kaza t'iylt· ol hMtane:ıine rraklf'dilmi~ler ft. 
mlljtur: j altmı ahllfttf"lardır. Bn. 

Torbalı belediyuinat. ka)'ılL btı yarası ~~ ~. hayatı tehi~ 
lunan 'e §ofôr K..imile aiJ ol..u !!2 Vak'a mahallinde yapılaJI 
numaralı kamyon, pazac günü karpus ta ~öre km dikkattüliktell 
yüklü olduğu halde, Çe§nıfye ,gitrut-k mittir. ~-e T111;'avı mütf'a 
üzere İzmirdeo geçrnif. Ala~41' ctal Klmil, nte•"uli~tt~ kurt 
karpuzlara mÜ§teri çıktığı için hur11 rolemam kopannqtl!'. 
dan tekrar İzmire di:inmek üzere yo Şoför ltimil ile hal!tall 
la koyulmu§tur. tüm. Bna §U11lan ı6yledi: 

Şoför Kamil. hu !t"yahattan karr 
emı da istifade ettirmeği dfişiifterek j 
kendi. karm, Şükril n Said adın· 
daki iki muavini ''e İzmire ~tir 
mek üzere hindirdi~i Hüttvin. Ha· 
san. elli yqlarmda Menemenli ı\li na 
ımndaki yolcularla yedi kişi olarak 
ayrılmıştır. 

Kamyon Urla yolunda ilerlerken 
Ali ağa çiftli<=i meYkiinde arkalarına 
rliğer bir yolcu kamyonu dü~müı ve 
korna ça1arak yol istemeğf> ha~Jamış· 
tır. Toz bulutuna girmek istemi,·en 
Şoför Kamil. kann onunu bütün süra· 
tile ko§turtm:ğa başlanııs 'e arkasm· 
dan gelene yol \'erlllftJl~ir. 

İki kamvo.n hu silratle ilerlerken. 
22 numaralı kamyonun ijnüne bir 
köprH çıkımt, ~irajı birdenbire dön
mek kabil olmadı~ından köprüniin 
korku .... ~ış ve korkuluğu 
parçal-•br· Fakat bu çarpma neti· 
<'es~nde k~ ımwaıenesi hozul· 
muş; şoför Klmil direks:, onu süratle 
kırarak .kamyonun df!re)e vuvarlan
rnasına mai olmut. bu sefer ele kam
yon kar~ı IM"aftali hende~e ftaymı§tır. 

Ayni llratle ahi IP.rd~ 4f'r .. l.siyo· 
nu çeviren toför. bm\'Onu her:d«ie 
yU\·arlanmsktan ~ kT·r!rr ··1ş. ~RC"9k 1 

hu c!efa dr.nize git.m<' 'f" n1 1"." brmı 1 
gö"iln- biitiin kıJne•'ff' frm0

ett sa· 
Tı!mışt;r. ı 

Rn ani atop berin,. !tatn; • l.'.:k •-: 
ata ata hadese da,mfi . Tr. a ~e~r.ı
miıı. fıa•~ımnüifbr. 
KaınyNau PaıPı._ cam ~ tahta 

lan. Öll tarafta ha1-n ~or Kirı·il 
''*" k•raı H~- amht~ .-..~le· 
rine A~ t.ı. elarai Hediye· 
nin h-.. b!n, __ llltm .. blarak 
ezilmitlir. 

Arka bmda 'anim elli ya-
tında BllT All ıll•ı• teliıiJe nez· 
fi dimag;dea 11 'z lıier iki yolcu 
ile muaYilller de ltafif mreae yarr 
lanını~lu.I.. 

~rk"'clan gelP..n ,.e ayni hızla önUu· 
de!-..ini a'kip e 'en şoför Celilin idare· 

··- Köprüye 25 metre 
bilin ro1ömanı çıktı. K•u.ıı.I..-.. .. -
gtız 1 -yol abna~a ba~ladı. t 
canluıw bana emanet e ·~· .. ..,., 
!arın hayatını kurtarmak · 
yonu kcn<fun dcwircliıa. ı.aa4I 
haa:a ve kamna oldu .• " 

Şolöria iddiau .hu ise de. 
tahkikat tamamen b11nun a'IP 
'ermektedir. 

