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dulgarıstan r~e 

yapmak istiyor? 
\aa.rı. Asım US 

Birkaç gün evvel Bulgaristan Me 
bwdar MecUsl HelBi Moşanof bir nu. 
tuk 8Öflemlş. Bolgarlarm umumi 
lıarpte ka7bettlkleri toprakları geri 
istemiş. Bulgar Başvekili Köseivaoo 
fua Nişte Yugoslav Başvekili StoJ&o
ılinoviç ile 1aptığJ mülAkat da Bul • 
gar milletinin bu dileğ1 ile alAkadar
Duş. 

LCM'AN8t1L - Aııkara UıddesJ 
p, .. "'tA ıcutuıııu• 46 (111tınıbul) 

•• 
ATATURK,DEN 
Kamu taya teşekkür. 

Reisicumhurun tel ~rah şiddetli 
alkışlar c. rasında okundu 

UUn nıeellste t'ncUmen intihabatı yapıldı 
Ankara, 7 (A.A.) - B. M. Mecllsl bugUn Refet Canıtez'ln başkanlığın. 

da toplanmıştır. 

12 
SAV FA 

-----·-------------------reıgra&.t adresı: Kurun • Jstanbul $ h d o 
relef: 21413 (Yazı) 24:J70 fTdnrP) ayısı er yer e Ü Kuruş 

\ Etganıdeki tesisat tamamlandı 

1ürk bakırı 1. kô.nunun 
birinde akıtilılJor 

Bazı arkadaşlarımız tngillz kay · 
Celsenin 8,. 11masını müteakip n_e lsfcumhur Atatürk tarafından B. M. 

n:ı 'daruı dan 'erilen bu haberdeu " . 
Meclisi Reisi A. Renda'ya gönderilmış olan aşağıdaki telgraf okunmuştur. 

ba ısetfoı·keu Sobran1 u reisi olan Mo-
~n •f'u eski Bulgar BaşvekJIJ 1'fuşa "B:lyiilz lt"llst Meclisinin yeni yıl çalqm!mına ba,lar -
n r gibi kaydcttHer. Halbuki bu ikJ k l hkım:!a i-'ıar buyurduğunu bildirdiğiniz yühaek 
si,, asi ıo;ahslyet başka haşka,Jır; tslın. den ı~l.. d ~ mütehassis oldum. Büyük Kamulaya te • 
le 'nJn .)azılışları arasında da bir (o) uyau ar an ç'? d · Erga,nitl6 Bakar ~ın gMnfl§ 
"Cll) farkı \ardır. l';lmdl nutuk MtJ" rsekk 0 r ve darın •aygılarımı arze erım.,, Ankara, 7 (Telefonla) - Eraani bakır madeninin hü. 
11.ıe . Mosaımf eski demokrat narthd Meclis beyetıl umumlyeslnin sure kll ve şlddetll alkışlarile karşılanan t•• t • b ta ikm J d•J • • Saf T k L1=--- L! 

•· • · • ki H t M 11 R ı ı Abdttl ı Türk un eaua -mamen a e_ı_mııtir. ür 1111K1D m • 
aı.ı. ... ı landır «J partilerin Ugasmdan bu telgrafın okunmasrnı mtttea P a ay ac 8 e 8 gan • rincikinunun birinde ilk d fa 1 • 
at.uı:a. Bulgar kabinesine münakAIAt men tarafından gönderilen telgraf okunmuştur. • • • e. O ar-!' '!'~bla~ktır. Eraanı 
ıu. .ı;ı. 1 olarak girmiştir. Encümen intihabatı haberi sekizinci sayfamczdadır. mademnden ~YI YeC:f! bm ~· yuz ıla o nbm ton b'a&r 

n ınunla beraber Moşanof busttn sa! !>akır ha?"1c~ aeTkedilecektir. Bu suretle hem endül&i"' 
fUh il 8obrıuıya Afeclisl rı.eJsi oldutu· E 1 do k u m a t e zga"' hı arı ~lZID .ba~r .. ihtjyacı ~~ ~ ... ~anacak ve hem de mü-
ııı • iiı·c siizlcrlne hususi bli- eheuunJ. hım bır dovız kaynagı temm ec:U1mit olacaktır. 
1' t veı•mek zaı·ôridJr. Sol' .. umum' 

harı'te Bulgaı·ların ka. b "' leri toıı- k o n t r o ı u 
• ra da ·ın geri \'erllmeaıl gibi mübinı 
b •' zuu temal!i ecı.-n bu 8Özler ÖJ'. 

1 •• • liği gtbf Köseivanof hülı;Q · od a d a b ,· r 
1 • 1 rafrnc.lan tekzl~~p:d:e;:edi~lmi~~~. 1..-:__-~r ..... ~:...ı....t~ı;:~mt~~~6ım~~;:;;;~~~J--d ~· ... ~ ... Bulgar hük toplantı 
Ln·e karşı sacı t eıım.tfr. Bör. 
le bir te dlilto ise Utblp mA· 
DAılııtr ifade _..,..eeelf tabffdJr. 

rotle Bu ar 
l\lel'lbıl Rcbd tarafınctan 

111<~lori henüz tetftik etmeie l~l 

b.ılamamış olması lhtimaJJni hat• 
getlrtyorlar. F•kat !:..>esası hfirJ 
de olsa )'ine Dulgaristanın \azi3 eti 
aydınlanmış olamaz. Gospodf n Moşa 
llofun söylediği sfizlerln akislerine 
kulaklar tıkanamaz. 

Balkan antantım temsil eden Yu.. 
ilan BatvekW J.\letaksas ile Bulgar 
Da~veldH Köselvanot arasında •ır
kaç •1 ~vvel SelAn.lkte imzalanan an
laşma blltiln ıulhse.,,,r insanları ve 
ınemleketleri memnun etmişti. Bo 

anlaşma Bolgaristanın Balkan An • O K H d. 
tanıma glrme&J için Adeta bir bazn'· K A R A B . A. am ıTanpınar, 
lık gibi gösterilmişti. Balkanlal'ID 

tarihinde 7eni birlik sqtasmm açıl. fabrika 1at1 m iZ 1 H b. s .. k b. lrıası bir gtln meaelesl gibi tel&kkl e- • & l p e vu 1 r 
dllmtştL J 939 senesi martında demir 

Acaba Bulgar ~vıeı ac1am1an bh dökmt>ğe bJş.ıyaC4k "'Espri ,, yüzünden 
kaç aenedenberi ideal bir sulh mem. 
leketl gibi aörünmete baştaran Bal· d f b "ka tama 
kanıarm bu güzeı manzarası ı..artı· Temmuz a a t1 • çarpıştilar 
*nıda canlan sıkıb7or da }>a sükt\tu men bitmiş olacak 
bozmata mı tahşıyorlar? (Ya..'"ı8ı 10 uncu sayfrultJ) A. H. Tanpınar diyor ki: 

Balkaıılann Avnıpaldara örııek o. 

lan sulh ve siik6n manzarasmı boz.. ------:-------- Bence Bir Kitaba Girmek 
lbaktan kendileri için ne gibi bir men plelılslt esasına tstinat ettiler. Dob - ---------------
tıaaı bekll7orlar? ri ada Bulgar azlıkları daTası aça - Değil, Orada Kalmak 

Deniliyor ki, BolgaristaD.m umumi c~ olan BulgarlstaDJD da bö7le bir ....... -----------

Meseledir 

Sovyet inkılttbının 21 inei 
yılr dün kutlandı 

Mare;Şal Voroşitof ikinci 
harbinin· yaklaştığinı 

(Yazısı 8 inci sayıt'# 

Karadenizde fırtına var 
24 vapur_ bir çok yelkenli Ereğli 

limanına sığındı 

Bolu ve lzmite kar ıtlğ,lı 
Zonguldak, 7 CA.A.) - Dün sabah sabaha kaclar d~ ~· ~.ı. 

bafhyan fntu:utıldd.etini arttll'dı. Zon 1c&Tm irtifaı ~ 30 4'9 ~var ~ 
guld~ta. bir nurtar batm.11. 2* vapur kum irtifaı aeh1rde 30 w (livar * 
ve bır ÇQk ~l "e motör Eıeğll rDald:a. devam tcHtor .. Y~~ 
li°!anma iltica ~. dene Bolu dağı peadnbıtapa a&p11111~mııııı111Bo 

izmit, 7 (A.A,) - Bugiin bmit cL dan korkul~. 
varının en yilkllek mevkii olan Keite. Dlb, ha.va eehriı;n.izde ~;;:: 
pe ve civar yiJbekliklere ille kar dtlf. re sojum,lll,l harar.et 1 dVeiieJllf _ 

laarpte ka7bettlll araziden maks't delllo istinat edeceği anlaşılır. Fa • 
ftomauradald Dobrlca imiş. Roman- kat buna mukabil tiDı•I komşu.su ile 
1adan .Dobricayı almak itin Balkan onun davasmı mildafaa edecek olan 
4ııtantma dabll olan dJjter bazı Dlf!PI· Balkan Antantı t rafından kendJ b~ 
leketlere ta11izler 1aadederek Antan dutlan tc;lnde )&ŞIJ'&n azlıklara da 
tı PllrtalayablUnniş! •• Münib konfe- plebisit usulilniln tatblkı şartı ileri· 
taasmdan sonra Orta Avrupada hl; al ıe süriililrse Bul'.!11."istan böyle tir 
c»an şartlar buna lmkAn verebilir • teklife karşı ne diJebHir? Bu vazl· 
lhlş ••• "Ondan sonrası için Allah ke - ıete göre BalkaJilarda azlık meselesi 
l'hn .. doııilebllirmlş! •• ,. ni uyandırmak Bol arJstanın kendi 

milştilr. -1'-"u C!A&.M1:..._ _ı..._*-· """"ı....AI .L!i.. . Münekkit ve Galata. --..- -.ure-. QVTIUD ~ ..,.._ 

saray edeb yat öğret- Bolu, 7 A.A.) - DUn. akp.nıa ka. mbı edilm«ktedir. 
m nı t m Habip S<'- dar yağan ~ur 1mra çe~ ve 
vük ile Siınal Taril i -;:----:---~~----~~~~_;.~~--.:._::~---~~~~-,· 

~:t'~e:·d~eT~~;ı!~; Pat is t~k i A 1 m an sefareti 
arasında, Abdullah 
Efendi lokantasında ·~ a"" tı• bı• a v 1 f d 
bir "espri., yüzünden " g r ya r a a n 1 
hlhllııe çıktı. Dün Cuın M • • 
huriyet gazetesi lsmn- ut e cavı· z b. p 1 1 
!!r~=~~a:~=~~:~~~;; ı r o on ya,, 

di T n ınar münekkic1in sözlerine: (Yazııı 8 1aJdb 

Eter Bulgaristan Balkanları Orta menfaatine mttUr? Bu nokta11 Bul
""rupa:tııkl Çekoslovakya um7etint' gar dostlarımız Jr:endfleri daha iyi 
llaenMtl)"orsa ~k aldanııor. Balkan takdir edeblUr. Tekrar edelim ki, 
.\ntantı ile Kil~iik Antantın ~af BulgariHtan da dahil olduğu halde H 
'•"'iyetlert \e hedefleri aöaönliDe ı;e Ualkanlardaki mtlletlerln selAmefl 
tlrUerek bir mukaıese f&pılusa bu komşu memleketler arasında azlıklar 
.._.kat derhal teslim edilir. davası açmakta d'etll, bu meleketlerl 

B~p~lil nd ılım~buclMa~. ~~~-~~··~~~-~----~~-~-~~~~~~~ 
le kuvvetlerini d •nı• küçük buldum. Çün Et r ü s k va p urun u n 
kü fikir kuvvetıne lnanınm. 

ki .reni' bir Balkan birlllf lçlııc1e blrleş
Btr de Çekoslovak1adaltl azli ar ti..,,. rerek bllttııı Balkanlı mJ.lletlerbı 

llaauna daya açan menıleketler • Al· 
..._,., llacarlstant LehlstaD • bep mtlşterek saadeti.ile çabfmaktadır. 

Diyor ve b di~yi oldu'1J libl iıah edi
yor. lllesele;i bfttQn tefSiIAtile Dtüııcii say. 
fanuıdao~ 

neden 



Alma yaya 
• • keler· 

edi i 
n çııı 
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·· s emle
·ade 

. t.' ş ı. 
Loyit Oorcım l 7 ersay muahedesi 

~akkında1d hatıral.tırnıı ne.~rctmrsi il. 
:crıne uyanan alcislcr devam od:yor. 
ltuahcdcnin imzfllandığı zaman ln9iliz 
CJa.şrekili olarak bııl11nrın ve im::ala. 
rını kmJaıı dört bıi11iik clet:lct muralı. 
Jı"'"?nrlt..tn biri olan Doyit Corç. 1ıat1ra.. 
Zarını anlattıfjı bu c,c·crinde nıwıhcdc. 
nfn ikri sUrii.leıı hatalarını müdafaa 
ediyl)rdıı. 

E.<~1:i l119i1iz Tlaı·iciye Na:;rı Eden 
dB bfr nır:.kalcsinde Lo11it Corrım 1nı 
1~itabından b'l/ı.<1cai!fOT ve y:rmi sene 
evvelki bu mi's"l<'lerill 1J't !Jiin c~c nu. 
tıen ehcmttıİ!'Btlerini mııhrrff1~a ettiği. 
tıi ~>hı'c'1i1.:tcn .<ı'>nra di•ıor ki: 

Mister Loylt Corç bilharsa Vc>rı:~v 
munhedesi:ıi ve orıl:ırla beraber bu 
mn-:ıhedeniıı peyk'eri olan Sen Jcrmen, 
Triyanon, Növi ve Sc!vr muahed leri. 
le meş~ul olu;or. H-ırir1 iı:lerdc !hfü:n. 
eı olanların ekserisi, muahedeler me. 
selesinin bir kere dhha ortaya konul. 
macıını:ı ~avanı arzu olduğunu knbul 
edeceitlerdir. 

Şunu teslim etmek lazımdır ki. Ver 
Bay muahedesine karşı yapılan hücum. 
lada bir çok haksızlıklar olmuı:ıtur V\! 

bu tenkitlerin bazıları, bilha~s~ mua. 
hedenin harp tazmin:ıtına ait kısım. 
larına mliteal1ik bulunanlar ~üphesiz 
ki. çok do"trıı görü~lcre ısti::at ediyor. 
Fakat di3er bazr tenkitler Yar ki, in. 
sana şu atalar sözünü hatırlatıyor: 
"I{öpeğini boğmak istiyen kuduz olc.lu 
der .. , 

Mister Loyit Corç. şunları söylerk":ı 
belki bir noktayı i~aret etmcl;ten ile. 
ri gitmiyor: "Hiç bir tehzip teh ikcsi 
olmadan diyebi iriı M. muahedeyi ten 
kit edeıılerl:ı yüz:ie 09 u muahı:denin 
e.hkammdan asla haberdar olmamıg 
kimselerdir.,, 

Ne olursa olsun muahcdcnin b"ı::ılı. 
.ca .1'-1'Mznı ile, muahcdi:!yi yapanların 
Uzerinde tesir icra etmiş olan 5.mi~le. 
rin, bUtün tı::fsilatı ile ort"'ya konul .. 
ması her halde iyi olacaktır. 

- Mister Loyit Corcu:ı anlnttı -ı'ln 
göre. kon"eransta ..A Jmanvrıya müs. 
temlekclerinin iadesini te'dif e~ .. ., ı ·r 
kişi o1m .. m·~tır. H ttti Amcrik~ riim. 
hurreisi Vi'sonun ,bile. bu me\'7U üze. 
rindeki müz..,lterl'lerin b"şlangıcında. 
§Öyle dc::li~lıi zikr,,diyor: 

"Alınanyamn elinden mü~tcmlckele~ 
rinin alınması hususwı.da herkeo müt. 
tetikti.,, 

O tarihte Almanyaya kırc:ı alman 
bu karara ıı.rab1 ı::eb0p ne idi? 

Hi~ şil'lhe vck ki. bu mli7" l·rr,,ı,., .. "e 
büyült bir rolü olan Domınyon hUkfl. 
met adamları A lmaııyanm mii!'tenıle. 
ke!erinl ne makc:nda kullPn"r"crynch.:ı 

Antoni EdPn 
Es'd ln~ı .iz il r t•iyt· mnırı 

A 11to11i Etlen 

korkuyorlardı. O za:n:ınki kanaate g<S. 
re. Almanyanın müsteml~keleri m'!. 
selesi iktısadi bir mesele değildi. E. 
saso:ı i~in bu tarnfı ortaya büyük mu:; 
küliıt çıkarmamı~tı. Alman müstem. 
lekeleri askeri ve ::;evkülceyşi bir kıy. 
meti haiz bulunuyordu. 

'Mister Loyit Corç diyor ki: 
"Alman nazırları \'e muharrirleri 

harp esnasında müstemle!te1"'rc karşı ı 
lan ihtiya~'arını açıkça izhar etmi§ • 
lerdl. Onların ihtirası Afrikadn zcncl 
memleketlerden müteşekkil bir impa 
rntorluk kurmaktı. Eu imparatorluk 
Atlas Okyanusu::ıdat• flit Okyanusuna 
kadar uz:ınacak. yani bütün Afrikayı 

b~tnnbaşn kntedccekti.,, 
Alman muharrirleriııin ileri sürdük. 

lcri !!::ıyclertn bir halasası 1918 temmu 
z•ında impar,,torluk kabir.esi tarafın. 
dan hazırla:ıan muhtıraya. raptedilmiş. 
tl. Mi~ter Ln,·it Corç eski. sivil memur 
olan F.m!l Zimmermanı zikrediyor: 

"50 milvon zenci ve 50C bin Almnn. 
d'ln mürc'"kep bir nüfusu olan bir Af. 
rika Alman imt)aratorl•ıti'u tcm<sil e~i. 
yord 11 Bu m•·~tem'cl·e savesinde Al. 
m""Ya i"'te~;-...i ıı~n'l bir milyonluk bir 
ord•ı rıl:nr~b:l0re'cti. .. 

Bu ~era 1t r,iiz"nünde l:ult•ndurulur. 
sa konfer-:-ıs•n Alm:ı.::ıyav3. kar~ı nldt. 
ğı \'!17.;vetl anbrız ve yi:ıc trslim ede. 
riz ki. sıı1hıı en m{ipıvi ~11rtlar altında 
temirte <''1 1 "m"SI !le 'llE'"'lnır nl'l'J (;e. 

neral B"tha biie hı"'lrn. türlii bir hnttı 
h'lr keti hunun için tavsiye etmemiş. 
tir. 

Hakikntte. a 0 1l nıiirıı-a.,a rdilen me. 
Bf'le eu nıer1•n7rp tr>"',"'"f''l"rdu: Almun 

tıe~iııden- : .. - -
H v • a 
lluı·clur mebusu l\hıstnfn 6ı:rcfhı cskJ nl'lrnc1nşlnı·rndnn biri mcr. 

huım.lun hu.lıscdiyordu. lJctll ki: 

- Mustnfn Şerefin l nşnl ışı herkese hnynt1n lııtl:ımr1' iirnc~I oln
bllec:c:, dcl'cccclc idi; gc<·clcı·I ısnnt onda ~ ntn~rnn glı•cr, s:ıl.mhlnrı cin 
·n:ıt alt11Jn im llmı·ılı. 1 ntlzarıın çok dlldrnt ettiği için ltendl~lnhı ~ol;; 

yaşıyttı·n ·~mı lılclin c<lcrfü. ])oksan ~ nşınn lmılnr nıııt ln!.;n ya-:;ıyn<·nğım. 
llo)'(lf. Pııknt guı·lp değil mJ ki, zınnllı elli ildclcıı llcı·I gcçemc:li!,, 

Birnz ılU-:;iinfil':.Ck hh·çok nıisullrı· hntıı·ııııızn ~ellr: O ·le ldmsclcr 
tanırız. ki, hnynttn lııUznm nnnuıın bir ~""Y hllınezler. ı;uirnn!n ho _ 
rı. her içlel'indc yn~hu·ı elli.) i dcgll, nlt nuı;;ı, lınttli ) ctrnl~I bile gcı,:uıiı;o 
'1-ınlnrı '"r'Jıı•. 

nırlhh·ine 7.lfl göriincn hu mlsnllcrdeıı hn.rnttn lntlznmm bu <liiw 
JHrlhlrlnc zıd r,i iriiıw n hu nılsnll<'ı·ılerı lıa;\'nttn lııtizıuntn tnhli 

,/U',':ıyı~n zıırr.rlı ohlıığ'n ncllc·rslnl c;ılrnrııınk clo~ı·u cle~tlılir. Fu!rnt hu 
d\ln~·nyn gelmek lnşunın kcn~li cllnılc olm:uhğı ~ihl lml'nılan gltme • 
nfn ele ylno kcmH lhti:•nı mı1n httlıııımafü;,ı inldh• cılilcnıcz bir hııkil.uı
t!r. 

Hnynt yolu inişli \ 'C yolrn .. hı hir mcrılh'cn•Hr. Bir c;ılw;;. hfr lntş 
cfo,·rl .. Onda'l sonra iiliiın c;ıılmrıı ~eliyor. Bu yol i.izrriııılc frn ılc ve lh. 
tlynrsı:ıı olnrnk fmynlıat eden lnc;nıılnr ~iiniin lılrlnılc mcr<lh"cnin hir 
tarafında ll)nl!ı <ıii:·çrrck tııtıınnt·:tk yer bulnmn~·nn \ 'C nihnyct c:nlrnrn 
yu,·arlnnnn ~ .. rtp yolculnra hı-m:iyor. HAS:\ N n::trl\IÇA YI 

dört yıllık \ 

programı 

a · a ediliyo 
Dcnizbank tarafından Tüı kiye sula. 

rında seyrüseferin muntazam bir şe. 

kılde yapılması için tetkikler ikmal o. 
lunnıuş, bu hususta hazırla:ıan etütleı 
hükumetin tasvibine iktiran etmif;tir. 
Bu etütlere nazaran ikinci dört yıllı!; 
p!ti.nda yer almış olan inşaat progra. 
ını şunlardır: 

l - 4 Adet Mersin tipi ,·apuru 
2 - 7 Adet Bartın tipi Ayvalık va 

!'JUru 
3 - lAdct Karabiga tipi vapur. 
Bu:ıların inşası hakkında muhtel: 

firmalarla iki üç aydıınberi tem~sla ı 

y ıpılmnktn idi. Eu firma!ar içerisim.ll 
ekseriyeti Ingilizler te~kil etmcktediı 
Dı:1cr, lta:yun, Holnnda, Danzig hü 
kumctınin firmaları da sipariş içiı 
tck'.if almtşlnrdı. 

Ron zamanlarda İngilizlerden temi 
edilmiş olan ll} milyon lrı.:;iliz lira11! 
krediden iki m lvon ln-;iliz lirası Deni 
bdnk emrine tahsis edilmi<-tir. İngiliz 
lcr!t.! müsait şerait dahilinde iş1eri ne 
tlcelendirme!t miimkün olacağı kuv 
vet!c umulmaktadır. 

l<aradeniz sc/erleri 
Dört yıllık mesai planı arasında yol. 

ün gece ay tutuldu 
Hc:vc.nın bulutlu olmeısına rağmen 

SGrahctla seyredildi her tarafta 
yanın cskı musttmıel{clcrı taıuanıt:...ı 

mi ~erbest bırakılacak, yoksa Mıllet. 
!er Cemiyetini:ı komiserliği altında, 

hımaye idaresine mi raptedilecck? 
Amerikan Cumhurreisi Vilson hi. 

maye ( mnnda) idaresi lehinde çok ıs. 
rar etmiştir. Halbuki Avustralya ve 
yeni Zdanda murahhasları: Mister 
Uughes i!e Mister Massey buna itiraz 
edenlerin başında geliyl.rbrdı. 

Nıhayet bugUnkü himaye idaresi 
k:ırarlnştırıldı. Her halde bir çok kişi 
bn:ıun, Versay muahedesinin en iyi ah 
kamından biri olduğunu kabul eder. 
Hakikaten. bu, iyi yola doğru atılan 
bır adımdı. Bu müstcmle1<e arazisinin 
mil'ctler arası bir r.ontrolla idare edil. 
meleri oraı.lakl yerlilerin lehinedir • 

Milletler Cemiyetinin nüfuzu:ıu kny 
betnıesi çok fena neticeleri olmuştur. 

Dunlardan biri de Afriln mü&temlcke. 
lerindelti te'•fimüle doğru gidişin in. 
kıraz bulması olacaktır. Çiinkü. bu te. 
kii.mUI seyri ile Afrikanın Mr çok bü. 
.lJk parçaları yavaş yavaş hür ve si. 

lfılı ta.:ı m iicerrct birer devlet haline 
gele"e'<ti. 
Du~ün, her ihtivaca kn~ı bir kaç 

polir; ı.ıtnı:;mm kufi ge!di~i yerlerde 
birer büyük orclu teı:lti'i kadar bu Tl"em 
lekctlere hiçbir §eyin zararı doltunmı. 
ynruktıı. 

Milletler arası n\ifuzu tekrar tesis 
e•.mcık im ld\ıı•nı }{~ b•ıl edersek Afri'ra 
mes!'!r.!crine de. daha bir çok mcselele. 
re oldu~ gıbi bir hal çaresi bu:mak 
mlimkün olncnktır. 

Esasen milletler arası nüfıızım t". 
mi-ıi silahların biiyük bir tahdidini hu 
sul0 ""E.' irt'ce1•tir. 

lf'ılrnt. buna mulu•bil. c~er diinya 
ve rlne sadece ku\'vet h akim olaca 1.t o. 
!ursa bu vaziyet bir ~ok uzak ve mü. 
hiın neticeler verecektir. 

Dün gece, evvelc~je haber verdiği. 
miz gibi ay tutulma hadisesi snat 18 • 1 
de başlamış \'e geç vakte kadar de. 
v::ım etmiştir. 

Bu scne:ci ay tutulmasının busufu 
külii yani "tam tutulma,, olduğu için 

bir çok meraklılar bu !ladisl'yi rasat. 
ha::eclen görmek be\'esine dUşerek J{nıı 

di:li rasnthar.esinden telefonla r.1Usaa. 
de istemişlerdir. Fakat dün, havanı: 

yağmurlu olması yüzünden ayın isten. 
dlği ŞPkilde görülmiyeccğl bildirilmiş. 

tir. Gündüz bulutlu ola:ı hava akşam 
üstü açmış ve ay tutulma hadisesi her 
taraftan görülmüştür. 

Verilen nıalfımata göre, bu senek! 
ay tutulması, 1920 yılında görUl.!n ay 
tutulmanın bir tekrardır. 

Vnsati bir hesapla diinyadan 384 
bin kilometre mesofede bulunan ay. 

bu'utlnrm arasında bakı:- rengi alarak 
tnmamılc görülmekte ve tutulma hti. 
disesi sona kadar takip edilebilmekte. 
dir. Yalnız dün havanın fı,,zla bulutlu 

o1ması }'Üziinde:ı fstanbuldan bir ara. 
hk gözle görülememiS'tir. Fııkat rasot. 
hnnc>lcriıı aldıkları net icer.in ne olduğu 
heniiz bilinememektedir. Çünkü ayru 
gözle takip edilemiy cek acrerede kay 
bolması çok nadir vukı.:tulmaktadır. 

1642, 1761. ve 1816 da ki ay tutu!. 
mn hadiselerinde gözle takip edilemi. 
yerek ı;ckilde ka,•bolmmjtur. Bazı l. 
!imler. 1908 de de ayı:ı gözle görüle. 
miyecrk şeki!de tutulduğunu iddiı.
etmektedirler. 

ııııııınınnılf!ı.ıuıınmıııınmıııınıııuııunııuııımııııuınııııımnıunı 

WU~UJJN'aı 
aJ{Q.©~® 

(..ıt 

\'an'ını ı 

\azdırumı 

Pazar a1Kstz sc. tı 
AZARLIKSIZ satış kanunun 
tabikma &eçildiği gün eşya 

yatlarm .. akl zamlar nazanaıkkau c 
betmiş iktısat Vekaleti mufettişleri 
l:J.::ledıye 1ktısat Müdürlüğü bu hı.ı. 
ta tetkikata başlamıştı, Aradan geç 
günler zarfında birtak.m ticarethane 
rin kanuna aykırı hareketlerinden de 
yı tecziye edildiklerini öğrendik. Bu 
rağmen fiyatlarda bir tenezzül muşa 
de edilmedi. Yapılan zamları eski h 
dine indirmek binbir dereden getiril 
sular yüzünden mümkün olmadı. 

Bu mt-vzua <lAir il< yazdığımız fık 
da tüccarları insafa davet etmiş ve 
iyi te§:bbüsUn iyi bir surette netic 
lenmcsini teminen onlann da mun 
harekette bulunmalanru temenni ey 
miştik. 

Bu temennimize tUccarlar iştirak 
lememiş oldukları için haklarında 
kibata giri;ıHmişti. 

Takibatın almak Uzere bulundu~~ 
ticeden haberdar değiliz. Gördüği.im 
~ey tüccarların verdikleri 'karan ta 
b!kte ısrar ettikleridir. 

Bir misal arzedeyim: Kanunun 
bikinden evvel 17 5 kurt.ı~ satıkn 
;if t terlik bugün üzerinde 19S ku 
luk bir etiket taşımaktadır. Sebebi, ~ 
.ii iddilarırıa göre deri fiyatlann:n a 
mış olmasıdır. Halbuki bu terlik .-1 
ile altıkası bir parmak enin1eki ru 
gandan ibaı ettir. Bunun fi> at lizeri 
vıı r.;a'O•u "'" ,. ..... -yupui>üt;-u.au-....... ,,. 

gibi başkalarının da aklı crmiy 
Fazla clarak, teşhir edilen ve satıl 
bu mal, :..·.ı deri fiyatlannın • iddial 
doğru ise - biraz fazla fiyat almas 
dan sonra yapılmamı1 veya yatını 
mıştır. Ezkidcn alınan bir mala yet 
sinin fiyatını koyarak, yahut yenil 
şu kadara malolacaktır, diyerek fi 
!arı fazlala'jtırımak bilemeyiz iktı 
... e ticaret kaidel~rine ne dereceye k 

dar uygundur? ,,. .,. . 
B u işleri aıakadarlarm tetkik ..ı. 

arzeclcrken iş daireı:.inin de J 

mesele hakkında bizi tenvir etme 

istiyeceğiz: 
Resmi daireler, umumi nıüessesel 

memurlara ve mUstahdemine öğle p 
do~u olmak Uzcre bir tıaat tayin c~.ı 
bulunmaktad·rlar. Memurlar ve mUf 

tahdemin bu saatte yeme'k tatill 
parlar ve istirahat ederler. Ticaret~ 
nelerde çalışanlar için bu hak tan~ 
yor mu'? Ta.nınıyors~ ~atrcnlann j 
mur:n ve r.ılistahdemının bu hakla .l 
riayet edip etmedikleri kontrol edU 
mi~ midir? Bize öyle geliyor ki, dUf 

kanların öğle Uzeri kapanmalarına 
zum kalmadan, bir mağaz;ıca çalış 
ların münavebe ile bu haklarından ; 
tifade eyltmelerini temin mUmkUnd 

ICE la 

ınıııınıtııı~. 
Yunan Sarabı Ve h 
. Dem~krasi k 

Bir Fransız gazetecisi Yun.an' 
da y:ı.ptığı bir seyahat btibala 
d:ın bahsederken Atina 
rında her~angi bir mUşterl 

rasil kelimesini sövler s<Sylemez 
son koşuyor. bir litrelik şarap ge ~ 
yor. diyor. Bunun sebebi Yun 

1 

rın tC'z~ah başına yaklaşarak: 

- Dos mu krasl,, 

Demeleri:ıden kinayedir. 
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.HamdiTanpinar, 

1 
Habip Sevük bir Meşhur bir doktorun imzası hklıt edilmiş 

_,Espr~,, y~zünctenşakir Sabuncunun mirası bir 
çarpıştılar 

Edebiyat münekkidi ve Galatasaray 
!;) 'isesi edeb!yat öğretmeni Bay !smail 
~Iabip Sevük ile şair Ahmet Hamdi 

l'anpmar arasında. evvelki akşam, 

sahtekiırlık davasına yol açtı 
Dün asliye birinci ceza mahkeme· ---------------

1 ~eyoğlunda Abdullah Efendi lokanta. 
}ında bir hadi:::e .>ldu. 

Çalınan pardesü sinde Kadıl;:öylü meşlıur bir dok _ E 
1 torun imzası tal;:lit edilmek sureti · dokuma tez

gahları kongresi Dlinkü Cumhuriyet gazetesinde, B. 
il smail Habip Se\ ükün hJ.diEe hakkı:ı. 
c a ve.rdiği i7.n.hat. ortada bir edebi -

i 'at meselesi o'du3u. !;lairin "edebi ye. 
~u ıliklerimiz,, eEcrinde ismi geçmediği. 
~~ e ~uğber olduğu ve bundan dolayı 
Lell .ldıseye S('behiyet verdiğini zannet. 
lolr.'.e~.eı;: mahij•ctte idi. Gayet tabii. bir 

1lukum vermek icin Ahmet Hamdi 
utanpmarı da di·:İen~ek Ifı,zymoı. 
h1J ~nu dinlem eden, h5.discyi hulfrsa e. 
. r()lım: 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Heykel . 
ı.taş Zlilıtii ve r fıka::.r i'.e yemek yE:-. 

rftıek üzr re Ab iullah Efcrıd i ve o-itmi:::. 
1 :t_ . . . . • C> ., 

~ ~maıl IIncıbı, ayal: ta garrnn'arla mü 
bJıa.ka~a derken görmüş, ı~c:- disini se. 
l1~~'nı:a"ıt ·. rir macaya of urmuclardır. 
lyıJ. 'r ız so:ı a, lokanta sahibı orta yerde 

Pan masatln rahatsız olacak'arı~ı söv 
ef~·2re1< kendi! rine daha rahat bir ye.r 
J;· ·termiştir. Du \'er. Isr.· ail Habibin, 
~o ~:tor R.tısçuklu Hakkı ile bernber o. i !!''l~~u masanın yanmd:.ıdtr. Oradan, 
i ;m~ıl !fabip, Ahmet Ham~iye -~şi.na. 
lıt "' tm ıc::, ma "a ar~smdrıP bır mukale. 

atffie ba"bmıştır. Al'mct Hamdi Tanpı. 
#lar. b J tarz müka'emeyi münasip gör 
~0d'~inden, kal1op. İsmail Habip Se. 
~-u·,:..in masa~ma gitmiştir. Orada a.. 

ı 
':ırmda; bir rnünakaı::a b~~ıırmış, Ts. 

il ail Habip, Ahmet Hamdiye ağır söz. 

3 
er söylemiş, şair bunl:ırı geri alma. 

~tnı söyliyerck masadan Y.alkıp kendi 
ubıcısasrna dö:ımüştür. 

l 
Uesc1enin ilerlediğini gören doktor 

ı 1 ~rt k u Hakkı kalkıp g1tmis, İsmail 
a.föp yalnız lüı!mı~. Kalkmış·, Ahmet 

1 . amdinin masasına oturmak istemiş. 
\ır. Ahmet Hamdi ise ,nözlerini geri 

, lm1dan bunu yapamıya::a[Jını bildir. 
iş .. 

ı !~mail Hrı bip. ke::disini gö;sünden 
~~ınış, Ahmet Hamdinin mukabelesi 
zerine, ayak kayma hadisesi olmu~-

1 \J.r. 
!- Şimdi sözü Ahmet Hamdi Tanpma. 

a. bırakıyoruz: 
- Galatasaray lisesi edebiyat öğ. 

;etmeni İsmail Habip ile sekiz senedir 
i anışırız. Fazla bir hususiyetimiz yok 

t.ır. Yalnız lokaııtada tesadüf ettikçe 
asa aşm dahi olsa, bana iltifat e~ 

~errii. 
t t:;ki tanışıklığım1za misal de Kuz. 
~ıncukta yalısına da, _ _.t ede:ı zat, bi. 

k' hadisenin geçtiği lokantada, bi.c 
1 hafta evvel ayni masada bulup be. 

~her davet etmiş olmasıdır. 
B:z lokantaya girdiğimiz zaman o. 

Bitp=ızarında Hemen 
Satılırken Bulundu 
Dün Adliyede geçen bir hırsızlık 

vakası pek garip safhalar arzetmiş. 
suçlusu da bir günde yakalanıp 
mahküm edilmiştir. H{\.dise şudur: 

üniversite lktısat Fakliltesi talebe· 
sine.len Celal atlında bir genç, dün 
adliyede üçüncü ceza. uıahkemesin -
deki davası için mahkeme salonuna. 
g?rmiş, gircrl,en p:ırdcsUsünü çıkarıp1 
kö:şecleıd nıasaııııı üzerine bırakmış. 

tır. 

Genç içeride dura dursun, Pardcsi.ı 
Ali aclıncla l.ıirisi tarafından giyilıni:; 
, e bu suretle ı::;ahil>ini tleğiştirmi:;;tir. 
Dışarı çılop da p::ırdesüsünüıı yerin<le 
yeller estibini gören Celal, polise mli

racaat etnıi~. falı:at bir taraftan da 
Ta !ebe Yurd ıı ııa ı.ı;i derek arkadaşları 
na dert yanmıştır. 

Gençler vaziyeti nıulıalrnnıe ettik· 
ten sonra hırsızııı ııardesliyU satabi
leeeği ve bunun için de kencl.isinı 

"Bi tpazarıııd a,, yaka lıyab ilecekleri . 
neticesine \"armışlar, ve 20 - 30 gen\ 
l.ıirden harekete geçerelr, Ilitpaza · 
rrnı dört koldan taranıağa başlamış· 

lardır. 
C<»1İ9 bi .. 90JrlJd6 tn .. Rrn<> ~U.t'.ıtJJD 

yapılan bu arama boşuna çıkmamış 
ve hırsız Ali, pardestiyü 1ıir dilkkan. 
da beğendirmek üzere elinde tutar 
bir halele yakalanmıştır. 

Hırsız Ali karakola götürülmüş, o
radan da pardestiyü kapısının önünde 
çaldığı Uçüncü s ulh ceza mahkemesi· 
ne verilmiştir. lIAklm D. KAmlJ, su~
Iuyu muhakemeden sonra kenclislni 
bir ay mlidtletle hapse mahkum et. 

miştir. 

Bu suretle de talebe CeHl.1, arka
daşlarının rardımiyle hem pardesü . 
suna kavuşmuş, lıeın de bir hTrsızı 
yakalattırarak polise yardım etmiş 

tir. 
---0 --

Balık ihracatı 
Bu hafta lstanbul sularında mülıbı 

miktarda balık tutulmul3tur. Buna rağ 
men, ihracat o kadar istekli olmamış, 
tutulan balıkların mühim bir kısmı 
müşteri bulamadığından ve kokacağm 
da:ı korkulduğu için tekrar denize Jö. 
külmüştür. 

Bu hafta. Yunaristana 150 bin çift 
!talyaya 20 bin çift palamut ve torik 

satılmıştır. 

Bu J::alıklarr, 30 Yunan motörü ve 

~n b~!u'liuğu yerde bir masa intihap -o---
tn.!dık. Bizi, lokanta sahibi daha ra. 

15 ltalyan vapuru nakletmişlerdir. 

le yapı'au lıir sahtekilrlrk davasma 
başlanıuıı:;tır. lşin mevzuu zengin bir 
miras meselesidir: 

lstanlıulıııı s:ıyılı zenginlerinden 
Şakir Sabuncu geçen sene ölmüş, öl. 
nıeclcn en•el de hazırladığı vasiyet -
naınesine güre malı mirasçıları ara
sıııtla taksim edil ıniştir. Ancak, Şakir 
Sabuncu, hayatta iken defa evlenmiR ~ 

vo her iki kansıuı.laıı ela çocukları 

olmuştur. 

1\1 e rlı u uı vasiyetnamesinde birinci 
karısından olan çoculüarma daha 
faz}a miras bırakmış bu suretle ikin 
ci karısı ile çoculi:larına onların ya. 
rısı katlar tutacak 1.ıir yekun isalıet 

etmiştir. 

llunuıı üzerine ~ " 1dr Sabuncur.ı· 

ikinci karısı Ticf;a Lü t fiye ile oğulları 
Ahmet Suat 'e hmıail Fethi, Şalı:ir 

Sabuncunun vasiyetnamesini hazır -
zı rladığ·ı zam an şu urunu kaybetmiş 
olduğuna dair doktor Ali ihsanın im
zası ile tanzim edilmiş bir raporla,. 
bc:5inc·i hukuk mahkerııcsintle bir da
va açmışlar vasiyetnamenin feshi 
ile malın ııılilesa\'iyen taksimini is. 
temişler<li r. 

Fakat birkaç glin sonra nıUddeiu. 
ınumllVe raporun sahte olduğu· yo· 
lunda Dır thluu· 'akl olmuş, sulh lıa
lüm i h uzu rnndn yapı lan ıstntt;x-p-m:,. 
nuncla da sahtelik sabit olmuştur. Bu 
arada doktor .Neşet Osman da hasta. 
nın mide ve damar hastalıklarilc ma· 
Ilı! olduğu, falrnt ölmeden bir haf _ 
trı evve line kadar şuurunun ye rinde 
olduğuna dair şahadet otmlştfr. Hu· 
' nıı Uzerlne tahkilrnta girişen nıüd
c.ıdumunıili l{ raporu tanzim edenleri 
meydana çıkararak mirasçılarla be
r::ıb<'l' lıirinci sulh ceza mahkemesine 
V•.'l'llliŞtir. 1 

Hunlar a\·ukat kı1tibi Feyzi Ye bir[ 
k:1ı; ay C\'\'Cl mücldeiumunıilikçe ya., 
zı'ıanesi basılıp araştırma yapılan 

muakkip Adnandır. 

l>UnkU muhaJ,emeclo suçluların 

lı3p~i gelmiş, yalııız Aclnaıı hasta ol. 
clıJğıma dair bir rapor göndererek 
g. lıneıniştl. 

~~uçluların sorgusuna girişen malı· 
J· •:ı (>, e\ \em. ıııerlıunıun ikinci karı
sı Tiefia Lütfiyeyi dinledi. Maznun ka 
dın şöyle ifade vereli: 

- Kocanı öldiikten sonra biltün 
reçeteleri toplayıp umumi vekilim o. 
h•: oğlum Suacla 'erdim. Başka bir 
Ş")den haberim yol;:tur. Bu reçetele. 
ri doktor Jlısan Ali verdi. Doğrudur, 
isterseniz yemin ettirin . ., 

o.;;1u Ahmet Suat ise: 
at t Keten Tohumu Piyasası 

e memiz içi:ı onun yanında bir ma CJ.ya geçirdi. Ketı"ntohumu piyasası canlanmağa - ilen tüccar!ıl{ yaparım, mahke· 
.ı t ·ı f başlamıştır Bazı yerli fabrikaları:ı pi mo iş 1 erile ui!rıı, azdını. ..1tıal~kı'ıı 
' ~ 8?2a. 1 • ı_abip Sevüke kitabına o-er. · · • ~ ~' • • ··d - ,... " yasadan mal almag~a başlaması bu can Adnr ıı tavsi.vc ettiler. Tel. ·ı·d,ıi:..ııı" 

.. - ıgım ıçın hiç kız1m deirildim. Çün · L ' .... u b · . . ~ !ılığı doğurmuştur. Bu cümkden ola. giderken biitiin rcçcleleı i k0ndisi e 

Dün Odada Mühim Bir 
Toplantı Yapıldı 

Yakında Ankarada toplanacak o. 
lan el dokuma tezgahları kongresine 
gidecek murahhasların intihabı ve 
hazırlanan nizamname projelerinin 
tetkiki için dün öğleden sonra Tica
ret Odasıııda bütiin alftkadar tezga.h 
sahiplerinin iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. 

İki saattan fazla devam eden top· 
lantıyı Ticaret ve Sanayi Şubesi dl -

rektörü B. Avni Abacı idare etmiştir. 

Toplantıda muhtelif dokuma nevi. 
leri üzerinde konuşulmuş, top halin
de dokunan kumaşlarla parça halinde 
dokunan kumaşla.rm nizamname pro 
jesincle tesbit edilen nisbetleri üze • 
rinde dUrülmUş, ebrulc, mektep ço· 
culüarı için göğUslük, perdelik, ya. 
tak yüzleri, pijamalar, kreponlar ve 
sair dokumn cinslerinin atkı ve çöz
gU tipleri üzerinde bilhassa mUnaka· 
şalar olmuştur. 

Sanayi Umum ~1üdürü B. Avni A
bacı mlinakaşaları sükunetle idare 
e ·~ ::ı:a,,n ojenin bütiin maddeleri 
tetkik olunarak kabul edllmiştfr. 

Daha. sonra lrnngreye lstanbul mm. 

takası namma gönderilecek murah • 
has için intihap yapılmış, yazma ''e 
d okuma. k ooperati fi r eisi D. Yahya· 
Yılmaztllrk ittifakla seçilmiştir. 

n. Yalıya YılmaztUrk birkaç giln 
sonra Ankaraya hareket edecektir. 

o 

Fındık Satışı 
Bu hafta içerisinde kilosu 71 ku. 

ruşta~ 2 l.~60 kilo iç, 72,5 kuruştan 
1010 kalburlanmış fındık, 17,5 ku • 
ruştan 2000 kilo kabuklu ceviz satıl. 
mıştır. 