Kilis şehri e 
triğe kavuşttl 
lJmran haı elletllJ 

llrıUgor 
Kiliı, (1-hiauıl) - hçehd 

meddin Eraia, asırlardır 
kalını, olan gi~~ kaıaba1' 
için ooxmah bir faaliyeti• 
maktadır. Bu ha-:-ali -~ 
rin lffZİ Te aaygıauu 4' 
~- :.ey~kP-

::;e~ :ne d~ Lavu--.. ~ 
2::0 vo!t L-udrelinde olarak 
d·ı f • ~ 1ı· • " 1 en aı>r.aa ır e.yr 

vermeğ~ ba,~ ve iki 1 
la!I .r~>na ~y~edilm' ~=-. 

Zonguldak, (Hususi) - Vali ''el 
n:ırti ba~kanmm bulunduğu. hekim. 
nraatçi, onnancı, baytar 'e muhar
r·rıe~den mürekkep halkf'\ i hf'yeti, 
köv z:yaretlerinin ikinci de' re ine 
ha lamışlarclır. Heyet, ) olda kendiJr 
rini tekrar kö) lf'rine çağıran Gaca 1 

köyiine uğrayarak köylülerle çok 
randan konuşmu,lar '" ihti} atlarını. 
dileklerini not etmişlf"rdir. Kö,ün ye
ni yapılan okul kurağtnı l'ezmiş!er, 
köylftlere orman ve ziraat işleri. top· 
rak bakımı \!C sosyal durumları üze· 

rinde çok fay dalı bilgiler vermit!er· 
dir. Buradan Hacah körüne gıdilrni~
tir. Ru köyde ya!cininde bulunan 9 
köyden gelen kalabalık bir köylü kit
lesi toplanmış bulunuyordu. Vali ,.e 
hevet, köylülerin arasına katr1arak 
onlarla •amimi temaslarda hu1unnm§
lar. konufmuılar. ihtiyaçlarını ve İB· 
teklermi sormuılar. not etmi~lerdir. 

lerind•n Sair Nf"n., Fazı) da halke,·i:-------------- ' .ı; m:.-:-.:t .ı.aeple.: 

• 

H1lke\ i hek'mi. hasta olan köyt0- 1 

lcri bir bir mua\ene etmiı. İlaçlumı 
halkevi paranz olarak 'ermiıtir. O
kulda okunu köy çocuklarına halke-ı 

heyeti ara ırıda kö·· ~ezintisinde hır 
lunmuştur. Kövlü!er .,a:ri çok samimi 
hi111er1,. kMeılıırrı~'at'dtr. 

Rnırün. kövlü ler irin bir haYrarn 
ıı;ihi .. eşe , ... t1 .. vin,. lri\nüydfl H~ ta· 
raf. b·wTakhrla h;r ren1'l"t parça~ 
•ihi ~uı; 'iiv<fU. r:am a;;açlarmın Tf"Şi! 
,;i)lg .. 1l"rİ altmda tf'Mİ7. 'f' rf'nkli ,,~ 
yinişlerile,kadm, erkek ~ köylü 

ıan::rı .;o~ Cazİl> \'e cumhuriyetin fr
1 

'--r~: ;..,.pm:)\gcf:r. :'e 
zilet ,.e t'Saletine yaTUD' bir manzara. teısi ..e "" .te ikial tE~, &çil 
te,'dl e-liyonb. Köylüler heyeti: (GeJ tef]dlith !ret illanektep, 
ne ~ .. liniz. her ıaman bekleriz .. ) di-ı mecburi tahıile ~ tutu 
yf're!t u~rlarkf!fl htitftn afullan 1 h , • .. - ;,.io 

arı - a IDlll': - - - -r ~onmz bir ht"vttan cfalp;nr harnde • - ~ 
knvlül,.rin \"Ür~inden fııkrrsn 111 891mıyor. Nannal arbf 
e~ler doldnmTorda: Y ıttnm eumhu· 200 dür. H•Hsm okuma Y3 
riyet, 'arolnın Atatftrk... ma anma çok faaladır. 
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de llıevcut 8rn ı· bıta tlllurJarı 1 • e 1 ve §&rtnarneaindc yaılı vasıflan dairesinde zı 
8 • 1 • g37 ~,..azı ıı9oo Solu ·usoo rr.ctre g...tri renkte kuma§ kapalı sarfla 

"-'-silnba ·· u •· 
2 - Bcb gun saat 15 de satın alınacaktır. 

er ınetrosuna 4 li "t drt· ftltyi alırıak ra 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaşlara aı s-

ı.tnı&Jnıa x; ~e nümunesini görınek istiyenlerin Emniyet Umum MüdürlUjil 
• omıayonuna mürıcutları 
• - Eksil · . 