--O--.. 
Takas Komisyonu 

lstanbtıl Taka2 tetkik komisyonu bu 
gün öğlede:ı sonra Ticaret ve sanayi 
odasında toplanacaktır. Bu toplantıd,ı 
bir haftalık takas muameleleri tetkik 
olunacaktır. 

--o--

Şoförler Cemiyeti Adını 
Değiştirdi 

İstanbul şoförler cemiyeti he t' . , ye 1 

um umıye kararile "İstarıbul mot·· l;• 
ı ·1 or ~ 

na.~ı va:~ta_Iarı ceın iyeti,, şeklinde is • 
mını degıştırmiştir. 

Cemiy;ti~ umumi katipliğine ye:ıi 
olar:ık N ecıp 1 par tayin edilmiştir. 

lr'h~nım ıcın tasnif edilmek, edebiyat rak bir fabrika piynsadan 15 bin kilo verdim. oradan gcliııco :4dn" n bana 

l
. 1 ıne girmek en son sü~ünülecek i:::. · r B . ., keten~ohumu almıştır. ıki rapor verıli. Buıılal'(lan birisi Ih-
:. encP herhangi bir kitaba girmek - Beııim hiçbir şe,·den b b . e-,

11 
d . Bu alış diğer fabrikaları da hareke. san Alinin. öteki ele Tiol.ıert adruda bir . 1 · J a erım 

a
:' , ora a kalmak bır mt·seledir. Be~ ' ı 1 ~_o c ıı_enı besincı· htrl{ul• nıahl•eme ım ı te getirmiştir. c J ..tor nclu. lı an Al' · raporunu · • • 

a, ge ecek zamana kalacak eser Ü l l sıııdekı clavanıd·ın da f ~tect· S h s {ÜC ar Jıiikiımct tabibi ta::;dik et . • • eragat ettim 

a 
ını .•. a sım hakkmd:ı bir tek pro. için kimse de hayret etmezdi. . t' n ~ 1 1 ve ıptal da\ asr açtıııı.,, dedı·. 

el 
mış ı. lCSlllı ı r malrnın tarafından 

gan a yapılmasına taraftar de"i _ ı.~:iessif hadiseye İsmail Habip Se. ·In Hatt" b o ki H kk tasdik edilen lıir raporun salıtelifrini Buııdan sonı·a cloktoı· lhs·ın :\l' . 
· a on ec c;en"l'l h t vükün doktor Rus"U u a ıya yap. " ını !!b • ·ı "" 1 t ocayım. a. ..,. ben nereden lıilcbilirim.,, v 1 T N' ' _, n 

\
_emin coğu yazı yazdıg-ımı bilmez tığı bir latife sebep olmuştur. Ben biz.. 1.~11~

1 

~ ·lı~zmi Nuri söz alarak müek. 
•
1 

d · DiğC'I' sııı:lu avulrnt kfıtilıi Fevzı· ' ıııın ır ı t' 1 
.. rn en bilmezler. Anlatmam. Kendı· zat vesile verdig~im bu latifeyi tamir ı:; H asını verdi. Haberi ol· ise şuııları söy! di: ına ı · iı.Şesinde cnlı~mağ·ı seven ve bunu ter. için onu yine bir ba~ka latife ile İs. . '. l 

1

~
11 

ıııızası taklit edilen lhsan A-
l '

1 
edt>:ı bir adamım. Bazan bu uz!e. mail Habip Sevükün aleyhine çevir. - Ilir giin Adnan beni buldu. On lı ıstıdasrncla, GO senelik meslek hu-

l'l'ıden S!l'f fikirlerimi müdafaa için dim. o. bu:ıu ciddiye alarak, bana a. lira 'erdi 'e meseleyi :· : .t.~rak: ) atının rendele eclildiğini süylliyor 
l!{tnışımdır. ğır sözler söyledi. Geri almasını iste. - Sana soral'larsa, "git~:, 1 1Iısan aoo lira ınacldi 3000 lira da manevt 

Beyoğlu 
Halkevinde 

Bu sene de kitap 
a;ılacak 

Beyoğlu Halkevinden: 

sergisi 

Neşriyat yapan matbaalara kit:ıbcv 
lerine, hususi tabii ere: ' 

1 - Evimizin kitabsaray ve yayın 
şubesi faaliyet proı:;Tamında mühim bir 
yer alan ''Kitab Sergisi,, işine bu yil da 
te§ebbüs ediyoruz. 

2 - Sergi 1 - İkinci Kanun - 939 ta
rihinde Evimizin Tepeba.şmdaki n:er
kcz binasında açrlacak ve 15 gün deva 
edecektir, 

3 - Sergide 938 senesi neşriyatı teş
hir edilecektir. 

4 - Sergiye iştirak edeceklerden hiç 
bir sebeb ve suretle para almmryacak ve 
serginin bütün işleri Evimiz tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Sergiye iştirak edecekler, 938 
senesi içinde neşrettikleri eserlerin bir 
listesini tanzim ederek 30 - ikinci Teş
rin - 938 tarihine kadar Evimize gön· 
dermelidirler. 

6 - Listelerde yazılı eserler, Evimiz
cc tayin edilecek memur tarafından 

makbuz mukabilinde sahiblerinden al
dırılacaktır. İstanbul haricir.de bulu -
nunların posta ile gön.dermeleri zaruhi· 
dit. Liteler tevhid edilecek b.ir broşü~ 
halinde tabedilecek ve ziyaretcilere tev
zi edilecektir. 

7 - Sergiye iştirak edecekler, ser
gide teşhir edilecek kitablara mahsus 
şartını kabul eylemeJidirler. 

8 - Geçen yıl açtığımız sergi pek kı
sa zaman içinde hazırlanmasına ve bir 
hafta devam etmesine rağmen: 27400 
kişi tarafından ziyaret edilmiş ve y~z
lerce kitab satılmı§tır. Bu ikinci -sergi
nin daha verimli olcağı şüphesiufü. 

Halkımıza memleketimizdeki yeni neş
riyatı tanıtmak, kolayca kitab temin et
mek imkanını vermek, kit;ah sevgisini, 
kitab okumak zevkini aşılamak gibi 
maksatlara dayanan bu teşebbüsümüze 
neşriyatı olan kitabevlerinin, hususi ta· 
bilerin, kuvvet ile alakadar olcaklanna 
kani olduğumuzu ve kıymetJi yardım -
]arını, beklediğimizi saygılarımızla bil
diririz. 

--o-

Bozuk tramvay 
yolları 

Tophane • Karaköy Yolu 
Henüz Tamire Başlanmadı 

Belediye ile Tramvay Şirketi ara· 
sında. yapılan blr aBlaşnıaya görE 
Şirlret bozuk tramvay yollarını bir 
pl~n dahilinde yapacaktı. Nitekim 
ilk olarak Galatasaray. Taksim ara· 
sındaki caddeyi esaslı bir surette ta· 
mir etmişti. Şirket ikinci kısım ola. 
rak Tophane • Karaköy arasını yapa· 
caktı. Nedense bu kısımdaki tamira. 
ta başlanmamıştır. Belediye yeniden 
Şirlrete tebliğatta bulunacaktır. 

-0-

On beş yerde 
Betondan Yeraltı Tesisatı 

Yapılacak 
Geçen hafta Vali ve Belediye Reisi 

Bay Muhiddin üstUııdağın reisliğin
de telefon, su idareleri, Tramvay ve 
Harnga.zi Şirketleri müdlirleri top • 
}anmışlardı. 

Telefon idaresi şehirde on beş yer· 
de beton yeraltı tesisatı yapacağın: 
bildirmiştir. İnşaata kısa bir zaman· 
da başlanacaktır. IIavagazi şirket . 
leri de bazı yerlerdeki borulan de
ğiştirmektedir. Su boruları birkaç se. 
ne evvel tebdil edildiğinden bunlar 
değişmiyecektlr . 

--o-
. l.snıail Habibe. ben, beni kitabına dım. Sözü arttırdı. mukabele ettim. 1 Alinin e\indcn raporu aldım.,, uer. zarar ziyan istiyor<lu. 
eiın almadığım söylemedim. O, her Ben pehlivan değilim ve bu cins a. sin, dedi. El'tcsi günU beni KadıküyU· Bundan sonr:.ı. müddeiumumi th Halk Sandığı Pazartesi 
.• asında, tana kitrıbmda bahsedeme. dale kuvvetlerini daima küçük bul • ne göndererek IJısan Alinin evini gi'>s san süz alarak: • 
161 içın tress;•ıfe · · .. 

1 
· b' durr.. Çünkü fikrin kuvvetine inam. terdi. iloJlecliııı. Anladığıma göre .Ad S Açılıyor . .... nr:ı soy cmış ve ır Ü • - uçlu Adnan lılr kaç gün evvel 

'tap •
1
ecretme'{ s t"l k d' · b rım. Fakat ı::.ahsıma taarruz edildif!i na ıı eski den l Jısıı n Alinin ha~tası ·1• ı b Önümüzdeki pazartesı· açılacak olan e .

1 

-_ :ı ı ure ı e en ısıne u ~ - n :ıska bir duruşmasında. mahkeme s_ı eyı vermemi istemiştir. Bense zaman. ellmcien geldiği kadar müda. nıiş, L>u sırada antC'tli lcuı:;ıtıardan ve 1 Halk sandığı hazırlıklarına ehemmi. a ". ge meıniş ve Peştcde olduğuna da· 

1tna bir latife ile bahsi kapatmışım. faa ederim. Benim çelimsiz. hasta, sol. altlığı bir tanesi ile imzasını taklit 1 lı yetle devam olunmaktadır. Sandığın 
tr Ç b" Id - d efnıı·s.·... ır ıa er yollamıştı. Halbuki şimdi . 1 d -

· ok merakım ı d b" 1 bı·r gu:ı, aı:a ı o mrnm an bahsedi1iyor. v h ışga e ecegı· binadaki tadilat tamam. ~ o say ı, oy e ~ - asta olduğunn dair hir rapor geldi. 
. ebiyat tarihi yazmağa. epeyce saıa. Dostlarımı fazla merakta bırakmamak Fa!rnt iş ciddil eşip resmi ınahint Bunun sahte olmasından şüphe edl _ lanmıştır. Pazartesi gü:ıü sandık bü. 

1l'eti olan bı'r d çu· ku" 15 İ"in s1hhatte oldugu~ mu ~l ilave ede . alınca ürktiiın 'icclan azabı çc'Kme
0

ı:r. yük bir merasimle ı..çılacak, merası·m. a amım. - n " ~" yanını. Tabihi adli giderek evinde tıedir edebivat okuttum - Oturur. yim. Ayrıca hadi~enin gazetelere ge. başladım. Ye milddciuınuıniliğe gide- muayene etsin. dedi. de hazır buluncak olan bütün esnaf 
~~r ve kendimi de koyardım. Bizim çecek hiçbir ehemmiy<>ti olmadıt!·ına rek lıahl'l' Yerdim ... eledi. Mahkeme bunu yerinde bularak teşekkülleri ve cemiyetleri reislerine 

---~-'-'--------------~-----Ll&.i.ı~-.c.ı..:Lı,1-L:ai.hl.~;ı.:..----------...L ....... ...ı......ıı ............. ..ı_:ı........ı...~ı...ı..ı~~~;.:.:.:_::~s:a~n~d~ı~ğ~ın::.!!g~a~y~e~si~v=e~y~a~p~a~c~a~ğı~h~lzm~~e~tl~e:c_~ 
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Seyisin atı genç kıza doğru başını 
salladı ve yürüdü 

Al at gururla başını kaldırıp dizginleri sarsıyor 

-~ -

Hülasa 
7'011u~ llan hastadır. Öleceği.. 

>•i u11/t:ıyıncu karısı Kıdrnşlu o. 
!İl'lları Akbıığa ı·e Gükbuğa ile 
kı::ı Maralı, bir de otıız senelik 
1 ıc::iri iken biı yıldanbcri daryııı 
olduöıt ll!alatıı yatafjımn başı. 
na çağınyor. Gö1:buğa, Mala. 
v111 kı:::ı Hlçi11i seviyor. llalbll. 
J.-i Malav yolda bulunmuş meç. 
hu/ bir çoc-uk iken han t'lrafuı. 

Ht->r uün hlr mes'eJe: 

Kimsesiz çocuklaı ı koruma 
ger.işlEtmeli teşkil~tırıı 

fümsesizler yurdu ilk kurulduğu Vct 

kit bir çokları bunu şöyle bir teşebbüa 
s:ı.ymışlardı. Fakat sonraları çol; par. 
lak neticeler alındığı görüldü. Yalmz 
bu yurt. bütün kimsesizlui çatısı al. 
tı:ıa alamamaktadır. Geçl'n gün tram. 
vayda kimsesizler yurdu mildilrUnı:! 

bir ahbabı sordu: 

- Nasıl çocukların seksene vardı 

mı? 

- Vardı .. 
- Maşallah, maşallah ..• 

O esnada gözümün önüne iki tablo 
geldi. Biri Köprü altında ilstü başı 

yırtık, geceleri demirlet in soğuk taş
ların üstiinde uyuyan. şunun bu .. un 
cebinden p::ıra. d"ikku.ından elna. ar. 
mut, pastırmıı <:'llnıağa uğr~"n yUzU 
gözU kir içinde serseri çocuk. İkinci 

tablo: yüzUnde :leŞ{'. gözlerinde ışık, 
lÜnde iş ve nıuvaffal; :yctle çalır;ıruı 

•'iyi,, nin man:-'"ını anlamış Türk ço. 
cuğu. 

Adliye V c • :iletinin kurduğu ceza 
evleri de böyle değil midir? Bütün kin 
\·e i:ıtikam arzuları yerine itidal, mu
hakeme ve iyi, in.san gibi yaşama fi. 
kir ve arzusu aşılamaktadır. 

Burada temas etmek istediğimiz 

nokta. htaııbuld • sayısız kimsesiz ço. 
cukların hfılil. sokaklarda dolaşma:arı
Oır. Bunların nrasmdr. "kims siz., kı. 
yafetle aile çocukları da vardır. 

Şiddetli takiplere rağmen tramvay. 
ların arkalarına yapışır, çalır.a ve 
çu:pmayı öğrenirler. Geçe:ı gün l~öp. 
rUnün Haliç iskelesinde bir sandalda i. 
ki balıkçının muhaveresini dinledim. 

~ne;. otuz yaşında biri: 

- NUfus kağıdımı sordular, diyor. 
du. Ben a-:ıamın, babamın adını bile 
bilmiyorum, nerede doğduğumu ne 
bileceğim? 

Bu, her haldt! bir suç işlemiş ve po. 
lısin e!ine düşmilştU. Belki bu suç de. 
ğil de şahitlik \'C yahut ehemmiyetsiz 
bir hadise idi. 

Nüfus tezkeresiz:iğini bu sefcr!ik 
geciştirdi. Fakat elcct bir gün yaka. 
sını ele verecek ve soluğuhapishane. 
de alacak. Yine ayni ycı de umulm1ya. 
cak bir hadise ile karşı!aştım. 

On beş yaşı:Jda bir genç. balıkçıya 
dert yanıyordu: 

- Babam hem p!\l'a kazan, hem de 
oku! Para knzanmazsar. okuyamaz.sın. 
dedi. beni balık tutmıya gönderdi.. dL 
yordu. 

Çocukla konuştum. na bası balıkçı İ
miş.. E\'dc Ü\'C}' ana ı varmış. Kendi. 
si okumak istediği halde okuyamıyor, 
çünkU babası bırakmıyormuş 

- Ne yapacaksı:ı? 
Dedim. 
- Ne yapayım, dedi. Balık tutaca. 

ğım. Bazı geceleri sabı:ıha kadar ba -
lıkta kalıyorum. Ondan sonra melde. 
be gidemem ki.. Derse nasıl çalışı • 
rım? 

"' Bu çocuk, btirnn iyi arzularına rnğ_ 
men serseri olm" - 1 namzet değil mi. 
dir? Mütemadiyen °una buna küfrede. 
rPk iş yananlar R'" cıında o da ay:ıi va 
ziyete düşecek e1indeki olta ile balık 
avlamııkton haşka hic;bir sanat öğre. 
ncmiyccek. Bir gün kendisini doyura. 
mıyacak. para da kazanamayınca so. 
kak serserisi olup ,ıkaeak. 

Kimsesizler yurdu. bütün kimS<>si?
leri toplayıp onları yetiştirecek tcşki. 
!atta bulu:ımayabilir. Fakat bu gibiler 
hiç olmazsa. sokaktan alınıp, hük(ıme. 
tin v:> · •·(-tlerdeki sa.nay! müesseseleri. 
ne \" 'lirse hayatları kurtar11mış, is. 
tikballeri temin edilmiş olur. 

'l·l .•• , 

...... m!; .. ~ ................................... ~ 

Karamazof Kardeşler 

ma.;a karşı buyuk bir heves ve kabili· 
yet göstermi~miı. 

On üç yaşında Moskova lisesine J a. 
zılmış ve hamisinin arkadaşlarından 

meşhur bir terbiye mütehassısırnn 

evinde pansiyoner olarak yeralmıştr. 
Orasını bitirip Oniversiteye girdiği 
vakit ise, artık ne hamisi, ne de ilk mii. 
rebbisi elan Pedago.,.:n yardımı vardı. 
Çocuğun miras meselesinde bazı ek

siklikler görülılüğü için resmi muame 
lelerin formaliteleri i i biraz süriince
mede bırakmıştı. İşte bu yilzden deli. 
kanlr, Oniversite.deki ilk iki senesi cpc1 
sıkıntı çekmiş ve bir yandan dersleri. 
ni takip ederken. bir yandan da haya· 
tınr kazanmak zorunda kalmıştı. 
Şunu söyliyeyim. ki bütün btı yok· 

sulluklarn rağmen, tvan, hiç bir zaman 
babasrna me'ktup yazar:ık hnli:ıi açma· 

mıştı. Buna, belki gururundan ötiirü 
katlanmamı~. belki de akliyle, böyle 
bir müracaatin zaten faydasız olacağı. 
nı 'Kestirmişti. 

l!er ne ise, İvan kimseye derdini 
söylemedi. Çalıştı çabaladı, ilk önce 
yirmi "K~pek,. e hususi dersler verdi. 
Sonra onar satırlık küçük şehir haber
leri toplayıp gazetelere sattı. Biltnler, 
bu kısa haberciklerin ze'ka ve kabiliye· 
ti!: hilla a edildiklerini söylerler. Nete 
kim tvan bu üstünlüğü sayesindedir ki 
Moskovada ve Pcter~burg gazete ida. 
rehanelerini dolduran binlerce Darül. 
fünunluyu geride bırakarak kendini 
kabul ettirmi~ti. 

Bir kere gazeteler muhitine girince, 
artık cradan tahsiline bitirinceye ka· 
dar hiç ayağını kesmedi. Gittikçe ya 
zıh:ırına da parıltı sir.iyor ve edebiyat 

daıı büyiitülmii.ştiir. l'asa bu 
aşka engeldir. Baba son 11ef eıtüı 
de oğluna aşkında sabit olup 
ofoıarlı[jını soruyor. Vazgeçme. 
diğini anlıyor. Bıı yüzden Gök. 
boqaya miras olarak bir at ve 
silahlardan başka bir şey kal. 
mıyor. ilan ölüyor ı·e gl5miili1.. 
yor. . 

A/..:buğa. bütilıı adsızlar gibi 
yabancı yerlere gitmemesi için 
Gökbu§aya rica ediyor: 

için sebep yok. Gel benim yerime 
sec! 

- Bunu yapamam. 
- Hnllc daha çok sevinir. 
- 13abanıın dileği kutludur, Yasa 

bozulur \'e başkalarına klltU örnek 
olur. 

- Dnna. hnnlık yeter. :\lallarımı 
sana veriyorum. Elçinle evlen! .. 

- Babamın ruhu rahat etmeli! 
- Bana buyurukluk et! 
- Mıılnv yeter de artar bile ... Den 

her halde gitmeliyim. Kısmetim bu
dur. Adsızlık yoksulluktur. Fakat 
llnllldUr. Yllreğfm, ve kılıcım beni 
amacıma götürecektir. 

- O yllrek. o bilek \'e o krlrcrn ynr
dımırın eren hana ne mutlu! .. 
Akbuğn gözyaşlarını zorla tuttu. 
Gökbuğa kardeşini kucakladı ve 

öptu: 
- Başın sıkılırsa haber sal, döne-

rim! 
Dedi. 
Bu sözler delikanlıyı avuttu: 
- Tnnrı ~eni korusun! Yolun açık, 

kı metin giir olsun! 
Hıçkıran annesi onun a\·ucuna bir 

dizi inci sıkıştırdı: 
- Dunları al, Hizıın olur! 
- Koyncak yerim yok. Sn.kın., d6-

nllşte Elçinle evlendiğim zaman o
nun boynuna takarsın! 

Glizcl Maral Gökbuğ-nnın göğsün -
de ağladı: 

- Benim sürUlerlm sana dn yeter
'i, Ako ! Niçin bizi öksüz bırakırsm! 

- Senin gibi kıza az bile gelir. Hoş 
ça knl canım. Baykend Beyi yiğittir. 
Knyrun dıı bRbası gilılclir; ona var. 
Çok geçmez Elçinle birlikte Dnykond 
de seni buluruz. 

- Madem ki sen istiyorsun!. .. 
Mnlav onun eJlerlnl öpmeğe dav

randı: 

Gökbuğa ihtiyarı kucakladı: 

- Denim bir adsız olduğumu unu
tuyorsun! Oz babamın ölUm acısı 

seninle avunuyor. Elçinin karşısına 
ona lfıyık bir val'lıkla döneceğim glln 
uzak değildir. 

:Malavın boynu bUkUlmtiştU. lkl 
damla yaş gözlerinden yannklarıu:ı 
uzunca, kır ve seyrek sakalma doğru 
yuvarlandı. Bir şeyler söylemek isti-

filemiylc tanışıyordu. Fakat fakültcyı 
bitirdiği vakit, kilise ve mezhep hak
kında yazdığı bir makaleden sonradır, 
ki meşhur oldu. Bu rr.ukaledeki keskin 
görü:i, zamanın ileri gelen muharrirle. 
rinin lıile takdirini kazanmıştı. İvanın 
hiç meşgul olmadığı bir mevzuda 
gösterdiği bu kudret herkesi alakalan. 
d.rdı. Ruhanilerle birlikte, dinsizler de 
onu alkışlıyorlardı. Bu makalenin şöh
reti, bizim kazadal:i manastıra kadar 
yayılmış, imza sahibi tanınmıştı. Pek
az sonra da ırakalenin sahibi, doğduğu 
topraklara gelmişti. 

ivan, babasının yanına niçin gelmiş
ti? .. Daha ogünlerde biraz end:şe ile 
bu suali kendi kendime sorduğumu 

hatırlıyorum. 

O kadar feci neticeler veren bu ge. 
liş, benim için uzun zaman çö:ülmez 
bir muamma olarak kaldı. Doğrusu, 

İvan gibi yüksek tahsilli, derin bilgili 
ve mağrur bir adamın, bu kadar fena 
idare edilen bir eve gelmesi, anla,ıhr 
şey değildi. 

Fiyodor Pavloviç, bütün ömrünce, 
onu ihmal etmiş. aramamış, özleme. 
m

0

şti. Pnra gönclermek şöyle dursun. 
~lki bir gün istc:meğc ı:elir diye he-p 

yordu. Gökbuğa susturdu: 
- Neler diyeceğini biliyorum. Ge

ne burada kalmam lı;:ln beni kandır
maya çalışacaksın! Yorulma; bana 
hak ver! Elçin önce Tanrıma, sonra 
sana. emanet! Benim icln de kucak
la! 

- Onu görmlyccek misin? 
- Dun akşam uzun uzun konuştuk. 

Başka söyllye<"cklerlm yok. Uzlllme 
sini istemem. 

- Fakat buna daha çok UzUiecek
tlr. 

- tJzUlmesln ! 

Doğrusunu söylemek lft.zımgellree 
GBkbuf,n sevgllfsinl, bir defa değil, 
yilz defa daha görmek ve kucakla
mak isterdi. L!kln korkuyoı·du: O
nun, iri elfıgözlerJnden yaşlar akıta
rak, uzun kirpiklerinin arasında bu
lutlar ardındaki güneşi andıran ba
kışlnriylc Gökbuğanm yUre~lni yu -
m uşatablllrdl. 

Halbuki Malav da, dJğerlcrl de 
son llmitlerlnl henUz kaybetmemiş

lerdi. 13tiyorlardı ki Elçin onu yolun
dan cevirebllsln! 
Gökbuğa lkl adım yUrUdU. Biraz i

leride iki atı yedekte tutan, otuz yaş
larında geniş omuzlu esmer blr adam 
vardı. Ona: 

- Haydi, Korac! Gidiyoruz. 
Dedi. 

huğa onun yardımiyle hayatının en 
srrasmda tanımış, kılavuzluğa almış
tı. Avların izlerini. tuttukları yolları, 
uğradıkları su başlarını, sığındıkla
rı yerleri c kadar iyi biliyordu ki Gök 
boğa onun yardımiyle hayatının en 
gUzcl ve bol avlarını vurmuştu. 

Bundan başka Koraçm çok çevik, 
nişancr, iyi silfillşör ve açık kalpli ol
cıug-uııu \la; anta.xnı~. T\1rk ll-'-d•-

başka İran illerini Ye dilini de pek iyi 
biliyordu. Bunun için yanma almış bir 
daha brrakmamı~tı. Onun sekiz yıl ön
ce gidip de beş yıl kaldığı İran ülke· 
sine kendisinin de adsız olarak gide.. 
ceğini bilmig olaydı ancak bu kadar 
tedblrıt davranırdı. 1 

Koraç (1) gerçekten çelik gibi bir 
adamdı. Taşıdığı ad ona pek uygun 
düşüyordu. 

Gökbuğa onu çağırır çağırmaz genç 
adam yularından tuttuğu kır atla bir. 
likta hemen efendisine doğru koşmu!J 
sol üzengısini tutmu~tu. 
Gökhuğanm, ayağını diğer üzengi. 

ye koymasile eğerin üstüne oturtl§!.l 
bir oldu. 

Koraç da al altma binmi§ti. 
lklsi birden ora.da kalanları scliim-

lıya rak ileri fırladılar. 
Anne, brdeş ve sevgililerin yü. 

1 - Çelik, p-.. 1at demektir. 

içi titremişti. lş böyle olmakla bera
ber, işte tvan buraya gelmiş bir ay, iki 
ay kaimış ve babasiyle pek güzel an
laşmıştı. Buna şa~an sade ben değil
dim. O sıralarda Pariaten sılaya gelen 
Pi yer Pavloviç bile: 

- Zengin malümatı var. Yabancı 

bir memlekette daha §İmdiden de ha. 
yatını kazanarak yaşayabilir. Burada 
ne yapacak? .. İçkisi yok, kumarı yok, 
çapkınhğı yok. Herkes biliyor ki, gel. 
mesinin sebebi babasından para çek
mek değildir. 

Diyordu. 
Evet ama, gün geçtikçe huysuz ba· 

ba, cğlunun değerini anlayor ve arala
rındaki yak nlık artıyordu. 

Araya zaman girince, anlaşıldı ki. 
ivanın gelişi ağabeysi ''Dimitri,, ye ait 
bir meseleden ötürüdür. Bunları öğren 
dikten sonra da tvan bana yine bir mu 
amma gibi karanlık görünmekte de. 
vam etti ve gelişini izah etmek k& bil 
olmadı, 

Yalnız ortada açıkça görünen me. 
sele şu idi: tvan, babasiyle dargın ve 
da.,,alr bulunan ağabeysi hesabına çah
!!ıyor hissini veriyordu. 

Birbirlerini çoktanbcri gör:r.crr.iş O· 

rekleri sanki göğilslerinden kop 
ve onların a,.dmdan sürüklenirce 
bilinmez yollara gidiyordu. 

- Yolun açık olsun! Tez dönes 
- Ho§ça kalın! 
Sabahın ilk aydınlıkları artık 

dar sokaktan bile kaplamıstJ. Gök 
ğa.nın gidi§i böyle ansızın olduğu h 
yollarda ve meydanlarda epeyce k 
balık toplanmı§tı. Bunlar nereden 
bcr almışlardı? 

Sevilen gönüllerden seven gön .. 
ulaşan gizli sesler, gizli gözler mi 
dı? 

- Gökbuğanın ö:ıüne geçmek 

diler: 
- Nereye gidiyorsun? Bizi b 

yazıktır. 

Diye bağıranlar oluyord\ıl. 
Fakat adsız delikanlı onlara yal 

gülUmsüyor, gördUğU sevgiden ö 
şUkranlarmı bnkışlarile anlatarak: 

- Hoşça kalın! 

Diye sesleniyordu. 
BUyUk kapıya yaklaşıyorlardı. 

çılmakta olduğunu gördiller. 
Askerler Gökbuğayı selamladılar 
Bu sırada arkadan çığlık gibi 

ses duyuldu: 
- Gökbuğa! 
İnce bir genç kız sesiydi. 
Gökbuğa atmm Uslünde bir an f 

sıldı ve dizginleri çekerek durdu. 
Geriye döndü. 
Elçin, owın üzengidcki ayağına 

rılmış. ellerini gittikçe yukarıya d 
ru sürerek öpüyor, kucaklıyordu. 

- Bana niçin söylemedin? 
- Gitmek istediğimi çoktan ha 

vermiştim. U z.ülmemelisin ! 
- Bana bir hulya gibi geliyordu. 

kadar çabuk mu olacaktı? Beni bJ 
da yapyalnız bırakıyorsun! 

- Kendini tut Elçin' Üzülmeni 
temiyorum, onun içi:ı gününü ha 
vermedim. Niçin yalnız kalacakıi 

sın! Benden başka herkes b~ 
Ben de kalbimi bırakarak gidiyorl 
ve çabuk döneceğim. Birbirimize ~ 
diğimiz söz \'C içtiğimiz and sana. 
miyor mu? 

Atının üstünde biraz eğilereli ~ 
'hıııı hu"u.l\1wu19, uU-tılZllıın u::ıı.une 

mış. böyle söylüyordu. 

Elçin sUzgün yüzünü onun gö~ 
deki Zirha sUrUyor, bu sert ve ~ 
yeri, bir ipek halıdan daha sevimli 
rahat buluyordu. •' 

- Sana gUveniyorum, fakat.. 

Gökbuğa. sesine hem tatlı hem 
sert bir ahenk vererek son defa ıt 
kızı kucakladı ve gözlerinden öptU. 

- O hnlde haydi artık babana I 
Beni de gülerek uğurla! Bak ben U 
lllyor muyum? Gökbuğanm yavukl 
olduğunu göster! Seni ayıplamasınll 

Gerçekten halk iki sevgilinin et 
fmı almıştı. Onların arasında da ~ 
leri yaşaranlar, hıçkıran kadınlar 
kızlar vardı. 

Elçin kendisini çabulC toparladı. 
Kır atın başını avuçları arasına 

dı. öptü. Bundan bUyUk bir seVinÇ 
gurur duyduğunu belll eden güzel 
vana: 

lan bu aile efradı, ilk defa olarak ti 
leşmiş bulunuyorlardr. Yalnız içleri 
de en küçükleri olan ''Aleksi,, bir 
ncdenberi kasabada oturuyordu. 
delikanlr daha §imdiden papaz kafd 
taşıyor ve bütün ömrünU vakfetif 
kilisede yaşıyordu. 

Üçüncü Çocuk: "Aliyop,,·{ 
Aliyoşa, henüz: yirmi yaımda, J 

beyleri 1van, yirmi dördünde, Dinı{ 
.de yirmi sekizinde idiler. Şunu da t 
liyeyim, ki Aliyoşa, papaz olmakl~ 

1 
raber mutaassıp değildi. Hatti ~ 
kalırsa onuna mistik bir ruhu da ~ 
tu. O, sadece kendisini kin ve nef 
ten kurtaran kalabalı1c yaşayışa d 
kün bir ~ocuktu. Manastırı sevi~. ~ 
ya bağlanışı da işte bu yilz:dendi. V! 

da başkalarına benzemeyen bir tit 
adamın bulunuşu, Aliyoşayi çekn1 
yetmişti. O, bu veliye bütün kalb 
bağlanmıştı. 

Bu çocuğun daha be;ikte iken IJ' 
haller göster<l• ·ini yukarda söyıeıİ 
tim. 

(1) N",,.."'· / l .. 'ts'nj~ nazlall~ 
~~· .r :· .. ,.... , ' i : ~-!·r:n sonunn t 
l~n • ç",, !:-:- ~i!i. (Dcvam1 ıı 
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CiTllll/efl les~~en bedelle 
Dört Aylığı Birden 

Veriliyor J'icnrel llüııl.ırıııııı ~hı:ııııı • s:ılırı son. 
dı111 ıtılııırl'ıı ılıl.ı ıw) lalurıııclıı 40, •<: SJı)· 
lufJnlu fıU ıwıu~. ı.luır.uıııu :o.:ı.)luıl:ı J, 
ılıı;ıııcı ve u~·ıııu ıı.lc l!. luı ıııt•hlc 4 lı:ı~ 
lık yuııı lil•sıııı·ı·c !'> lıı:ıı:.r. 

!Jıl.)uk, çok ılc\llllllı, klı:;.ı•lı, rcııklı llliıı 

vcreıılcıe ıı)rı u)rı JııılırııH"lt>r yııpılıı 
ltt"""' ıllinl.ırın ·ıınlıın. s:ııırı 30 lrnıu~ 
ıur. 

l lc:ıırf •. whlucttt o/111ıyıın 1.nriil. IM11ıor 

Uır dcfıı JO, ıkı ddıı:-ı !>U, u~· ılı·lası ll5. 
ılılrl ılL•lıısı 75 \'t: uıı tftolusı ıuu J.:u.-ıı:;.lur 

Ucı>lık ıl!'ııı \"t•u•ıılt·ıııı ıııı ılılıı~ı lıcıt:ı 
ç:ıtlır Uort ıııılırı ıw~·ı·ıı ılıiııl:ırırı tuzlıt 
!tlllırlıırı 111' lııırıı~:ıııı flt'!'>lllJ ı·ılılıı 

aut hi:111rt 1>1111111111 urtıre11ter1 :;ü 
~·ük IMn t11rf/nı uıi:rlt 'l:, l11ılıril11 

l\IJlllJN tıı•ııı ılojlpıııf:ııı ılojlı 11\ll kı•n 
dı lılure H~rıııılı·. ı ... ııı ~ııkııııı rıı•I·•~-:!:; 
de \':ıkıl \urılıı sllıııılıı J\E\1'11 1 IJIJI;\ 
IHE~ ıl~ıı lıııııı~ıı Plı\ ıı- ı:ilıı kı1lıııt t>ılı ı 

il l;l rnıı ıı n tı•J,.1111111 • ıır:t:t!°ı) 
n l!l1Z z:w a::ız&A • wızc if'•~ 
~..:.:..::....:.=:.:::::.:======:=-:.~~~~~ 

R/: .. OVO 
Solı 8-11 :rn 
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h ·W&l'i!I~ Tcfrikıı No. 3 <;evirt•n: \'. G. 

.Katilin başını ge 
Fakot Robert lrvird 

re e m 
bulmak kabH 

arat var. 
oJmayor ... 

Irvinin odasında polis bir hatıra 

defteri &ıha buldu. Bu da, onunun ha
tmı defteri iJi ve bazı sayfalarında 
Gedconlara dnir notln.r vardı. Bunlar. 
d:ın da cinnyeti:l ne gibi geı ait a 'tın.. 
da meydana geldiğini biraz anlamak 

kubildi: 
lı t•nin hatıra defteri 

A"ustos 19:J4 - Fena bir gün. Ar. .::> 
tık bilL'trı bunlnrn bir nihayet V(;rmek 
istiyorum. 

3 Al11slos - Ron.ıi ile be:-aber 
~ 

Grand Ccntr3la t;ittik. 

Komu:er Valentin: 
- Artık Gcc!eon meselesindeki bil. 

tün s.r.ar çö;,.iilmi.!ı. tur, diye kararını 
veriy..ır. Şımdi y pılacak ya'nız bir 
şey var, o da lnirıı 1:1!!.ııak .. 

Fak:ıt katil iki ay mütemadiyen a. 
rand ~ı ha!Je bulun .. nııyor. Valdt vn. 
kıt Am ri' n .. ın her .• eh; inde 1.rvine 
bir ac1am b,nZJtili;or. O zaman ~ ... h. 
rın hal ·ı pc.lı~e mJrcc:ıct ederek kcn. 
dıleıinin bu d li katile karşı muhafa. 
za~ıltl istiyorlar. 

Ha'l:m h y .. c m g:ttiltçe artıyor. 

rietta I\osinnski. Bu kızla Robertıx. a. 
r:ısında derhal bir aşk barlı) or. Boş 
\'akitl.:rınde Robert resim yapıyor. Lo 
knntndaki di,:;er garsonlara bak!lısn 
g'lzcl de rC'cim yapma.litadır. Bıllıns. 
sa müLnıadiye:ı Henriettanm çchre->i
ni c:"ziyor. 

füz resmini yaptırma'c için gendn 
kar"!..,mda dururken ?"urray ara sıra 
ovun ~ac !arını ok!'!uyor. Bu. Robcrtin 
gö"terdiği il'c sevgi alimrtidir. 

n •sim bitmiş gib!dir. Resimde gU. 
len bir k:ıclı:ı c:elırC'si görülüyor. 

llk okul öğretmenlerine verilm 
kararlaştırılmış mesken bedeller 
tedıyc ... ine bu aydan itibaren ba3l 
en 'ctır. Öğretmenler ağustostan · 
cite,.rine kadar almndık!an dört 
hlc mesken bedellerini toplu olarak 
ny b:ışında t. ''lcaklard1r. 

İnkılap Dersleri 
Onivcrsıte inkılün derslerine bu 

• b 

d"n ıtıtarcn başla:ıacaktır. İlk ders 
ki l\:ültür Dnkanı Hikmet Bnyur 
recektir. 

I' ız Liselerinde Askerli 
Dersleri 

Kız liselerınde askerlik dersler· 
haftada bir s:ıattcn iki saate çık 
1 tcafh yazılmıştı. Bu haber asılsı 
J"•z tal be'er crkPk taleb ... ler gibi h 
tnda bir snat ders göreceklerdir . 

Müfredat programı da kız talc 
l"rin müfredat programlarının a 
dir. 

Snııl ı2,:1n Muzık ( 'olo \·c koro), J:i .S.ı· 
n' :ı).ırı \'C it ı~ıı·ı kr, 13,1'1·14 Mıır.ik (Hiyu· 
z.elıcurıılıur lı:ıııtlosıı: Şd Ilı :ııı hu.ıçl'r. 

(Trırih:ıizl - BelvüyP gittik. Ye. 
• -1 ' mek yıyeıne:.ııK. 

rrarihEıiZ) - GedeorJarı göı tm. 

Zama ı z ım:ın b · ri çıl.ı) or: 
- B.!ıı U\ ini f .... la::ı yerde gördüm, 

diyor. 

O sırada :-.:is l\ozianski birderbire 
hir hal oluyor. o!mmnkta olduğu ır.ec. 
mua elinden dü~iiyor. F lmt kız d rhnl 
EO :ultlrnnh!ılınr muhafazaya mm•af • 
fnk ol yor. Tekrar mcrm ayı alıyor. 

150 Köy Yatı Okulu Açılıy 
ırnıtür Balmnlığı muhtelif vilfiy 

ler:ie ye:ıiden 50 ye yakın köy öğr 
men olrnlu açncnl.tır. Bundan baş 
yire köy çocuklarına ilk tahsil bil 
s·ni v.:rmek üzere 150 köy yatı o 

1 'nlcr dem Sisc~lıonıH•r • !\l:ırş ( F. \ oıı ı E:, Jul - Bütün gün :ı;;zıma bir 
lo'cm.ı koym::dım. l>luıı) ) 

\"ı:ıJ~ • Sernncd E4'pngnol 
Wlivler :\lctru) 
Domino noır • t:vcrtfir (Auhcr) 
Suit Orit'rıt.ılc: 
A: J.e'> IJ:ı.) ııdt•rc!i 

B: Au Bonl dıı <i.ınf(e (rcveric) 
C: l.c!li ıılıncr. hloııc;c) 

D: Palroilll' (F. Popy) 
ııı.:ıo M!ıılk (iııt·c,:ıı f:ıslı) 

lP,15 Rıı.ıt O\'ıırı \'(' lı ılıerlrr. 

l!l 25 :ırilzik ı opcn·I ıınrçı:ıl:ırı) 

l!l 15 l<onıı,nııı. 
?Q,00 :\!ıtzik 1 Und 'O orl\cslrnc;ı} şer 

/>rıclnri uoı 
~rııfnııi <:onrerı.ınıc lllnınlzelli) 
Srııfııııı 11 ııın"ör ı•ıoz:ırt) 
f\ıiçiik ~;ııist ( Dc1ıus~w) 

21,011 .Snut o) rı H! aropl'o suylev. 
21,10 'lhıı.ı (lınlk muziğı \C O)Ull hovo 

J:ırı) 
Jzıııir, j\:ı.:.d1n, (Trlenıiş, Tür;.1crl ,.,. 
~n'lıek lınvı:ılnrı. 

21,45 1\onıışın.ı. 

22,00 ;\lıh:ık (l,OçOk ork<'~lrıı) 
ı.e Uoi J)'~ <1•11\'crHir c ı .nlo ) 

Fııııc;t • :-=ell'kc;~·on • ( Gourıoıl) 
l.ıı Tr:ıvi:ılıı • selc,>ksyoıı • (\'crıli) 
rı·m. Butterrıv • selckc;yon • ~l'ue 
cini) 

23.00 MOzlk (cıu:hıınıl) 
23,if!i • 21 Son lıobcrlcr \"l' ynrınkf prog 

ram. 

YaJancı Radyo!ardan 
S~çilrniş Parça:ar 

OPEI?A VE SEJ.JFONi KOh .,.hnl E •• ı 
9.15 Beromünter: Şuman, ~rahms, 

Smetona. 
1 O Brüksel ı : Behoven. 
10 Trinol: • Suton,, (T\•iliı;ht). 
l 0.30 Paris P T T: Dcbüıısi. 
l 0.45 Strabmg: "Traviatc'' ( Ver1Ji. 

11.40 Dud:ıpe~te: Senfoni kcnseri. 
ODA MUSİKİSİ: 

5.25 Hilversun 2: Triyo. 
7. Brüksel: Triyo ( Dvora~. 
8.25 Lonora (N) : italynn musikisi. 

1 ı. Dudap:şte: İngiliz şnr:...:arı. 

11.20 Kohun~urg: Koro. 
l 1.30 Sotten3: Ore. 
PiYES VE KONFE~ANSLAR: 

7.45 Radio P~ris: kacun ve hürriyet 
( Brunschuicg). 

5.30 Sottens: "La Trahison de N<ı· 
va re,.. 

10. Roma grupu: ''Bolero orica 
(Croce). 

11.45 Radio Paris: "H ctnit une com 
pangnie,, (Dcscaven). 

HAFJF r.:rnsrn:t: 
5 Brcslcv, !..epizg, Berlin; 7 fstok 

holm; 8 Var~ova; 9.10 Hcilsburg; 9.45 
Budap:şte (çigan orkcstnı.:;ı): 10 Bruk 
ıcl2; 10.IS Eükrcş: ıı Roma g'rup.ı 

(§arkzlar); ı 1.30 Erçok Alman :Stas 
yonları {serenatlar). 
VARYETE VE KABAP.ELER: 

10 Lorıdıa (N.); 10.10 rlilversun 2. 
1. Pcrte Parisicn. 

DANS Musııast: 
~- Sott::ns: 12.1 5 Ron'a rr.; 

T .. ondrn (~.): 1.15 Londra (N.). 

15 Yıl E vvcl Bugün 

12 2 ~ 

19 lI z·ran 1933 - Ş·r.cling • Co 
r uiz maç•na &ittik. Bir ikı krol:i çiz. 

dim. 
17 Temmuz - Ged..,.on1ara gittim. 
Temmuz - Kuılneıle beraber yemek 

vcdık. Ethelirı portresı için tazı :ıot. 

lar n:d·m. 
Eyhil - Kudner, Gedcon ve L-ovJ 

gör lünı. 
Ey!Cıl - ~t. I .. avren~~ gidiyor'.lm. <lr 

vin;n ya~tı~ı hastane.) 
I\Cınunue\•veJ - Nev Y.:>rlm dCin -

düm. 

• • 
Buradı hatıralar, bir rr.üddet kin 

ke~i':yor. $• nra bir Sc)foda o:ı kere 
şu kelıme yazı1 mrş: 

''EthC'l ! I:thcl ! Ctbeı ! Ethel ! Ethcll 
Et.heli Etht'l! Ethel! Ethcl! Etlıel! 

Ethel..., 
1rvinin bu hatıra defteri kısadır. 