•ey, Banq U:neyc gırmelc lıtiycnler 4287 lira so kuruşluk teminat makbuz 
2 ioei •• 

3 
.. ıncktubunu muhtevi teklif mektuplanru ve 2490 sayılı kanunun 

l •c unc·· · d 
•dar 1{0 ftl • u ına.ddelerındc Y&ıtlı bel gel erle birlikte eıksiltme gürYi.i saat 14 e 

.....______ ııyona teslim ctmit bulunmaları. (2102) 4308) 

QANKAYA 

Tttrklye CumhurJyel J\ieı·kez Bankası 
24 ı 7 ı 1937 vaziyeti 

ARTIP' ..... 
A.Jtm ..n ldlcısnm 2l 014 393 

8&Jl)alot. • • • 
uf&]dık. • • • 

..------Lir• 

~t• ... :a 
PASiF 

Senda;rw. • • • • 1 ' 

bıUyat akı;eel: • , 
1 
t1 1,, 1 ı 

Adi ve Cevkalı\de. • , • 1 • 2. t 06.172.4{] 

lir• 

15.000.000-

DaJa1Nekl llalıalılıter 1 

46.710.772.24 

1.162.327.27 
HUBU$1 • • ı • 1 •• 4.51&.001.10 6.621.ıso.ıo .. . 

~ _.hı"rler: 

Altla aft Jdloeraı ı5.03U 7' 
Altma ıa.b.W kabtı MrbMt 
cllt'fbler • 
Diler dOTtzler .,.. borçlu 

Ted&Y11.ldeld Baıılmotıar: 

tUrlnı baJd19J•rf • • • ·• 43.507.9'23. 13 

Dmıllte edilen evn.ıa naıcu1e 
K&Dunun e ..., s lnct ma~ 
ltrhıe te'fflk&ıı bUiııe t&ratna. 
dan nJd tedi,rat. 

DeruJıte edlleJJ tvn.la D&kUyr 
I
L\38.748.56.3-

L. 13.496.827-...... ~, 
büi)'elll. 

1LJ45.251.738-
K.aqılıf1 tamamen alt.m olarak 

UqılJtı. 158.748.563-
Deruhte ... •nô:r D&ktt;rw~ 

Ceda'f'OJ• Pintla 'f'ladllu L. 19.000.000-
KUDU 1 \'t 1 llıcı& IUd. 
delerlM ........... t&f80 

tmdu Ya.ki wı,at. 1 13.498.827- (.f.5.251.736-

Reeakont muk&blU ua....ı. t.4. ,. 9.000.000- 173.251.736 . ..;; 
'PU9d. 

1 
ftrlıı u..... ........ b.325.047.08 llMMl ....... l 

Ruln• tıcıaotan. • • • 
nca.rt ... .a... . • • • . 

Dht. TulllııtWatu " iL 3.200.000.-
. 1 ,. 37.M8.986.27 40.536.986.27 

..... .. TalıYUlt ehlaaı: 

fDenıht.e edUea nrakJ ll&k· ı 

Altına ta.hvili kabil dövizler t 504.626•71 Dffer davtzıer .,.. alacaklı 

kltrtnı baldyelert • • • , • 27. ~66.829.54 27.871 .4S6.25 
ı1. l~ brfdı'1 eüam "L.37.836.454 ........ 1 • 1 • • 107.672.S25.30 

Jtab'f'lllt itibari lr:Q'metJ• 
• ltl'belt tlbam .,.. tah'f'Ult L. 3. 796.3.31. 41.632. 785.90 

AftUIArı 

Albn Ye dt't'f.z D.zer1ae 
T&lrlfl&t Gzertnı 

~ 
llalatelll 

B~ Ak§aın Heybe • 

. . .... 

7.919.126.16 

4.500.000-
12.520.287.76 

343. 741. .73 ı'elrta 
,.... IUltddl Jlbd• 6 1-1 - Alta ............. )11zde • ı• T ......... 

Dahiliye Vekaletinden 

.WJ.741.944.73 

Hada İskele Tiyat - 1A"al 
rosunda ~ 1 - Veklletçe alınacak (420) teneke benzin açık eksiltmeye lionulmU§ 

tur. 