Fal\at hir çok ı:ey'cri ortrı.va çılu;rmt. 
ya kafidir. Ethrl C\'lendil·ten ronra 
rvıdıı ~e kn nr ı ıımı: o ufunu u 

satrrbırdnn anlomnk kab'ldlr. 
Etht'l'ln kocası Josef Kudncr isti<'. 

\•ah wh dı •or ki: 
- I!obert t. vin ewe13 k" .. ımln be. 

ni r-;: Ô1'iü"ece'•ti. cmirıim. Fak-:ıt bu. 
na ı'l"!<·m k"lma lan t vltif edildi. 

G->dPo:ı d ı dnha sorıra şunları söy. 
lemır::tir: 

- Karımla kızı'll Ro.,n•nirı katili di. 
ye b"ni tev'df Ptti'•'cri ?'lm"n ne acı 
<:e'•tir;.imi kabil de~ıl nnlatamam. 

Ronniyi o kadar S"Ve:;aim ki! F~vet. 
F!onni idare edilme. i mii"kiil bir kız. 
dı. Bir <;ok defııhr sö?lrr:mi a·111emC'. 
mi.,tir. A "nesi Ç('lk mÜ":omnh !:5.r bir 
k,ıdnıdı. J{.,.,rn hvrelrc>t ('rıni ynşmın 

kü,.ük olmarın<ı \'erirdi ve !:-ana "za. J 
m"nımızın dü"linreı:ıinl anl-.f'lıyor • 
sun!., div<' darılırdı. "Ameril·.,Marı:l 1 
Cıd t'P.,.inden h:thrrin yo'• ! .. derdi. 

"Ben rie f!"lcn P°"carımdır .. karım 
d!l. F'a l·:ıt otuz S"ncdir J mt'rik"dn bu. 
lun..iurrı ''e tam bir Amerikahdan far. 
lum yol<tıır .• 

"Bi .im biiyü~ Jm. Ftl,el kil ü1< Y"~. 
ta!"b"ri çok gü"2ldi. H"'tta bc5 y:ı"ın. , 
da i'~"'n rocıı'dıu nrnsmd..,l:i bir g"i. j 
ze'lik mi1ı:ıabnfrnc.ı:ıda birincil":;i l:a. ı 

zan'l1'5tır. I 
Ji'alrnt. Ronni ond"''l d"'!l:t gü::elcli 

ve ik; i bir nr"da bttlttndu-u Z'!man o. 1 

nu'l Fthe:l.:l •n çolt caha P.iizrl c'dt -

det hnl f!Ö"2 <'"rrırdı. Dı hı. on j'·i 
va~ma hile rc'rremic.• i. I'oıq ... nlı!"r 
b c.ladı':ı.r krzt" ctrnfuı·b d""nrır""e. 

Bu va1lvet beni e1 scrlya end· .. e\'C 

d"" .... iı. '"1, nıı • .,t l'""JI"'l brlu: rlec ' 
olrırn de-h-ı1. "Ronr.i c~ lı'.l. cocuk, a. 
yol! .. diye ı: !mdımı r~zım tı!;ardı. 

"H r hald • Ronnın·n pr dire vercce1c 
rlercC'ede r,-ii·el olm:ı .. ı be"d ı.ı .. bir 7.3. 

mnn böyle bir fnci::ıya bCbep o'mıya. 
<'ahtı. Fnlrnt yolum1111ın üzeri::e !rvin 
denilen bu ndom r.ıktı ! 

Dı.:;er biri c:ı:uyor: 
- B ... n §Ur ... da gJrdUm ! diye iddia 

ed y.>r. 
Yüı!. rce polis h:ı.fiye~i l:atilin izini 

arıyor. Fakat bütün g.:yrct'er bo .. ~ çı. 
kı) ..ır: flo'bert lrvin Amcrikanıu hiç. 
b:r şehrinde bulunamıyor. 

l{atılin rc:mi bu~ün gaze:teleıde :ıes. 
rolur.muş. bu suretle milycmlarr:ı nüs. 
h:ı olarak elden ele gcçm~şlir. Mecmu. 
a'ar knr:ıkhrına bu resmi basıyorlar. 
Polis b::ır.mı getirene m:.i!;fı.fat vaade. 
diyor. ı · tılır. tevl ifine yura) acali. her 
han..:i bır malfımat verC'ne de bı:ı do. 
br \ n:ıd lunuyor. 

T..ım yetm·ş 0 Un Amcr~kan h:ı'!tı bu 
cın ... yeın meı ... , ı i inde kalıyor \C ka. 
tili ı ol 'e b r ... b r b:'tün mi!! t :ırıyor. 
Jl...r-U!filrnn alisinin h •ydutlarla cğra. 
şın kısmı tn r--mnn ~~~ 
btı ıı: d .,eye yuz.Jcn fazla ruh r~üte. 
h"'•rtsı seferbt'r C'diyor. 

G:ız ... tcler hat1Leyi mütem"a. •·yrn 
münuka~a cdiyoı lnr. Haftal:ı."C'l b.:tJ.n 
g:ızetel rin ilk sayfal"'rmda ln·i·ı me. 

· .., n u ur. in:ı:,. ':ur. 
ya nyı ı, n~b"rt 1n•fn hayatı guzt.tc. 
h:ın.nrmm mazisi geride kalanları:ı 
lere sayfalnrca yazı mevzuu teşkil e. 
diyor. Her yerde herkc8 52 inci cadde 
cinuyetini anJ ... tıyor. 

Car.1var S'lldann or 
Klevlıınd 'a ''Stnl' crs,. "'otdf. M~es. 

s ~ nin müstahd mler ve mem·ırlo.r 
şefi bundan b'rlrnc: hnfta e\'\•el oteli:ı 
lok'ınta •:ın yC'ni bir gan:o:ı almıştır. 
lcr.ıı Rob"'rt hlurrny. 

? Iıırray 29 - 3!> ymıhrında olduk. 
ça r vimli \'e çı.hşkan bir genç, oku. 

.u · bir hc.an'l da bcnziy0r. Ko::m~mn. 
sı rnwt r,-ilz<'!. 

Otelin mutb"~ nda bir l:rz vnr: Hen. 

il<avetler. 

ç 
Ü"kliJıırda H .• 'ail yazıyor: 
"lı sı.ı..ıtrır rol' el fa öy7e acrllcre dü

şerler l.i, §İ• ay tin, şuraya, bm· yel 
b ;vurmam.ı lı ·r tcs:ri oln.a"'. ncn·m 
ırzd {J m dert de <mlarc!andır, fal.at 
b ı:.i l! ·'ri ı lı;r, diye rr:::ıyorum. 

(' trıhı rZy.,t h '"/, ııı et:n: ı hastanele
re ço1: r1.l1 n "yet t"ff 1

' j;11i b:l'yorıtz. 
Yn? ı:: ıı.r çc 7; hı .• +ol.7.l"r .. lı!LSfanclcr. 
ac t 'z •i cd.l .ez. ')(;1 lc~cri irin yc
vri " 1•11r l,?r.rı7. ver dcT.:tordı r. Do-
1·:ı. !ı h"'. ta 1ı.·.ı r i : ı l;:rl:a-; ?(': ı;ra 
c' ı!:f'>r prıra.<ıı ~''ren ol il'. Yal. ız ln•1ııın 
lı'r C" ııicı t'"' · ô•ılc ı\·,.!a a li":mn 
1 li l o!ı·r ı. •, ut'~, orı ira. F• .. r i'stüste 
bu il· 1 rd n dC1•a .ılı sı•rctte almak 
mc 1ıı·ı :ı•ct:.ıde 7.rrl rsam::: ve v"'tre. 
1ı';; ,1c 7ıctmr:sr. ma. ıvoldı.ğunu::ım res 
r.ı·a;r, Tcrne,m:m şı•: 

Birnz sonra soruyor: 
- ?:'ister Mıı.rray b.,1 ıyorum siz gü 

Z<'l refıim yapma .. mı biliycrsunuz:Res. 
s m ımz raliba .. Nev Yorlrta lrvin isp 
mi:ıde bir heykcltrnşt"n bahsolunuyor. 
Tanır mtsımz kendisini? 

M!ırray gayet sakin bir halde: 
- Hayır, diye cevap veriyor. Böyle 

bir isim hiç işitmedim .. 
rneııamr r•ar) 

Z"raa'· I' on"'{'rc.:;i tein 
f:1acl '"'-lyc. ar B:ı. "arıhyor 
Ayı-. 20 sine doğru Ankarada to;>. 

]anması mukarrer olan htiyük zirant 
Konf're i ha"ırlıklnrına cremmiyctl~ 

devam olunm:ıl;t:-dır. K'iy ve zirarıt 

kallanmnsma ait kitaplar kon"re ri. 
·ns tlıte -pe d rpey g~naerflmcktc • 

dir. 

Bu mnltsnth Pchrimize ge1mis olan 
Zirn~t Vck· ı ti nı>~riyat müdürü B. 
Nusret h.öymeı, birkaç gün sonra An 

ön c ktir. 
Dljer tnraftan kongreye iı::tirnk ede. 

ccklere '·eritmek üz:!re 1000 kadar ma 
dalya hnzırl:ınmnktadır. Bu madal • 
yaların bir tarafında Büvük Önderin 
bir kabartma resmi. diğer t:ırnfında 
"l '"y ve ziraııt k:ıl'·ınması,. ibaresi 
yazılı bulunm:ıl.tadn. 

ı:-~ ı.:.\ V" _,.-0!1 nrı T ecrü el eri 
G "'lece'> hafta salı g"'r.ünde::ı itiba. 

!zmir, Arıknrn - Feyh:ın. ktanbul -
İzmir. Ankara - S yhr!n rrasmc!o hn.. 
\'a yo'ları lccrüb"'lC'ri ynm1:ıc:ı ,tır. 

Bu tecriibelerdt- muvaffalt olundu. 
ğu takdirde cl 0 v et hava yoll:ırı id?_ 
resi bu mmtvkalar:ı r.ıuntaznm sl'1·i!d~ 
tnyuare postn.lnrı tıhrik <'dcC'ektir. 

1 WifZ*W4» -- " 

tsmennjler 

rahat cdt.u:l..,ek, büsbütiin terleri::. J(ı
~ın ıiş-'imr;;n.ck irin dolııı;oru:: ve ii~·ı. 
nıc • şıi~ıfe dm·sım, tcrlıy:mı::. Jt,al at 
bıı ;ıun çalı: f cna ızcticdcri oluyor. Don. 
~~rııcıı .~mfjııl:la tramvayd'l1ı l•an ter 
1çırde ı!ıi11orıız. Som·a l:aclın, erkek, 
ç 

1 
r; ıl,·, 1/ı tiyar balı!\ istifi gibi ne/ c.9 

a~ ıa kın scy[lhat etmelc çcl.ilir § y 
n~ıcl.r? Bu şiktiyc.tlcr lıcr sene, her nıcv 
sım te.'.rar cdrlir, bir fayda ,...,l·ma .. n l• :r. .... 

~ ,,·a bu kadr.ır insan/ sı.::lıl; reva mı
<lır1 ,, 

Aksarnydn C. Memduh yazıyor: 
"ll lt.k imct. so?·al.ta gc';Cn 7.a.d n1a. 

ra lıif atmayı § 'ddetle yas21: etti. ı· a-
1:.:ı'amnılı.r cczul1 ıdmlnıor. Fa .• at sii:: 
atnınğ'l a'•,•mş l a:::ı ::··ppc'er tar. l:i 
lmn1ar t;ok kur ıa::ra lıarel:ct ediyor • 
lnr. Tc1ılırı yerlere 7,adar tal.ip cdcrc7• 
arjı ":'I alınmaz sö:z, r söylıiyorlar. nu 
gib "1cro b;r !}C1/ y~7n'maz. Benim al:lı. 
n•a ~'i'JlP. lıir Ş' y r,cl'vor. Söz atanlar 
lJil: · 1ır.t ed 11';ji t 1a1:it ispat cdilcmedL -· . . ., .. 

dıı ., çılacalttrr. 

1stanbulda açılan köy yatı okull 
etrafınrfa tctkıkler yapmak Ü7.ere §e 

rim;ze gelen ilk tedrisat yardirckti5 
B. Hıfzırrıı.hman Raşit dün Ankara 
dö:ımil§tilr. 

Ncvyork Ser1foinde Oku 
K.öşesi 

Nevyork sergisinde Türkiye i 
aynlan pavyonda bir okuma köşesi 
rulmasma karar verilmiştir. Bu kö 
de Tilr':iye d bilinde yazılan bütün 
nebi dil!erde e~crler bulunacaktır. 

L9'© an s'ü:~ 
i1ci K~myon Çarpışb 

ŞofJr Yakonun idr.rc.,indckl 30 
nu ıar lı otomobil ile Fatih ftfal 
sine nlt blr kamyon carpışmıştır. II 
iki 1 ha :ıra uğramıştır. 

T ·aımnyc~nn ııtlnrkcıı - Sab 
hntt.n isminde blr genç Snmatyııd 
gecen ,·atman Ahmcdln idaresinde 
trnmvnydan atlarken düşmüş, mu 
telif yorlcrlııdcn nğır surette yaral 
~arak hastaneye kaldırılmıştır. 

C:ımlnr kınldr - Fahrinin U 
numaralı otomobili Cihangirden 
çeri.en kunduracı Dlmftrinln camc 
nınn çarparak kırmış, kaçarken 
met adındn bir lrnpıcıyı çiğnemiş 
Val a1nn sonra kaçan ~oför Fahri b 
mllddet sonra ynkalanmıştır. 

l~s.ll'nr iı;crlten tutıildu - BUyUk 
rec10 Çn~ ırba')mda 'l'('pe mahallesin 
3 numaralı evde oturan 27 ynşınd 
İbrahim oğlu Muhsin esrar lçork 
yakalanmış, Uzerlndc b!r mlkdar 
rar bulunmuştur. 

El lll'tıb:ısilo oynarken - Beşlkta 

ta Jnndnrmn mektebi sokağ"mda f 
numar:ılr evde oturan 16 yaşından 
za ile 7 yaşında Rlfnt el arabasne 
narlarlccn elel•trlk direğine çarpm 
lnrdır. Rıza yUzUnden yaralnnm 
Çoculc hastnncslne kaldırılmıştır. 

Çukura <lii~tli - Sirkeciden Yedi 
kuleye giden şoför IIUscylnln idare 
sindcld dört ton kömür yUklU kam 
yon Beyazıtta Ycnlçerllcr cnddesln 
den gecorkcn yeni asfalt yol için ao 
lan çukurlardan birine dUşmUştUf 

Kamyon bir :müddet sonra çıkarıl 
mış, l::ömUrleri tekrar yUlcnere 
yolunn devam etmiştir. 

Yalancı Vaiz Müşahede 
Altına Alındı 

Yusuf Cemal ndı::da ensesine kadar 
uzun saçlı hakim tavırlı birisi dlln 
B~~azıt camiine gitmiş, kuran okumUf 
sonra da bazı kısımlarını tefsir mak.. 
t:ıdıle vnnz vermeğe kalkmıştır. Ancak 
vaaz t·crmek izine tabi olduğundan po .. 
lısler yakalayarak adliyeye teslim et. 
miş!erdir. 

Yusuf Cemal Şamda ve diğer bazı 
Arap memleketlerinde milden-islik yap 
tığm ı söy liyerek: 

Ticrlin - Jlurnrlo Yohııılilcrln tefı'iılı 
!$ckllndc lılr cercrnn ha5ı:o\lerıııiştir. H•ıH 

t:ıft mccli~ine nıcn"iıtp nı:llh rl"l'r\ Prlt·ı 
1014 ı::cncsl nı:ıu~ıo~ıırııl:ın itılı:ıren ı\Jnı:ı•ı 

Aralarında en ufr!c biı nşl> macera. 
sının bi1c germi~ olar" 1';r: I zannetmi. 
yorum. Fakat ~Unhceiz J:i, bu sanat - • 
kar. bizim kızın gi!"d'';;i var ısında a. ! 
liikAıHZ knlnmnzdr. l\im tiJir hu deli :lU 

1 

sıl bir dün va i"inde Yll"IY'>rdu ! 
[{ ati1 bl'l •1 n.m•1;'Jr 

n ı A1,rıwa i'(:-lar1 giimr:·7, resmfo. 
d n n•i 7ıalı'1lıdır, '!..' ,7,M ba~~·a .-;cbep
lvrr1.P11 mi bilnıiı;orıımf Aroba Jıf7.ii. 
n et bıt qil>i f1 •• 11J1·ı daha ı•cu:a temin 
i~in b"r rmr b ·lmra:: nı r 

J.ı:alyonrulrnliu{;-unda A. Vaso y.ı.zı. 
yor: 

Y' ı m n "lı .. t ı ulilcm•11rn1r>rin adres-
,, r' tr b"t cd 'ere!; ta7 ip cc'"lmcli t•c 
111l.r: 1 ,mı 1'1. Ç 'r7.fi bı 1~1ar alışmışlrır. 
d•r ı·r ''e1 i t"lc m• ~ r 7.-ims,,1crd.!r. Sli?ı 
ltdf.';'m ~d '7rlr lı'r lC!" 1·'<>i t111:i ı rrli
lr r< 1: 1ıa:.ı.da11usa. l;cl/.ii diğerleri l;or
kariar.,. 

- Memlekette felsefe ve filozof i:ıln 
ne oldu~unu kimce bilmiyor. bunu öğ .. 
rete,•ei;im. demiştir. 

A 'dmdnn şüphe edilen uzun saçlı 
hnHm tn\•ırh filozof tnbibiadli E:ıvel' 
T\ar:ına muayene ettirilmiş, sonra da 
mü,.,nhede altına alr.ımak ilzere tıbbı. 
adliye sevkedilmJştir. 

~ oıla ycrleşmi5 olnn :\ltıc;r\ ilerin ıelı'lcl"I' 
~mv:ıl ve l'ınl:ı'dnın ıniısnclcrc"i lilzı.:munu 
ha,·i bir takriri kPbul etmiştir. 

(rvinin n't1 r,y 1 uld:"ı haEtarıenin , 
müd!.irli heykeltracım ne gibi çılgmlı!~. j 
lar içinde knTandığr:ıı anlatmı§tı. 

"Kı1. Y"Z ~· frC'm1'"''l<'r 1an 1sta lwl 
hrıll:mm çcl:t rji nrd"rf Ya .. n g:inc"to 
yamTUınuılc için dolarız. Bari orada 
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evrı 
Edebiyatıınızm tercllme eserlerle tanışmasr yeni değil_ 

dir. l\lustafa Nihadın "Hetinlcrle Tiirk Edcbiyut Tnrihi,, 
adlı eserinde Taıızinıattanberi edebi çeşni taşı~ an kitap ter
cümeleri hakkında koc<•m:.m bir fihrist vardır. Fakat torcu_ 
me edilen bu es.}rleı i tesir bak1mmclan mütalaa etmcl~ nı~m
ki'"l mtıdllr. Yani bu eserler bizim etlebiy.atınııza zevk, tele 

nik, dünya görllşli bakımından neler ilfn e etmişlerdir. Şlip
l:csiz bu eserleri ıı ylizde yüz tesir, iz im ltlı 'mı söylemek ha. 
talı olur. Fakat yüzde yüz de fikrimiz, hissimiz, ze' kimiz ii

'l rinde tesir yapmış dememize <le iıııkfın yol<tur. 

Yabancı blr eser ze\"l\.inin bir millet sınrrlarr . arasına 

yayılabilmesi için sadece terL:üme cılilmiş olması ktıfi değil_ 
dir .. 

Terclime bir esertlcki hayatın, zevkin, tefelrlirlin ı.leğil, 
sadece dilin <leı~iştll'ilııır>sidir. Eğer insanlar ulıştıklurı lıi·· 

hayatın, bit z~vkin, tefckkii ı·ün çerçevesine sıınsıln bağlı 
iseler, ken<ii itlyatlanndan başkasına kıymet \"ernıiyorlanrn 
tercüme edilmiş yabnncı esr>rlerle temas temin Pdilnıiş F:t

yılmaz. Yabancı bir <'serin zevkine vnı ınalc !~ine girme!{ 
demek ya kendi hayatından kalrnJumı. ıı <;ıl:an bir nıahHık 
gibi soyunmak, yahut kendi Jıayatilc yrbanc·ı hayat arasın_ 
da mtlşterel\ ze\ k \'e fikir irtilıatla1·ını t min etmiş olmali 
ıazımdır. 

Dunu daha konkre misalle aulatmak mUmkiindür. 

Meseli\ biz, Viyana önünde çadır kurup devrin modern 
istİhkılmlamıa toplar yerle~tirdi~inıiz zaman Avnq1n ile 
temasımız daha yal!lndı. Ve bizzat Avnıpanııı ort~sııHla ı. 

dik, fakat Viyana ş0hrinrle o zaman çalınmakta' olai1 opera_ 
lcırdan hiçbirini dltılC>nıek, seyretmek, nıUnıasilini nıeınle . 
ketimizde yııımıak istemedi!<, buna lıeıızer nice. ıı~cc Avrıı

palı itiyatlar bize A\ rupnnrn ortasın<l:ı ol<lıı ~uııııız haltle ta. 
marn en yu h·ı nı·ı im ldı. B ııgün Anka rnda Yiya narlakinden 
Avrupaya daha yakınız, ~~nl{ii bizdeki arzular, emellerle 
onların ze\•k ve flldr ÇC'!;nilerinde bir benzerlik seziyoruz. 

Tcrcilme eserlerin r>dehiyatımız Uzerintle leslrlerlnl de 
b•• rıoktafü tlcik etmC'nin faydalı olftcaı;ınrı kaııiim evvel
ki devirlerin tercüme eserleri tıpkı bizim Viyana iiniindcki 
halimize benziyor diyebilirim. 

Falrnt bugün Ankara caddesinde lcaprş, kapış tercUm~ 
eserler clağı!ıyor. nııııun bir mil.nası olmak Hlznndır. 

Tcrcllme eserlerin mühim bir kısmı gr>rc·el;tcn ccklıt çcş_ 
niyl taşıyan olgun eserlerdir. Kötii,fıdi, hantal ve halkı iğ
fal eden yazı niinıunelcıri bu tercüme eserler arasında yer 
lutmamaktaılır. Edebi kıymeti olan cscrleı in tcrciimesi ile 
elıla ettiğimiz zc\'k seviyesini birkaç seııe sonra. hugiinkl! 
çocuk neslin eli kalem tuttuğu zaman hissedeceğiz. 
ço~uk n<'slln ell kalem tuttuğu zaman hissedeceğiz. Ben 
hu lıissiınıle çok nikbinlm. 