Ptpt ·çA. ~ 2 - Eksiltme 4 Ağustos 937 Çarş&Il).ba günU sat 15,30 da. Vekalet binası 
içinde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

Cuma Alişamı Yeni 3 - Muhammen bedel (1332) lira. (45) kuruştur. 
köy Aile h h' esi Cumartesi Ak>.amı 4 - Muva.kat teminat (99) lira (93) ku.nıştur. 

Bebek a ç ' ş:.:· • 5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım bUrosuna 
Belediye balı'çesinde ınn Şartn . . 

müracaat ederler. ame ıçm para ahnmaz. 
Teyze 1

• 6--lstekliler 4 ağustos 937 Ç&r§amba günü muayyen sa.atta teminatlarını 
ı ;,.· h&lnilen komisyona mUracaat etmeleri. (2167) ( 4341) 

'----------------------------:------------- Nafia Vekaletinden: 

I 

·~-.11 
,Yl· 

1 

'ı 

• 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın Viliyeti Nazilli kazası civarında Hor-
sunlu sulama ka.nalt hafriyat ve smai imalatı. ı 

Keşif bedeli: (127,841) lira (69) kuruştur. -
2 - Eksiltme: 18 /ağustos/ 1937 tarihine rastlayan çarşamba. günü l!la 

at 15 de Na.fia. Veklleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komil!lyonu oda
smda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler - Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık i~ 
Ieri genel p.rtnamesi, fennt şartname VE: projeyi (6) lira ( 40) kUI'U§ bedel 
mukabilinde Sular Umum MU.dilrlüğiin den verilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk 
teminat vermesi ve (50) bin liralık Nafıa su i§lerini taahhüd edip muva.ffakl· 
yetle bitirdiğine ve bu kabil işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna 
dair Nafia Veklletinden alınmış milte ahhidllk vesikası ibraz etmesi istekli
lerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum MU.dürlUğUne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
tada ola.n gecikmeler kabul edilmez. (2104) ( 4641)' 

Adalar Mal MfidUrJOğUnden : 
Mevkii 
~beli ada 

So'lcağı NO. Kiynıeti 

E. arka E. 1 900 Lira 
Y. Kar& Vasil Y. 14 

Cin.si 
A. ew 

His,9csi 
tamamı 

Yukarıda yazılı gayri menkul satış bedeli defaten ve peşinen verilmek 
üzere satılığa çıkarılmıştır. Satış 31 / / 7 1937 tarihine milsadü cumartesi 
günü saat 10 buçukta adalar malmü dürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin 
yazılı saat ta. komisyona gelmeleri. ( 4670). 

lstanbul P. T. T. VllAyet MOdDrJOtDnden: 
İdare na.kil vasıtalarından olan bir Fort otomobilin şartnamesi dahilin 

de tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.8.937 tarihine müsadif Cu 
ma günü Bilyükposta.hane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilayet Müdür 
lilgünde müteşekkil alım satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bede 
li 541 lira. muvakkat tem.inat 40 lira 58 kuruştur. İsteklilerin §artnamesini gör 
mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak Uzere eksiltme gün ve saatinden ev 
vel mezkfır Müdürlük İdari kalemine müracaatları. (4396) 

Istanbul P. T. T. Vilayet MUdUrlUğflnden: 
İdare bendiye ihtiyacı için nümunesi vcçhile 105000 adet dahili etiket tahtası 

ile 20000 tane büyük boy tahta kapsuliln alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9 - 8 - 1937 tarihine müsadü pazartesi günü saat 14,30 da Büyük Pos 
tane· binası birinci katt& İstanbul P. T. T. vilayet müdürlüğünde mütetekil a
lım satım komisyonunda yapılacaktır. Etiketlerin muhammen bedeli 525 lira 
kapsüllerin 100 liradır. Hepsinin muvakkat teminatı 46 lira 88 kuruştur; 1s.. 
teklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere 
eksiltme gün ve saatinden evvel mezkur müdürlük idari kalemine müracaat. 
Jarı. (4559). 

GllmrOk Muhafaza Genel KomutanlıA-ı 
isten bul Satınalma Komisyonundan: 

11256 çift çizmenin kapalı zarfla eksil tmeaine istekli çıkmadığından 11.8-937 
ça.rşa.mba günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır . 

2 -Tasmlanan tutarı (8165) liradır. 3 - Şartname ve evsaf komisyonda 
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak f 13 liralık vezne makbuzu ı,ıeya. banka 
mektuplan ve kanuni vesikalariyle birlikt.e o gün saat 15 de Galata Eski itha. 
lô.t gümrüğü binasındaki Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri . 