Nasuhi Daydar, Jteşat Nuri Drago. l'\'urettin Artanı, Av
ni !nsel, lbralıiın Hoyl, Hasan Ali Etliz. Du yeni ve gil -
zel faaliyetin yılmaz şaınpiyonlarıclrr. Günleri şevi{ ile bel<-
liyelirn. Sndı·i EHT~M 

Tari'ıten bir yaprak -··· ........................................ . 

.:ski devirlerde cezalar 
D-. ./irleri ve devirlerin zihni

yetini mütalaa ederken bize en 
çok yardımı dokunan kanun!o.r -
dır. Fakat şiddetli cezalar acab'.l 
bir devletin geri zihniyetini mı 
ifade eder? Bu münakaşaya de
ğer bir mevzudur. Yalnız şuna 
işaret etmek isterim, ki Kanuni_ 
nin meşhur kanunlarında çok sid 
aetli ve garip cezalar vardır. İş
te size birkaç misal: 

Bir delikanlının veyahut bir 
genç kızın kaçırılması erkekli
ğin mahvı cezasını miistelziır.dir. 

Bir başkasının kausım veyal.ut 
kızını gözetliyen veyahut öper. 
şiddetli tazire müstahak olduğu 
gibi her söz ve her öpüş i~in bir 
akça nakdi ceza verir. 

Eğer kadın esir ise bu nakdi 
cezanın yansı alınır. Eğer şika

yetçi başkasma atfettiği suçu is
bat edemezse bir akçe nakdi ce_ 
za verir. Oğlunun cariyeı;i ile 
yatan baba nakdi cezaya mah -
kum olmaz. Fakat fiili mezmu -
mu hayvanide bulunanlar şid -
detli tazir görmekle beraber her 
defası için bir akçe cezayı n:ıkdi 
.,erir. 

Di§ kırma, göz cıkarma kı!ası 
nuciptir. Yani diş kıranın ve ~öz 
ıcıkaranın dişi kırılır veya gözü 

çıkarılır. Fakat şikayetç.iı.in ar
zusu ile bu para cezasına da çev. 
rilir. Mücrim zengin ise iki yiiz, 
fakir ise otuz ak~e verir. 

Şarap içenler, her kadeh şarap 
için bir akçe nakdi ceza verir -
ler. Tavt:k ve benzeı ini çalanlar 
da aynı cezaya çarptırılırlar. At, 
katır, eşek, manda çalanın eli 
kesilir, yahut buna bedel iki } üı: 
akçe verir. Hiddet e~r.asmda bir 
müslümamn sarığını haşır.dan 

çıkaran bir akçe ceza verir. Esir 
insanı aşıran, dükkanlara kapı 

kırarak girenler, sabıkalı hırsız 
iı::ler i<lam edilit ler. Sahtek'arla 
rın, kalpazanların, yalancı şahit_ 

!erin elleri kesilir. 

Günde beş namazdan ikisinin 
v<'! crucun terki bir akçe ceza ile 
ödenir. 

Bu misaller pek çuktur. Ara· 
larında şi<l.Getlileri olduğu gibi 
pek ehemmiyetsiz obr.lar da yok 
değil. Meselfi kanmcaya kadar 
şarap içmek isteyen biri, her ka
deh için bir akçe verip keyfin; 
verine getirebilir. Sonra her ö 
µüş için de bir akçe \'ermeğe ra 
n olacak babayiğitler de bulu • 
nabilircli şiiphes_i?'. 

Niyazi Ahın('l 

"''""'~·-adınların işçiliği 
meselesi 

Yazan: Samet Ağnoğlu 
Kadınların hayatl:ırını kazan. 

ma'k için çalr§maga mecbur ol · 
malan birkaç cepheli bir scsyal 
dava teşkil eder. Kadın umumi. 
yetle bedeni faaliyetlerin verdiği 
yorgunluğa daha az mukavimdir 
ve bedeni bir iş gören kadm hu
susi tehlikeler karşısında kal • 
maktadır. Bu tehlikeler bir ta • 
raftan kendi şahsını, diğer ta
raftan onun hayatı ile alakadar 
kimseleri tehdit etmektedir. Ka
dının cemiyet içindeki büyük ve 
esaslı vazifesi ailenin temeli ol
maktır ve kadın iş hayatına gir. 
mekle bu esaslı vazifeden ayrıl
maktadır. Kadını iş hayatına sev 
keden zaruretler önünde kanun· 
!ar bu hayatın onda ve onun vası 
tasile cemiyette husule getirdiği 
fenalrklarm izalesine çahşır.ış · 
Hirdır. 

Kadın çalışmasına müteallik 
'kanunlar iki büyük amilin tesi -
rindedir: 

a) Her memlekette ve her za
man nazarı.dikkate alınan ve ka
dmrn yaradılış ndaki tabii vazi
fesini, ana olmak vazifesini do. 
ğuran hazin amil. 

• • b) Her cemiy~tin kadın hak -
· kındaki telakkilerine bağlı b'-llu
nan içtimai amil. 

Bu iki amilin tahtıtesirindeki 
kanunlar umumiyetle şu mese -
leleri tanzim etmişlerdir: 

1) Analığın himayesi, 
2) Kadınların çalışma mlid • 

de ti, 
3) Kadınların gece çalışması, 
4) Kadınların ağır, tehlikeli 

ve gayrisıhhi işlerde çalış
ması, 

5) Kadınların gayriahlfık1 iş -
lerde çalışması, 

6) Kadın işsilerin ücretlerini 

himaye, 
7) Çalışan kadınları himaye · 

ye mahsus resmi teşekkül. 
ler, 

8) Kadının siyasi ve medeni 
vaziyeti ile işçi!ikten mü -
tevellit vaziyeti arasındaki 
münasebetler. 

ANALIGIN HİMAYESİ: 
Bu yazımızda bu meselelerden 

yalmz analığın himayesine mü· 
teallik mevzLtatı tetkik edeceğiz. 
Analığın himayesi iki kısımdan 

mürekkeptir: 

1) Kadının gebelikten ve lo -
husahktan mütevellit çalışama -
ma vaziyetinin himayesi, 

2) Kadının çocuğut;u emzirme 
zamanına mahsus himayesi; 

Bu iki kısım himaye üzerinde 
evvela beynelmilel mukavelele • 
rin vazettiği prensipler var<lır : 

Beynelmilel iş konferansr bu 
hususta, 1919 Vaşingtcn içtima
mcla bir mükavele, 1921 içtima
mda bir tavsiye metni kabul et
ti. Mukavele sanayi ve ticaret 
işlerine, tavsiye ziraat işlerine 

aittir. 

Vaşington mukavelesi, aile cf. 
radı tarafından görülen işler 

müstesna olmak üzere sanayi ve 
ticarette çalışan bütün kadınla
rı alakadar eder. Bu mukaveleye 
göre kadın, doğumun 6 hafta 
içinde olacağını gösteren bir ra· 
por üzerine işini bırakabilir. Do. 
ğumu takip eden 6 hafta içinde 
ise çalışmak yasaktır. Bu müd · 
detler zarfında kendisinin, ve ço 
cuğunun sıhhi bir surette idamei 
hayatına kifayet edecek kadar 
tazminat alır. Bunun mikdan her 
memleketin hususi kanunu ile 
tayin edilir ve bir sigorta idare. 
si veya devlet tarafından öde
nir. Kadının bu müddet zarfın -
daki tedavisi meccanidir. 

Gebelikten veya doğumdan 

mütevellit bir hastalık olduğu 

takdirde müddet uzadığı halde 
patron kadını işinden çıkaramaz. 

Vaşington konferansının e • 
&aslı hükümleri bunlardan iba -
rettir. 
1921 tarihli Cenava tavsiyesi ise 
Vaş.ingtcn mukavelesi hükümle. 
rinin ziraat sahasında çalışan 

kadınlara da teşmilini arzu et
mektedir. 

Bu iki beynelmilel iş konfe
ransının anlaşmasından başka 

20 şubat 1923 tarihli, Salvador, 
Katamalv., Otıdruas, Nigaraga 
ve Kostarika arasında yapılmış 
hususi bir mukavele vardır. Bu 
mukavelede akit devletleri do • 
ğumdan evvelki 4, doğumdan 

sonraki 6 hafta zarfında kadın 

işçilere bir tazminat vermeğe 

mecbur tutmaktadır. 

Muhtelif devletlerin h!.Isusi 
kanunlarına gelince Vaşington 
mukavelesini tetkik eden dc\•let• 

ler aym hükümleri tatbik et • 
mektedirler. Almanya, Arjantin, 
Brezilya, Bulgaristan, Şili, K o -
lombiya, Küba, İspanya, Yuna • 
nistan, Macaristan, Litvanya, 
Lüksemburg, Romanya ve Yu. 
goslavya gibi ... Bunların haricin 
de kalan devletler ise vaziyeti 
şöyle hulfısa edebilirler: 

1) Bazı memleketler yalnız 

doğumdan sonra çalışmamak 

mecburiyetini vazetmişlerdir. 
Belçika, Danimarka, Finlandi

ya, Fransa gibi. 

2) Bir tek memleket yalnr.l de 
ğumdan evvel çalışma yasaklığı 
vazetmiştir. Yani bu memleket. 
te doğumdan 2 hafta evvel çalış
ma yasaktır. 

3) Bazı memleketler doğum -
dan evvel ve sonra çalışmayı ka. 
tiyen yasak eyliyorlar. Italyada 
clduğu gibi. 

4) Bazr memleketler gerek 
doğumdan evvel ve gerek sonra 
kadrnı bir rapor üzerine işini bı
rakmak hususunda serbest bıra. 
kıyor: Mesela Norveçte olduğu 
gibi. 

- D!'m ek c·lgal'nrı hıl'nld 111? X e ku,·vetli iı':ı:lr!ı ,·:ıı· do,}· 
!l ! 

- E\·ct, elinde rlniııuı siipf,rgo bulıuıan biı• irade ..• 

BiZiM KANUNUMUZA GE -
LiNCE: 

İş Kanunun 25 nci maddesi, 
gerek doğumdan evvel ve gerek 
sonra üçer hafta müddetle çalış
mayı kat'i clarak yasak ediyor 
ve bu suretle İtalyan kanununun 
prensipine uygun oluyor. 

Bu müddet zaruret halinde 6 
şar haftaya kadar çıkartılır ve 
bu müddet zarfında !:adın yarım 
ücret alır. Kanun bu geniş hima. 
yenin suiistimal edilmemesi iç.in 
bir şart vazetmiştir. Kadının bu 
ücreti alabilmesi için altı aydan
beri en az üç ay o iş yerinde ça. 
lışmasx lazımdır. 

Kanunun 61 nci maddesi daha 
geniş bir himaye es~ı vazeyli
yor: Gebe ve emzikli kadınların 
mecbu:i izinleri haricinde de mu
ayyen işlerde çalışmasınr yasak 
eyliyor, ve bu husustaki bütün 
şartlan bir nizamnameye bırakı. 
yor. 

Rodolf Valentino 
d. ·ı . ' ıt ı mış .... 

On sene evvel Amerikalı ka. 
dınlarm bir çoğu tarafından se. 
vilen ve adına bin bir türlü ef. 

saneler uydurulan ölü artist Ru 
dolf Valantbo yeniden dirildi. 
Paristeki sinema meraklıları: 

- Valantinoyu görmeğe gi. 
diyorum. 

Diye konuşurlarken eski ar. 
tistin hakikaten dirildiği zanne 
dilebilir. Halbuki, hakikat baş. 
ka türlüdür. Valantinoun çevir_ 
diği (Şeyhi:ı oğlu) filmini A _ 
merikada okka ile eski film sa. 

metruk filmler arasından bu. 
lup çıkartmış ve sesli film halL 
ne getirmiştir. 

En kuvvetli tayyare 
dafi topu 

İngilizlerin yeni icat ettiği 

tayyare dafi top!! bir dakikada 
12 endaht yapıyor. 114 milimet 

relik olan bu top bütün dünya. 
askeri tekniklerini şaşırtmış • 

trr. İngilizler bu topa pek çok 
ehemmiyet vermektedir. Çünkü 
birharp vukuunda Londrayı tay 
yare hücumu7ıdan koruyabiL 
mek için böyle seri ateşli bir 
topa şiddetle ihtiyac;ları vardır . 

Oert, derman 

Taksim K. H. imzasile: 

"Üç aydır, sabahleyin i§ime 
giderken, bir kı-ıla, rnuntaza • 
maıı ayni tramvayda buluşıt • 
yoruz. Aramızda bir göz dşina. 
hljı oldu 1ıe selıimla§mağa baş
ladık. Kı:mı miiltef it davran -
nırısınrı rağmen, bir türlü cesa. 
ret edip lrendisile göriişemiyo. 
rum. Rvvelce ha:;ırladığım bü
tiin sö;:;lcri, onu göriince mııdu_ 
ııorum. Üç gün ahıyor, kendi -
-ıiııi artık tramvayda göremi
·ı~mım. Biitiin g'Ün ~ihnim onıoı 
'rı me.~gıtl. Derdime bir dr.rman 
1mlrı1Jilir misiniz?., 

Hulii.sn olarak yukarı koydu. 
~umuz mektubunuzdan sizin 
1-ıislerinizi ifade için oldukr.a ''e 
iyi ka1em kullanm~smı bildi -
~iniz anlaşılıyor. Ayni zamanda 
·ınkar da olduğunuzu söylüyor
~.ı,uz. T<ız<ı kar!31 duvdu~nnu7. 

hi~. belki de samimi bir aşk 
tır. Onun size mültefit davran_ 

mnsrna bakılırsa ~iz de onun 
,c";tm1 gidivf)rsunıız. Bir mf'k

•up ile kendisine ic;ini;o;i ac;mız. 

n~rfsiz 

(lilnün A"islerl . -- --. ------------..... 
Birinci, ikinci 

mevkiler 
Dün gece saat dokuz sula. 

rında bir kız arkadaşımla bir. 
likte Tünelden çıkacaktım. Gi. 
şeni:ı önüne geldiğim zaman 
arkadaşım: 

- İkinci mevki al, dedi. Kim 
se yok .• 

Yar .. i ortalıkta bizi: "A.. Bak 
sanıza, ikinci mevkide gidiyor. 
lar!,, diye tenkit edecek kimse 
bulunmadığına işcret etmek is .. 
ti yordu. 

Bu münasebetle tünel araba. 
!arının birinci mevkileri:ıde kim 
lerin gittiklerini düşünmeğe 

başladım: 

1- Daima birinci mevkide 
gitmeği itiyat etmiş olanlar. 

2 - Kalabalık zamanlarda i. 
kincide yer bula...'llamak eruH~"e .. 
sile birinciye bine:ıler. 

3 - Kalabalık zamanlarda 
bazı zıpırlarm ayıplıyacağmdan 

ürküp ikinciye binmiyen mü. 
tevehhimler. 

4 - Gişede gözüne ilişen bir 
güzel yüzün peşinde:ı birinci. 
ye sürüklenenler. 

5 - Ceplerinde o gün için faz 
la kazancı bulunan hesapsızlar. 

6 - Gişeye çeyrek verdiği 

zaman biletçi tarafr:ıdan yan
lış anlaşılıp kendisine "ikinci,. 
diye "birinci,, bileti verilen. 
ler ... 

7 - Pasolular. 
Bana gelince, bir nezaket zo. 

runa düşmedikçe her zaman i.. 
çin uikbci,, de gitmeği itiyat 
edinmiş olduğum için kız ar. 
kadaşımın teklifini memnuni. 
yetle kaouı edıp tahta 1mnape. 

lere yerleştim. 

ÜZÜMLER ve KADINLAR 

Ortalıkta ne kadar çok siyah 
üzüm var! Siyah üzüm çabuk 
göçmiyen cinsten kadınlar gibi, 
mevsimb hududunu aşarak u. 

zun zaman dükkfuıları ve sof. 

raları süslüyor ..• Beyaz üzüm i
se, sarışın kadınlar gibi en ar. 
zu ettiğiniz zamanda güzelliği. 

nin sönüp kendisini:ı şöhret 

dünyasından çekilmiş olduğunu 

görüyorsunuz. 
Ve ertesi mevsinıde yeni sa.. 

rışmlar geliyor. 

°' '°" 
SOKACA ATILAN PARA 

"Kimsesiz Çocukları Koru. 
ma,, cemiyeti tarafında:ı. resmi 

dairelere gönderilen bir tamim .. 
de memurların sepetlere ataca. 
ğı kağıtlarla paçavra parçala. 

rınm (Çocukları Koruma Ce. 
miyeti) menfaatine toplattırıla 

cağı bildirilmiş. 

Bu pek uygun usulü, her gün 
çöp tenekelerine binlerce atıla:ı 

kibrit kutuları ile sigara kutu
larına da tatbik edemez miyiz? 

Her sigara paketi veya kibrit 
kutusu atanı gördükçe düşünü. 

yorum. acaba bunlardan toplu 

olarak istifade edilemez mi di. 
ye? 

Es!dden bir şirket boş maka.. 

raları toplar, bilmem ne kada. 
rma bilmem ne kadar kuruş ve. 
rirdi. Parasında değiliz. Fakat 
mesela, (Kızılay), (Çocuk E
"irgeme Kurumu) \"eya berha.:ı_ 

~i bir diğer hayır teşekkülü 

bunlara ta:ip çıksa .. lş organi. 

z~ edilse ... Her halde karlı olur 
sanıyorum. 

J.ltı:.. \fF.T MftN!R 



Hfeten eıkon hlr mesPle 
_, ~ -- ,,_,, ~JWWWL ,.-

Biri kulağından oldu, 
birisi de burnundan .. 

Ve mahken1ede biri, diğerinin 
mazur ı.törül mesini ıstedi; buğaz
Jar ı dökülen kanla sönmüştü !1 .• 

ARALARINDA hiçten çı -
kan bir meseleden dola. 

Yı senelerdenberi biribirlerine 
dargın iki İtalyan, Napolide ta -
tıışmışlardr; bunlar, geçende Vi
~anada tekarar karşılaşmışlardır. 
Aradan zaman geçmesine rağ _ 
ınen, gene biribirlerine husu -
metle bakmışlar, iş bu kadarla 
'kalmamış, karşılıklı tehditler sa. 
\turmuşlardır. 

Orada bu va:.:iyet kısa sür • 
ınüştür; lakin, barışmak sureti· 
1~ ortalık sütlimanlık olmus da 
lcrsa sürmüş değil... vaziyet, :ı: kan 
dı bir hadiseyle neticelenerek .. 
ananevi bir intikam alış teseb _ 
büsiyle, ve A. Paskal rakibi 43 

l'aşmdaki ticaret milmessili Al· 
herto Z. nin üzerine atılmıştır. -- -

l-askal A., elinde bir tıraş bı. 
~ğr, Viyana lokantalarından bi
line girer~k, orada rastlryacağr r sand~ğı rakibinin bir hiddet 
everanıle o!)yntınu kesmek iste. 

ltıiştir. Alberto z. yi orada bul· 
~uştur da .. ancak, o, bira i~er . 
iken böyle hücuma uğrayınca, 
~asa başından fırlamış, kenı.lini 
~line geçirdiği bir .dubleyle koru
~ağa çahşmrş, bw müdafaasiyle 
oynunu kurtarmışsa da, sağ ku

Jağı Traş bıçağiyle kesilip üç
~uştur. 

Jer otomobiliyle ikinci kaza is -
tasyonuna götürülmüştür. 

önce .dava, fazla salahiyeti; 
mahkemeye verilmişse de, orada 
müddeiumumi ve adliye heldmı 
kulak kopmasını hafif J'li:alama 
mahiyetinde gördüklerinden, 
dosya başka mahkemeye gönde
rilmiş, mevzu ağırken, hafifle _ 

miştir. 

Margareten mahkemesinde da 
vaya bakıldığı sırada, tek kelime 
almanca konuşamıy.::n Pac' al 
A., vekili Dr. Milavekle birlikte 
gelmişti. Ken.disini Jayikıle mü· 
dafaa edebilmesi için, bir tercü. 
man tayini arzusunu göstermiş
tir. Fakat i~in hiç beklenmedik 
tarafı, şahit olarak dinleni!e.1 
kulağı kesik adamın, Alberto, Z. 
nin, onun mazur görülmesini be 
raeti cihetine gidilmesini istiye
rek, hasmını bir nevi müdafaaya 
girişmesidir. 

Hakim Dr. Vanecek, şöyle de. 

n-.iştir: 

- Bu, imkansrz; çünkü, dil -
pedüz bir tecavüz vukuu, apaçık 
meydandadır 1 

Şahit, bunun üzerine şöyle söy 
!emiştir: 

Bir balon 
ıralic~e Çuval Çuval 

Kadın iskeleti 
Bulunmuş 

Pariste çıkan Pari Suar ga. 
zetesinin dün gelen nüshasında 
"Kızıl sultanı:ı karılarının is. 
keletleri meydana çıkıyor,, 

başlığı altın.da bir habere 1.esa. 
düf ettik. Havadiste, İstanbul. 
dan verilen ma!Umata göre, dL 
ye başlayarak şöyle devam edi
liyordu: 

Bir müddettenberi İstanbulda 
Halicin suları taranmaktadır. Bu 
tarak işçilerinden biri bir çuval 
bulmuştur. Bu meşin çuval açı
lınca, ellerine ve ayaklarına zin
cir bağlanarak çuvalın içinde de 
nize atrlan bir kadın iskeleti 
çıkmıştır. 

Bundan sonra daha birçok va
purlar denizden ayni şekilde en 
yedi çuval çıkarmışlar.dır. 

Bunlar, "Kızıl Sultan,, Abdül 
hamidin eski karılarıdır. Sulta -
nın hareminde üç yüze yakın ka
dın vardı. Bunlar, valide sulta· 
nm nezareti altında bulunurdu 
''kadrn,,lar, "ikbal,, yani gözde
!er, sultanm sadece gözüne çarp
mış olan odalıklardan mürekkep

ti. 
Bu zavallı kadınlardan biri 

sultanın artıkhoşuna gitmemiye 
veya sadakatinden şüphe edilmi
ye başlandı mı zenci haremağ -
!arına emir verilir ve o kadın 
meşin çuvala konularak denize 
atılırdı. 

Abdülhamit tarihe "Kızıl sul-

tan,, ismi ile geçmiştir. Kendi. 
si 1842 de Dolmabahçe sarayın
da doğmuştu. Annesi Fayşa ( ?) 
kadın isminde bir Ermeniydi v~ 
veremden ölmüştür. Babası Ab
dülmecit ona Navikmisal ismin
de bir kadını sütnine tayin et
miştir. Abdüllıamith bu suretle 
sinsi, kıskanç, kinci ve zalim bir 
çocuk olarak büyümüştür. 

K~1Jdına - ...,._ d.air 
Hangi romancı, hangi 

. 
şaır var 

dair bir şey 
Kadınların çok lakırdı söyle. 

diklerinden şikayet ederler ... 
Belki doğru. Fakat muhakkak 
olan bir şey varsa o da kadın
ların erkeklere çok lakırdı söy
letmiş olmalarıdır. Hangi filo
zof, hangi romancıt hangi ı::air 

vardır ki. kadma. dair bir şey 
söylememiş olsun? · 

Fikirleri doğru mu, yawlış 

mı, bunu da okuyanlar söyle • 
sin. Biz buraya kadına ve ka
dınla alakası olan şeylere daiı' 
bugünkü bazı meşhur romancı. 
ların fikirlerini geçirmekle ik.ı 
tifa ediyoruz: 

Bütün kadınlar hem Don 
Jua:ı olan, hem de sadık bir 
erkek ararlar. Bu, rakı içmiyen 
sarhoş aramaya benzer. 

(Françüs de Kruase) 
• * * 

Erkekler bir şeyi akıllarına 

getirirler, kadınlar ise hatır-

larlar. (H. de Renye) 
•• * 

Bir kadın: Saadet. İki kadın~ 
Kıskançlık, üç kadın; Dediko. 

du. 
••• 

söylememiş 
ki, kadına 

olsun 

Aşk elektrik cereyanıdır. Iz. 

divaç bu cereyanın sarfını kay
deden elektrik sayma makine. 

si. Boşanma ·aa konfakb.n hu• 
sule gelen yangın. 

(Moris Dek.obra) 

• * * 
Avrupa Holivudu 

Yemekler: 

, { umurta Dolması Nasıl 
Yapılır? 

Bir erkek ekseriya kadında, 
onun -yermediği aşkı sever .. 

(H. de Renye) 
•• * Bütün olan, biten o kadar kı

a bir müddet içersinde, şimşek 
ilratile geçmiştir ki, hazır bu. 
unanlardan hiçbiri, iki kişi a • 
asında olan bitenin, bütün ha -
eketleri takible farkına vara· 
amışlardır. 

- Biz, sulh aktettik, artık bi. 
ribirimize garez b~slemiycruz ve 
bun.dan sonra da bcslemiyeceğiz 1 
Ben onun aleyhine hiçbir istek· 
te bulunmuyorum, ömrümüzün 
sonuna kadar biribirimizle iyi 
gcçinmeği kararlaştırdık 1 Zaten 
biz ikimiz de Napolili iki hem
şeriyiz 1 

\ Yirmi yaşından otuzuna kadar 
büyük bir sefahat içinde yaşadı 

ve sıhhati bozuldu. 
Paskal A.nin vekili Dr. Mila

vek; Paskal A.yı müdafaa yollu 
söz söylerken, olan, bitenin an
anevi bir intikam şeklinden ibe
ret bulunduğunu söyleyerek, şu J 

~özleri harcamıştır: j 

Yumurta dolması yapmak i
çin evvela şu malzemeyi hazır. 

lıyacaks~nız: 

10 yumurta, 

Nasıl allık, pudra kadını h!ç 

bir zaman güzelleştirm.ezse 

tahsil, terbiye de hiçbir kadına 
zeka vermez. 

••• 

Alırıanya!l!Il filmcilik şehri 

olan Noybabelsberg Berline 40 
kilometre mesafededir. Burası 

Avrupanın Holivududur. Beş 

yüz bin metre murabbaı bir 

saha dahilinde buyuk kırk tane 

stüdyo ve bir çok imalatha.:ıe
leri olan mcdem bir şehirdir. 

} 
Çalışan Ton film atelyelerinin 
on tanesinde ayni zamanda ay. 

Paskal A., kulağın uçtuğunu 
örünce gerisingeri dönmüş, kar 
!l<l kahveye kapağı atmak üzere 
zla koşmuş, bu sırada olan saf

ada, kendisi rakibinden daha a. 
tr yaralanmıştır. Nitekim, aya
r kald:rımın kenarına takıhruş, 

üşüp de yere kapakknmıyayım 
iye bir hareket yapwca boylu 
oyunca kahvenin camekanı t:s
ilne devrilmiş, camekan şangır 
ungur yere inmiştir. Alnından 
ağ ve sol her iki yanağından 

aralandığı gibi lıurnu da hemen 
amamile k!)pmuştur. Derhal 
endinden geçen Paskal A., raki 
.~ Aföerto Z., ile beraber, gönül-

kurtarış şirketinin kazazede· 

- Bu, Sicilyalı merareti. Gale 
yanr, co§kunluğu tesiriledir ! On
ların daima böyle kanı kaynar, 
buğzlarr da ancak dö!•ülen kanla 
söner ! !şte bu hadise<le de öyle! 
Biri diğerinin kulağını keserkes 
mez, ikisi .de biribirlerinc elleri
ni uzatmışla'r, aralan iyile~miş. 

tir! 
Hakim, usulen muhakeme et-

tiği adamı da dinlem ek icap et. 
tiğinden İtalyanca bilen bir ter· 
cüman buldurmak üzere, celseyi 
başka güne bırakmıştır!? .. 

Babasrnr:ı yerine geçen Abdill 
azizi entrikalarla tahttan indir
<li, kardeşi beşinci Muradı da 
"büyü ile,, öldürmeye çalıştı ve 
nihayet 3 Ağustos 18i6 da padi
şah oldu. Saltanatı 33 sene sür-
müştür.,, 

Bu havadisi dün şehrimizde 
muhtelif alakadar makamlar • 
dn.n tahkik ettik. Her taraf tan 
hayretle karşılandık. Şimdiye 

kadar Haliçte ne böyle meşin 

torbalara .=ıe de insan iskeletle. 
rine tesadüf edilmiştir. Müba~ 
Iagada Amerikan rrazetelerini 
geçen Parisuvar gazetesinin sık 
sık yaptığı gibi bu da uçurduğu 
bir balondur. 

I-laberiniz var mı? 
~ eşekkür Ederiz 

Çin ile Japo:ı, sağ Ispanyol
la, sol İspanyollar, Çeklerle, 
hliler, Macarlar uğraşırken, 

ftn yerde hangi nazırlar içti. 
a ederken, Beyoğlunda Ab -

Ullah Efendi lokantasında bir 
irle bir münakkit çarpıştı • 

Bu kargaşalık ve ciddiyet i
de böyle bir hadise çıkara

k dudaklarımıza bir parça 

bessüm, mevzalarımıza. biraz 
ğişiklik getirdikleri içi:ı ken
lerine, teşekkür etmeğe borç. 
Yuz. 

İsmail Habip, sabık bir peh· 

an olduğunu söylüyor. De. 

ek şimdi değil. Ahmet Hamdi 

sabıka bir pel::.livan deJildi. 

tnek şimdi öyle .. ve hadisede 

asen bunu isbat ediyor. 

H<.'r ne ise. kendilcr:ne te!mır 

:e'dciir ederiz. 

Bir İtham 
Ahmet Hamdi Tanpınar, ha-

diseye ait sözleı inde diyor ki: 
- Islesem, ben de oturur, 01 

beş senedir edebiyat okuttuğum 
i~in bir kitap yazar. icine ken
dimi de korum. Çünkü büyle 
yapmakla, hiçbir tarafta hay
ret uy:ındırılmıyor. Adet hük. 

müne geçti. 
Demek İsmail Habip de böyle 

yapmış. O halde ı:;eyhin kera

meti kendinden menkul. 

3abı5.lide Eu~ıran 
Dündenberi kitapçılarda bü 

yük bir faaliyet var. Bi: çok 
muharrir ve şairler. lsnıail Ila
bip Sevükü:-ı edebiyat antoloji. 
sine girmek, ve bu sabık peh
livrınm pac:alarına dnlmnk mec. 
buriyetinde kalmamak için, e
serlerini baslırımığa karar ,·er-

mi '?lcrdir. 
nu sebepten , teli ~ ücreti pi. 

yasasmda bir sukut b:ı.şr.ös!er. 

miştir. 

Şair ve Münekkit 
Geçe:Jlerde birkaç arkadaş 

toplanmışlar. İçlerinde İsmail 
Hahip de varmış. Bir aralık: 

- Ben, demiş, bir kaç tane 
içmeden çalışamam. 

Ahmet Hamdi Tanpınar gül. 

müş: 

- Esasen. onun kitapları a
kıl başta iken yazılmaz. 

Resmi Tebliğ 
Kendi isteğile bir tek olsun 

mecmuai iş'ar neşretmemiş o
lan Yahya Kemal "Muhteşem 

tecerrüt,, vaziyeti:ıi muhafaza 
etmektedir. 

Yalnız, ber:ıyi ihtiyat, elin. 
deki bastonu yağlatmış ve ls
m::ıil Habip ile bir ademi tcca
\'ÜZ r aktı müsveddesi kaleme 

alnı ıştır. 

Diğer taraftan da, Ahmet 
fl:! mdi Tan pınarı rr.uh:.ıfız ŞÖ

va! ve un\'anI ile taltif etmi~tir. 
Fa. 

250 gram tereyağı 
12 tuzlu sardalya balığı 
l Ekmek 
25 gram jelatin (1 tüp) 
Tuz, biber, "sos anglez,, 
Şimdi ;:ıasıl yapılacak anlat-

tım: 

Evvela 10 yumurtayı haşlar 
ve soyarsınız. Bir kaşıkla sarı
larını bütün olarak çıkarırsınız. 

So:ıra yumurtaların sarıları

nı elekten geçirir ve bir kaba 
korsunuz. 
Şimdi balıklara sıra geldi: 
Balıkları temizler, onları da 

elekten geçirirsiniz. Bundan 
sonra 100 gram tereyağım bir 
kaba koyar, telle karıştırırsı. 
mz. Şimdi yağın üzerine balık
ları ve tuzu, biberi, "sos an. 
glcz... (İngiliz domates peltesi. 
ni) ilave edersiniz ve kaşıkla 

güzelce tekrar karıştırmaya baş 
!arsınız. 

Artık, dolmanın içi haZTrlan
mıştrr. Bunu, sarılarını çıkar

mış olduğunuz yumurtaların i. 
çinc doldurursınuz. 

Bundan sonra, sıra ekmeği 

dilmeye geldi. Tabii, ekmeğin bi 
raz bayat olması lazım. Evve. 
la kabuğunu soyarsınız. Sonra, 
tabak gibi yuvarlak dilimler ha 
lincle, kesersiniz. 

Bunla.r, dolmalara t::ı.bak va
zifesini görecek, ekmek kabuk
larını da küçük küçUk yuvar . 
!:ıklar halinde kesersi:liz ve sar 
dalya ezmesinden sürerek yu • 
ınurtaların açık kalan tarafla. 
rma kapak gibi kapatırsınız. 

Buda bir kadın fikri: 
Erkekler ke:ıdllerine ne ver

diğimizi bilirler. Fakat bilme. 
dikleri bir şey varsa 0 da kcn. 
dillerbden esirgediklerimizdir. 1 

rı ayrı on film çevirmek milin. 
kündür. Her filme beş yüze ya. 
kL, artist ve figüran iştirak e. 
der. 

fl'!Püv Vtışündüflçe 
.wwwı t:zwwwa ,,,_, ,._,, zwwwz .._ 

Aşk mektebi 
"CI'diA.nk Fıearki~atdba açılksaydı, yeni bir tuhaflık dcı', giiUimser gc 
" • · <+ u as mekteb · · L • kıı.ıılılığı dillere d~stan ol ınbı~ ondrada açıldığı vo soğuk. 

• an ır milletin ·t h ı•ııldu•»nııu oku'-n." pal a tında ku -
e ,,. u.uca, ansızın zihniıni ı lı. 

lliraz şa~ırır gibi oluyoruz. zc e ır fren sıkışıyor. 
"Aşk,, pek eskiden hatHi. b iki · _ - _ 

hiçbir kanuna boyun e""m . e. ılk dog<ltıb"l.l gündeııberi, 
miycn kart 11 . .,, enıış bır l'arlıktır. Iüıfcs nedir bil 

a ar gıbi engin lı - ı · bestliğl içinde k a\n arın uçsuz bucaksız ser • 
anat çırpar, durur 

Eski ressamlar eski h . • cll yaylı ' e)keltrnş1nr, onu, gijzlcri bavlı 
ve omuzu. sadakh "tirk "' ' 

•talinde göster· 
1 

n eş,, çıplak bir körpe melek 
ır er. u anlntıı::1ın d k eli .. sı vardır n· ·· a en ne gore bir nulna-

• ır zamanlar "nı::;k k 
hir günü! lıa.b . ' '' ' aza oklnnnın uçunda gelen 
bulnt ·kaplı k::.:\ s~yılır~ı. Zırhlara biiriinsenJz de, lıisıırlnrı 
dan ku t e eıe çelulseniz <le, koncliuizi omm ..-arasın 

· r nramıyacau. 1 • " • ,. }d eJJUZlL S Zl Jnanc] ll'll'llll'dl. 
ı l ırımları d 1 ·d insan zcJrA ' nm aı n. inco bir clcmir çubukla avlayan 

' ~usı ona karşı . k -. .. ' · tö;ıpcr · 111'1na 0 1 dü~ünnıedi bil 
Gücunü har ad .. .. ,.., ' e. · 

cihangirin .. .. dcam an butun dünya, o mini mini çıplak 
onun e secdeye kapandı: 

- Boynumuz kıldan ince! 
Diye teslim oldu. 
Ruh ıueminJn ... 1 k 

1 
en ) u ese eserleri, onun ,-nktıl"..rı "'.. .. 1 

<'r ısığıncla ldı .. .. " .,, ,.,onu -
fclihİer yazı . En buyuk lrnh:-amanlıklnra, en kanlı 

k 
o, en çoşkun akınlara onnn bir nevi radnıma 'bi 

arıştığmı ıı;öriirsünüz. ' gı 
tnhti~;:ha c~~ıı,. düııyanm en biiyiik tmımrntorluğunu taci1e, 
, ) ' tn..,rası, a.s~sı \'C dnhn. hilmem nesiyle, yerlere se 
ıon yine onu kuvvetı de"·U nıi'•(li'' -~ ,, ... 

Ungiiıı kunılan aşk mektel>i nrabn. ..,... ··11 han ı · · ı ' ,.,onu e, akıldan 
P.. mııın ıesabmn. c;alı~ncak? ... 

rettı'rEı,ç··~~ kn'..kılıin h~~ıahma c:ahşarnksn, bıı, liizııınsuz bir gn,·-
. un u çbır karmcn "S"1 " lnyamnz. ' 11 ey,mnn,, a. yardımcıhk tas-

Sonra, doldurulan ve kapak. 
ları kapanan yumurtalar tabak 
\•azifesini görek ekmek dilimi 
üzerine bir daire şeklbde sıra-
! 

Yok e"'er aklın h · l anır. ortada kalan yere de !'!"', - e ' es.1 nnn <:nlı~n<'nksn bu d b - " hlr emek olacak Çünk" k 1 . ~ ' a oşuna 
lata konur. 

1 
- b 

1 
· u a 1 

• aşkı ruha clnha derin ~akan 

B 

1 
rr a yo:ıdan başka bir şey <lciHldlr. 

u suretle, dolmaları salata T ih 
0 

il? beraber lezzetle yiyebilirsi. yiik k:l:li~ib::ı~ui.bret nlın. En biiyiik df•hHcrdc nşk en bii- ı 
nız. .. ...... ._ ..................... ~H~a:kk:!ı~S~u~h:a~G~E~Z~G~t~N~ .. ... 
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r beyn€1milel bir 
Sasyalist 

Birçok hatipl 

Ankara telffonıı 

l\lfecıı·sıe .. Sovyet inkılabının 21 in 
ıı encumen l d.. l I d 
intihabı yRpıldı yı ı un {Ut an ı konferans akdini ;stediler 

Paris g··r"·şme erinde Ankara, 7 {Telefonla) Dugürı 
Mecliste encümen intihabatı yapıldı 
Dejişiklikleri bildiriyorum: 

müste e e er feda 
edi ece { m·? 

Bütçe encümeni re:sağıne Müker. 
rem Unsal, tsparta reis vekilliğine Fa. 
ik Baysal, adliye mazbata muharrirlL 
ği::e Salfıh Yargı, Kocaeli t!laliye maz 
bata muharrirliğine Emin Draman, 
Yozgat arzuhal reisliğine Adnan Men. 
deres, Aydın dahiliye reis vekilliğine 
Faik Oztrak, •rekirdağ meclis hes::p. 
lnrı tetkik encümeni reisliğine yine 
Hakkı Va::ı eeçilmi§lcrjir. 

Paris, 7 (A.A.) - ?.tilli sozy::ı.list 
meclisi tarafından lmbul e:.iil ... n Lcon 
Blum'un ta.l:ririndc 1-Iall:.,;·I::ı.r top • 
lantısının fatilzam ctti&i bülun tnah • 
hUdleri yerine gctirec gi Jmydolun • 
makta ve bu toplantının bütiin part1 
ve tcşekltüllerindcn "aralarındaki bir· 
llğin muhafazası için ne r zımca yap
mnl:ın'' talcb edilmektedir. 

Karar suretinde halkcıl::ı.r toplantı
sının memleketin fcrJi ve umunıi hür
riyetini müdafaaya azmermiş olanl:ır 
tarafından vücuda getiriltli:;i hatırla
nıldılttan sonra eöyl::! denilmektccilr: 

Halk cephesinin vazife• i lı~r.Uz bit· 
memi;;tir. Çünkü mürt .... ci fa:;ist kuv
vetleri tekrar cumhuriyet müessclc
rlni tchdid etmektedirler. 

Bu sebeble sosyalist partisi bir pn.r· 
tırJn diğer bir partiyi tanımak fotcme
rn"'~inden doğacak tehlikeye radılml 
dostlannın do:;tc:ı fakat k!ı.tiyetle na
ıan dikkatini ~elb:?dzr. Bu §-l~ilde bir 
ka.r:ır hn.lkcılar toplatısınm :mcvcudı 
yetini tehlikeye lroyacak mnhiyctte • 
dir. Karar suretinde l·omi\ııictlcrc de 
hitab edil~rek bunlardan hUrriyct ve 
demokrasi prensiblerini müdu.f:ıa e • 

ke~inden bah~tmi~lordir. Bilhassa 
nıebusandan B. Dloh, sulhperverlik· 
tl!n eıı uzak olan şeyın adeinı muka· 
vcmet ol<.lut;-unu beyan etmiştir. B. 
Malc, B. Ç mbcrky in Parisi ziyareti 
ınünas..!b-tılc ispan!r'anın ve li'ransız 

mustemlel:..:!leı iuin f <la t:<lilmesi en
eli:; .sini izhar etmi~tir. H. 'l.'iyola, 
mü ~~mlcl>deri l:urto.rma& için fazla 
t>ilahlanılmasını ıltizıım etmiş~ir. 

rn,:: ... r bir mc.bus, sulhun tcnsiki f. 
çin hıç bir dcvJ....t haıiç bıralalmay:ı
caJını b~ynclmild bir ltenferans ak· 
tcdilm-3i !~hinde bulunmuştur. 

B,r çolc h::ı.t~iJl ... r de b .. y.ıelmıleJ bir 
konf ~r.ıııs ahcli lehinde söz söyle
mi ler..':ir. B. ~iron::ıld, bir azim siya
seti tnldb cdilmczini i::tcmi~tir. 

l'::ı.ris, 7 (A.A.) - Sosyn.ıist kong
resınin J:::ı.p::ı.nı~ c . .Jscsinde Lcon Blum 
ile I uul I 'nure beyanctta bulunarak 
nr:ılarmd::ı.?ti il,til.lfıo esasa müteallik 
olmayip sathi l.rnluncluğunu bilclirmiş
leruir. 

?\!illi ı~onsey büyük kongrenin top
l:ınm alt harici tiyas~t sahasındaki 

hattı hareketini te ... ba etmesine k::ı.ıar 
vermi:;tir. 

Bugün Mecliste. Hatay Devlet re!. 
s1nden gelip okunan telgraf şudur: 

"Hotay millet meclisi mcmlel;et!tı 
mııhadderatını eline alrna':kı llataylı 
yurttaş!arın minEll:adim besledi1'1P.ri 
t'e i~h·ırından hiçbir 1:aldt çel.inme • 
dı1~lcri yüksek siyasi idcaller!nin ta. 
1ıa1drnl\:lna ille allımlarını atnnş bıılu. 
mıyorlar. Tilrk mi?leti ve deıılotini T~ir 
l:iyc Büyiik Uillet Meclisinin Ha.fay 
lıa1c1..·ındıJ gösterdiği caııdan ala'·a ue 
yü1rne1c fecla1•tir1ı7:l.arı minnet 1;e ~!ilr. 

ranla uadr.der ''e Tiirl.-iurue olan r 11rdi 
b-ığ'ı?17:1arını Tiirk mff!etine ue Tiir. 
1:iye Büyilk Millet Me,z:s!ne iblii[jınıı 
lii'fen trıva.~,rmt bt!!fıırmamzı ue his. 
siyatı 1ıali.~mıem.frin kabul buyurul • 
m"'.'~·nı istirham ed,,r.,, 

Meclis pazartesi günU toplanacak. 
tır. 

Raşvel{ilAnl{arada 

den teşekküller arasında bir yakınlık --------------

Ank:ıra, 7 (Telefonla) -Bll§Veldl 
Cetal Bayar bu sabah lstanbuldan An· 
karaya dönmü~ ve istasyonda büyük 
mill::t meclisi reisi Abdiilhalik Rerda, 
ve!:iller, mebuslar, Ankara vali ve bele· 
diye rC:si, emniyet dire'ktörü tarafı:ıdan 
karırlanm §tır. 

husule gelmesine ç::ı.lı~nıaları isten
mektedir. Fransız müumrselerinin 
r..1aruz bulunduğu tehlikc<lm ba:;t.a 
bir f:Cyf düşünmeyen sosyaJı~t parti· 
sinin komünistlerle mücadcl'! fikrim 
kabul edemiycccği tasrih edilmekte
dir. 

Sosyalist partisinin bu iia.veti k~bul 
edilmediği ve bir partinin h::ı.ric bıra

kılmazı neticesinde lıclk ccph~si ya
ni;\~ t.+ıı~tdirde pa,rti bü::i.in l.uvvctile 
hal~cılar toplantısının bit ar:ıya. gr:tir 
eliği Cumhuriyet cnerjil~•i arn.rındal:i 

ahengi muhafaza etme~}! çal~:ıcak -
tır. 

Takrirde sosyalistlerin vasi mılaht 

yetlcr müddetinin ink'izası tnr:i:·inden 
yani bu ayın onbc~incbn conra p::.rli
mentonun içtimaa davctir.in geri bı -
rakılmasına müteallik bi.• kararı tas· 
vib cdemiyeccklcri ilave olunm::ı.l~ta • 
dır. 