. '(4545) . . 



Erkekler nezdinde 

nasıl 
Muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen y: 
n ölmüş bir halde 
idi. Buruşmuı, sol 
muı ve ihtiyarla . 
mıştr. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se· 
viyordum. fakat 
biç kimse beni dan 
sa davet etmiyor
du. BugUniln er. 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. 

bu sene Galatasaray Yerli Mal

lar Sergisinde yalnız mamulle

rini te~hir etmektedir. 

Jiarikulade evsafda olan bu 

Sergi malları 

müddetce 

devam ettiği 

TE"ZiLATLA 

t1ALLAR 
BUL 

Nihayet bir cilt mlltehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi 
min "Biocel,,i cildi teril taze tu
tan kıymetli cevheri • ualmıı • 
tır. Fen, gon zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelcrinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

i gibidir .. Bu cevher; !İmdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
ıçin matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibfode mcv. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!erde gö-

cilde ıon derece yapııma hassa· 
ıını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya sıcak bir aalonda 
dansederken terlcseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keıif pek büyük ve mali fedaklr· 
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmiştir. Ve 
Tokalon pudrasına karıştırılmıı· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız • 

,.-KURUN ......... 
rüldüğü gibi memnurJyetbahı 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi • 

Binlerce Tokalon müıteriainden müe11esemize mektup 
yazanlann müıahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıy

metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanmak ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm. Bu haJ ar 
kadaılannun bile nazan dikkatini celbet ti.) 

-~ M. F. S. M. Buna ~-

(Tokalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok İıti
fadeıini gördüm. Bu. krem ve e,ıiz pudralannız aayeıin. 

ele düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .f at .. 

~ Mektuplann asıllan dosyalarımızda ıaklıdır. 

' 

Türk Hava Kurumu. 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan baş~a: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet . alan herkes 7 Ağustos 1937 günü akf&IDIJla kadar biletini de· ı 

ğİ!lİrmİ§ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki halda sakıt olur •• ! 1 

Ayldı 

Saylık 

8 aylık 
Yıllık 

ABONE TARiFESi 

il emle ket Memleket 
lelnde clJfmda 

155 x,.. 
4M Krf. 
820 Krş. 

1600 Krt. 

Tarltea!ııden Balkan birliği !ı,:ln ayda otuz 
kuruı dllfWUr. Posta birliğine glrmfyen 

yerlere ayda yetmif beter kul'U§ 
zammedilir. 

Ttlrlıtlyellln her posta merkeztnde 
KURUNa abooe yazdır. 

Adres defittlrme ücreti ~ kuruıtur. 

llemşiremi arayorum. 
Erzincanrla Refahiye kazasının A

lalü•e nahiyeı-inin Y adık kariyesin· 
de Durmuş oğnllarmdan B ekir kızı 
lıem~irem Fatma yirmi yıl enel kay· 
bolmuştu. Şimdi lıtm şiremin Amasya 
köylerinin hirisinrle olduğunu haber 
almış isemde hangi ki;yde olduğunu 
öğrenmek miimkiin olamaclı. Bunun 
için hemşirem Fatmayı giiren ,.e ta· 
nıyan , .e adresini hilen '\arsa lütfen 
in aniyet namına aşağıdaki adrese 
hiJdinnelerini rica ederim. 

lstanbuldrı Çemberlita~ta Tnruk • 
pa::rırındrı: Bekri Er:.inr.nnlr K<imil. 

Eyüp Reşadive mektebinden 1330 
~enesindc aldığm1 §alıa<letnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es· 
ki~inin hükı:nü yoktur. 

O.ıımarı oğlu llii.,eyin Zilıni 

Dr. Hafız Cema1 
LOKMAN BEKiM 

Dahiliye Mütehcu .... 
Pazardan bqka g1lnlerde Otleden eonre 

a.at (2,6 tan 8 ya) kadar lııtanbulda Otva:ı 
yolunda (104) numaralı busll81 kablnealnde 
baataıarmı kabul eder. Salı. cumllrtesf ~ 
lerl sabah "9.l>-12'' eaaUerl hakiki fukaraya 
malı.suatur. Muayenehane ve e• teleton: 
22398. Kıtlık teıeton: 21044.. 

T 
EN SON 

Sahibi: Asım Uı 

!2-KURUN ' 29~ 

• 

NcıriY.at Direktörü: R. A. S 