Parl5.mento gurubu, vusi sal!l'1iyct
lerin tcmdidini isteyemlyı:c.:ck ve H,in
ci Blum hükumetinin lc::ı.Unnma pl5.· 
nından ınWhem doktrin ve niyete mu
halif olan mali bir plln tevdi edecek 
her hangi bir l.illtômcte 1timad dn bo
yan edemiyccelttir. 

Taktirin lttifokh kabul edilmiş o • 
lan birinci lnsmı burada b'tmelttcdir 
mütebaki kısmı için reyler inl:i~m:ı 
uğmmıştır. 6.755 reyi::! i.abul cdilmi'"' 
olan Blum, takriri şu:lur.: 

Sos,;·alist firkası, hatırlat1lmrn olan 
proğramın esaslı ur.-:urlD.nnı tatbfüa 
karar vermiş olnn bir hül:umet yer 
almağa amadedir. Fırka, ccmokr~niyi 
ve snyin hulml:unu müJn.fa~·a karar 
vermiş bir hül:iımctc ~·:ırı!ımd::ı. bulun
mağa da hnzırc!ır: Fırh.ı m m! 1t tin 
canlı ve salim Jı:uvvctLri:ıi b:>yle b~r 
nr~ya topl<:.yncak olan bir L~.:Üm€tin 
Frans:ının milli ve bcync!mifal bUyül: 
te;:-:?bbUslcrJc bulunm~:nna ve J:enc1i
tinin tam emniyetini z~ .:w altına al
mak ve sulhun tenri!:ina çalı m:::.k için 
vaziyetin amir bulunc.lu:;ıı büyiil: t .::
§cbbU:ılcre otorit<? ile r,iı i: mcdnc mc 
dar olac:ıgına kani buluıımal.tadır. 

Meclis, vermiş olduju Jmr~rlann 
m;lli kongre ;.:ımnnına. ka1"r ve nll
val ve ı;craite göre tatb.ki l:C'yfiy-..ti
nin tayi:lini parlamento gurubuna 
havale eder. 

Sosyalist meclis, ö~~leden conra h::ı.
rici siyaset mcsclcbı ib t:'ti~al etmiş
tir. Bir çok h::ı.tibler, bilhas :ı mebus
lardan B. Lveder llcb. Lazürik, hor 
şeyden evvel sulhun muhuf::.·lr"'ını il
tiz:ım ctmi-l~r \'C m ı 1t<'mcl mı. 'bhrle 
dOZfudan dojruya bir mu• • .., "r.rt ·n
pılması ir;:n <"'l '"·lrı"~ı ı;·~ununu iu. 
ve eylcmlslerdir. Dlğcr lıatiblcr is~ bi
lakis mütemadi fedakfırlllilnrın tehli· 

·Naf ı:da yeni 
tayinler 

Anl:ara, 7 (Tcl~fo . .la) - Giresun fen 
memur.armd:ı.n ı ·uri E. Len Çoruh:ı, 

r-.~alatya fen memurlarınJan K~mil le.il 
Çoruma, fen m-ktebi mezunlannd::n 
Bchç~t Alpte!dn Seyhan su işleri fen 
m::milrluğuna, yül:sc:: mühenuis mek • 
tcbi mezunlarınu:::n Sa.ip Yil1::an Snm-

Sl.in su i~leri miJıendisliğinc;, Sadık 

I~utlay Somsun su işleri millıendisliği 
ne, S:ı:nı:un su i~!eri mühendislerinden 
Adnan C~nb::k Seyhan su iş!eri mü -
hmdisı::;:ne, soselzr fen heyeti fen me· 
murlannclan Senih Erg:n Seyhan su 
İileri müh::n.:iisl:f:ine, yüksek mühen
dis m::ktcbi mezımkrml::ı:-ı P.c:nzi Bul· 
dan Ueric su i:1cri mühentiidi~ine, Mu· 
n:n'ller Bozok Diyarbabr Cizre h~ttı 
in:a~t baş mtic1Jıl .. }ü mühen(i:ıliğ:ne 
Nurett'n Özd::mir Siv::s ir. .. ant baş mü· 
dürliiğü mühendi-li-ine Antalya fen 
memurlnrında:ı Seyfettin S:mali Ç:ın. 
kırı fen memur:uğuna U:.yin ve nıık. 

lcdildiler. 

İzmir yapı i~l::ri n:üh::ncifolerindcn 
Nuzlıct ı\y.:larin C:::miryollar in~:ı::ıt re
itoli~i m:_hcnıfü:ler:ndcn ~eckt tayca · 
nın rr.:ıa:ları 55 liraya Çnna':!:ale cose- 1 

ler mühenw:ıl:rind~n Tcvf"k ilerin'.n 
M:ınisa soscler mühendislerinden 
ŞUl:rü Arhamn sos::ler mer~:ez fen he· 
yeti nıübe:ıcl::ılcrinclcn Namık Ünulın, 

Ordu şoseler mt:hcndfolerincl::n I:adi 
Birl:anın, lctanbul şotelcr r:lHhendis 
lcrin.:len s~rhi Tuncı:n, Erzincan ir:a~t 
Ca'}TDiilıen:l'sl::rind::n nuhi tı:mctb An 
k::ıra yzı;ll i~lcri rr.Üh"nc1'!:·ennden Şe 

kip A!:a!ının maaşkrı 45 lirayn ç l:a· 
r lmı:tır. 

Eaşvcldl Gar salonunda bir mi!ddet 
fatirahnt etmiş ve ltendir.!ni kar§ıhma· 
ğ:ı gelen heyeti vcl:ilc azalariyle gö • 
rüşmüştür. 

Parti grupu 
A:ık,!lrn, 7 (Telefonla) - Parti gru. 

pu rm 2 de to ıanac 1 t ır. v 

kilin izahat \'ermesi muhteme1dir. 

Münhal mebusruk rar 
Ankara, 7 (Telefonla) - Münhal 

mebusluklar 12 yi bulmuştur. Kısmi 

intihaplara namzet hazırlıkları söyle . 
niyor. 

So·ıyet sefarethanesinde 
Ankara. 7 (Telefonla) - Sovyet!er 

Dirliğini::ı 21 inci yıldönümü müna~e. 
betile bu gece Sovyet scfaret!ı:ınesin. 
de bir suvare verilmiştir. Suvarede 
B:ışvckil, Vc!dllcr, mebuslar, gazeteci. 
lcr bulunmuf;ltur. 

Sıhlı ıt patcntr'eri ~ize'f>ri 

An!::ıra, 7 (Telefonla) - Sıhhat pa
tcr.taları Üzerlerine }'apılan konsolos· 
kk vizelerini kaldıran b::ynelmilel iti 
lafn:ımeye iltihal:ınuz hak!::ındald kara
rın foyihası meclise gelmiştir. 

Şeh r· n1 izd~ dört 
zelzele o~du 

İstanbul 7 ( A.A.) - Fındıklı rasat 
hanesinden lıil~'rlldl31ne göro ııon 

48 saut zarfında aynı mcrlcczden gel· 
dili ve merkez UstUnU tstnnb•ıldan 

8000 kilometre mesafede o1 cluğu talı· 

mln eclllen çok şiddetli dört zc>lzele 
ka,ydedllmlştlı'. Bunlnrclan en şiddet ' ( d llsl olan birincisi bu a) m beşinde sn 

1 n ÇJ i tere SE ne e ta 10 u ss tlckıım 49 s:ınıye, mıncısı 

4 0000 t yine o giln saat 13 U iltl daltllta 30 s:ıı a Y y Z re niye, UçllncUsU nyın nltısında saat 

b k 
11 l G dnltllm. 8 s:ınlyc, dördUnc:'Usi' va p ı I ( CP. de dUn gece s:ıat 23 u 51 daldl<a li 
s:miye geçe \'ttlrnn gelmiştir. 

Londr:ı, 7 (.ı\.A.l - Deyli ekspres'--------------
gazet"sinin bildidi:;ine göre, k:ıbin~ 

e!:zp:?rlerle uzun iEtişare!erde bulun. 
du':tan sonra h~r ~cyc!eıı evvel nnava. 
ta ım hava ve kara müdafaa fşlcrile 

me~~ı o'ma:1a karar wrmi~tlr. J 
Ifalihazmln mcmkke!.in müdnfansı. 

na tahsis edren ileri hst tayyareleri. 
nin miktarı 2700 dür. Bu miktar iki 
miFli çılrnrıl~c~';tır. Bundan maad:ı 

t~vyare fabri1·al:ırı sene:le az:ımi 40 
b"n t"vy~re c-ıbr:-bııccc~;ierdir. tn~il. 
t<'rc. hava kuv\·ct'eri irin gelecek ~e. 
ne)cr içi:de bir milyar İngiliz lirası 
sarf edecektir. 

~Ü" I' il :< a ~· a ıu n n tı Ik u 
Londrn, 7 (A.A.) - TUrlt Cumbu· 

rlyetinin on beşinci yıldünUmU dola. 
yısile TUrklye Dahlliye \'elcill ve C. 
H. Partisi Genel Se!U"cterl B. ŞUkrtı 
Knyn tnratıntlnn irat olunan n11tk11 
Taymls gazetesi tebarUz ettirerek neş 
retmiştir. 

AN DOLU AJANSININ NOTU: 
Ilnlıor nlclı':ımı"::ı. gUre, Pnrlste <le 

"Tan,, ve Pötlp:ırlzyen r;3ıetelorl bu 
nutka sUtunlarında geniş bir yer n • 
yırmışlnrdır. 

Moskova, 7 (A.A.) - Havas muha. 
biri bildiriyor: 

Sovyet inkılabının yirır.I birinci yı!. 
dönümU münasebetile bugiln Kızıl. 

meydanda yapılan geçit resminden ev. 
vel kıtnlara bir hitabede bulu:ıan Ma. 
reşal Voroşilof. ezcümle drmiştir ki: 

Hasan gölil hııdisesi. bir harp dl'. 
ğildi. 1<,akat hiç de zevki olmıyan b~r 
komşu tarafından yapılmış bir ham 
tahri!ti idi. Bu efendiler tahriklerine 
yeniden başlarlarsa. onlara Sovyet si. 
18.lı ~arile cevap vereceziz. 

Dün Molotof ve Dimitrofun yaptığl 
gibi. bu gün Mare~:ıl Voroşilof da i. 
kinci dü:ıya harbinin yaklac:mış oldu. 
ğu ve fiiliyatta şimdiden başlamış bu. 
lun~us'hı kevfiyeti ü::reriııoe ısrar et. 
miştir. Münihten beri hiltlln Sovyet 

gazetelerinin her gUn tekrar et 
de budur. 

Mnre§al Voroşilof, sözlerini &öyle 
tirmiştir: 

Bu vaziyetten, milteyakkız bul 
makhğımız lazımdır. Hadiseler k 
sı:ıda gafil avlıınamnyız.., 

Moreşal Voroşilof, !:X.Jerine So 
ordularının daima hazır olduğunu 
barUz ettirerek nihayet vermiştir. 

Geçit resmi esnasında, Leninin 
zarının üzerindeki tribu:ıde Stalin. 
lenin, Molotof, hilkltmet ve parti t 
gelenleri hazır bulunmuştur. 

Geçit :rapan kıtaları Mareşal Vo 
şilofa Moskova garnizonu kumand 
Mareşal Budie:ıni takdim E>tmı,ur. 

Geçit esnasında 400 av ve bomba 
man tayyaresi meydan üzerinde 
muştur. 

Bntkan Antantı ekonomik 
li onse yinln k a rarlıırından 

Balkan deniz ticaret }{anunları 
tevhit edilecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - Balkan an
tııntı ekonomik kons~yinin deniz komi· 
tc:si senelik mutat içtimaım geçen ay 
Yugoslavyanın Split şehrintlt! yapmış 

komiteye hü:dimetimiz nctmına deniz 
na'l:.liyat umum mudiri Ay~t Altug ve 
Denizbank umum rnü~lir muavini Tabir 
Kev::ep i~tiral< etmişti Murahhaslar dön 
rnüşlerdir. Komitenin aldığı karalua 
göre dost devlet ci::niz nakliye müetse· 
seleri arasında kullanılmakta olan eli· 
re!~tif konsimentolar ve mümasili do -
lcU:nanlan ayni şel:ilde tanzim edile • 
cc1:tir. Deniz ti:arct kanunlannın tev· 
hid: için daimi bir komiisycn faaliyete 

Pcti~teki Alman 
k~tibi ağır 

Pı:ı.rle, 7 (A.A.) - Dlr ya.bıuıC' bu 1 
sab:ıh Almanya sefaretinde üçüncü 
katip vo:ı Rath'ın odasına girerek mu. 
mai'.eyhe tabancasile iki el ateş etmiş.. 
tir. Kurşunlardan biri katibin omu. 
zuna, diğeri &araciğer cahiyesine isa. 
bet ~tnıiştir. Mecruh bir k!iniğe nakle. 
dilmiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - Alman sefaretha. 
nesi kiı.tibi üzerine ateş etmiş ola:ı ·niı 
tecaviz bu sabah sefarethaneye gide. 
rek katip ile görüşmek istediğini söy. 
!emiştir. Hatlı, kt'nc.lisinl kabul etmi~ 
ve Polonyalı derhal ntrş etmiştir. So. 
rulnn suale cevaben Almanyıı.dan ko. 
vulmuş ola:ı Yahudi d!ndaşlarmın in. 
tikamını almak istediğini söylemiş . 
tir. 

Komiserlikte yapılan isticvaptn a. 
dının Her~l Faybel Grismatzan oldu. 
ğunu ve 2 mart 1921 de Hanovrada 
do~duğunu beyan etmiştir. 

Yaralı ilnivcrsite sokağında Alma:::ı 
kliniğine nakledilmiştir. 

Pari~. 7 A.A.) - Alman bUyUk elçi. 
!iği sekreteri Von Rath'a ameliyat ya. 
pılmıştır. Yara1ının sıhhi vaziyeti. ant 
bir korkuya mı:>hal vermemekle bera. 
bcr. c;ok ağırdır. 

Pnris. 7 ( A.A. l - Von Rath'ni:ı sıh 
hi vaziyeti şudur: 

Dalak pntlamı~tır. l{urşunlar. mide 
ye de dokunmu~tur. Içerde kalan i!ı:i 
lcurşundarı nncak biri c;ıkarıJnbilmiş. 

tir. Ynralı konu~mamaktadır. Doktor. 
tar. hfıta bir f;ev söy'emcmelctedlr. 

geçecektir. Buyıl batından itibar 
Romanyada Sıhhiye resmi milli §t: 

dctnameler üze.-inden tahsil eclilt"e 
ve tuna mesaha usulüne göre alın 

yanlış rusum varsa farkı iade ~dile 
tir. Yugoslavya tarafından tesised 
balkan hattının itinereri ve tarifesi 
kan hattı olarak tanınacak ve halen 
dabir yapılan bu sefer diyer Uç devl 
dabir yapılan bu sefer diyer üç devi 
tahsisedeceği gemilerle haftada bir 
ptlacaktır. 

Pirede yolculara gümrllk ve potiı 
aycnesi esnas~n.da dahaçok kolaylık g 
terilccektir. 

sefareti üçüne 
yaralandı 
:UA4l-.N•elll Oldu'f ~-~-"-"'---~-

p3rİS, 7 (A.A.) - Bu sabah Al 
ya bUyUk elclllğlnde yapılan sui 
hakkında adıt tahklkata başlan 
tır. l 
Suikastı yapan ve Rathl yaralıyan f 
bel Grlyınsztanın polhı tarafından 
tlcvabıaşağıdal;:i neticeleri Vt!rmJ 

Grymsztnn, a~ustos ayının ort 
rmn. doğru Frnnsndan dışarı çıka 
mıştı. Bundan eV\'cl bir müddet, 
mi senedenberl Pnrlste kadınlar l 
hazır elbise tlcaretile meşgul o 
amcası ve teyzesinin yanında ot~ 
muştu. 

Fci'.Jclln amcası ve teyzesi, afd 
tostanberl yeğenlerini görmedlkl 
nl hildlrmlşlerdlr. Felbelln ifade 
göre Fransndan dışarı çıknrılm 
d:ınbcrl kendisi Bulonya ormanı 
Sen nehri luyılnrında ve BrUks 
oturmuştu. Fclbelln nnnsı ve ba 
geçen hnftn hudut harici çıkarıl 
tır. Sanıldığına göre bir vagon içi ı 

yaşamnl:tn olan bunlar Polonya • 
mnnya hududundndır. Fclbele ta 
cayı Parlste bir dUkkAndan bu aa 
satın almıştır. 

Pnrls, 7 (A.A.) - Almımya ıe 

retlndcn verilen malftmata g6re, 
tccnvlz ParJstckl Polonya Jen 
Konsolosluf,u verilmiş bir pasap 
hamil bir Polonynh idi. 

Sefarette s6ylendiğlne gare, m 
cavlz hUtUn akli melekAtına sahi 
Frkat bl· mUteassıp hissini ver 
teıllr. 

Yeni Etrüsk vapurunun 
nedE n düştü 

An:mra. 7 (Telefonla) - De::ıizyol. 
Jarn:...::ı. Alm:ınyada yaptrrılan yeni va. 
purlardan bazılarınm tP.ahhilt edilen sü 
rat hadlerini şimdiden saatte yedi mi. 
le düşecek kadar kaybttikleri yolu:ı. 
daki neşriyat üzerine salahiyetle bir 
mahafildcn aldıaım ı mallımata göre 
bu neşriyat tashihe muhta<:tır. Mrv. 
zuuhnhis elan BtrUsk vıırıurll'for. Al. 
m•13t'r. \'n"urun 52."tte 13 mil yapma 
manyanın Neptün fabrikrsmda yamı. 
sı taahhüt icabınd:ı:ıdır. Fabrikadaki 
tecrübe!erde bu haddi bulduğu görül • 

müştilr. Ancak lstanbuldaki çat 
sı sırasında sürati 12 milde:ı 

düştüğü ve bu fabrikada daha b 
vapurlar da yaptırılmakta oldu 
dan iki bakımdan hldiseye fab 
nın nazarı dikkati celbolunmuştut· 

8ıhhat V• kili i'e l.oodr• 
ıuıf iri eet:yor 

Ankara, 7 <Telefonla l - Sıhhat 
ki1i HulOsi Ala ta~ ile Londra sefiri 
hi bu akşamki trenle lstanbula b 
ket ctmi§lerdir. 
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Bir aile Facıası 
tlirmi beş sene so_nra oğlu~a 

1
•
1 "ben senin annenını!.,, dedı 

Wl . B d bir hafta. evvel, Budapeşte. sonra. iki gün geçmeden ölen mimarın 

Londrada ıt serç11 -:.....ı'f"' .... ------------- un an -1 b. kt ·· d · t' 
ııu, nin en kalabalık caddesinin bir köşe. og una ır me l!p gon ermış ır. Bedava tuvalet 

1 Dünya boks şampiyonu Coe Luiz 

İmpiyonluk mac;ı teklif edenlere 300 

dolar mukabilince böyle bir maça 

receğini söylemiş. Alman Şmelingi 

ağtüp ede:ı ve kaburg2 kemiklerini 

rkaç yumruk darbesi ile kıran zenci 

ksör mağlUp olsa da bu parayı ala. 
ktır. Birknç yumruk darbesi sayesin:: 

elde edilecek bu servet zenciye gö. 
azdır bile ... 

Bir Simsekte 300 Lira 
J lforkesi~ m~fımudur ki, gökyüzün

bulutlar çarpışınca şimşclc çakar. 
r şimşek çakışta muhakkak yıldı

ın düşer. Yıldırım, şimşek dediğimiz 
e:ctriğin şuJesidir. Gökyüzündeki 

'trpışmadan birkaç saniye so:ıra şim 
tk çaktığı görülür. 

Bir şimşek ne kadar elektrik kuv. 
ti sarfeder? 

Alimler bunun da hesabını yapmış· 
tdır. İngiliz M. K. Vilson, bir şimşe. 

n. 4000 kilovat elektrik sarfettiğini 
Yltiyor ki. bizim paramızla 300 lira 

dar bir şeydir. Gökgiirültüsü ve 
lllşektcn sonra düı.ya yüzü:ıe o ka. 
r çok yıldırım Jü~er ki. bunun he

bınr tutmak mümkün değildir. Bu 
lktarın saniyede 100 Y!ldmm oldu-

nu iddia edenler vardır. Binaenaleyh 
kyüzü:ıde sarfedilen elektrik kuv. 

tini bir merkeze toplayarak idare 
ek mümkün olabilse bir milyaı 

Ygir kuvvetinde bir enerji olacak· 
· Bu kuvvetle dünya yüzündeki bil. 
il motör ve mal.ir.~ıeri işletme!: 
.Unıkündür. Bu hususta tecrübelert: 
clilmemiş değildir. 

li'akat, şimdiye kc1.dar hiçbir netice 
~ti olamamış. aksine olarak elektrik 
iihendisleri kendi laboratuvarlarr::ı. 

sun! şimsek istihsaline muvaffa 1r 

il.bilmişl2rdir. Bu suru şimşekleri:1 
biiıerden h1çbir farkı da yoktur. Ba
e!ektrik mütch:ıssısları transforma 
t' rnarifetile on metre t.zun'uıfonda 
r şimşz~<tcn 3-4 milyon voltluk e. 
trik e;erjisi istihsaline muvaffak 
b;lmiştir. 

C3 :: ... :·c r··--~u:l~nan Bir 
Ddi'{=tnlı 

~unanh Nikola Dazakalis isminde 

delikanlı 89 kızı aldatmış ve hep. 

e ayrı ayrı nişanlanmıştır. 

llest~ gsnıo:ıluk olduğu halde 

dini ı9:J5 sene<ıi ihtilalinde azle
b!r yüzbaşı diye tanıtan bu do-

. d ta.dan geçen yolcular baygı:ı Bu genç adam ona en fazla hakaret 
sın e, or h.. t · t' ı~ d kt t bir halde bir kadın bulmuşlardı. Kadı'J. ve ucum .e mış_ı. \.U m me up a O-

kaldırımm üzerinde upuzun yatxyor, nun annesı oldugunu yazıyordu. 

sancılarla kıvranıyordu. Hemen bir Marya Yanço mektubunda mimarın 
cankurtaran otomobili çağırtıp zavallı karısmın vefatında:ı sonra daha çol: 
kadı:ıı hastahaneye kaldırmışlardı. O- genç bulunduğunu, fakat çok fakir, 
r:ıd:ı aclıktan bayılmış olduğu anlaşıl. cebinde on para olmadığını ve hayatı_ 
mıştı. Hastahanede doktorlar kadını nı kazanmak için ecnebi bir mem1eke 

1yılt:.F-;Iardır. te gittiğini ve yanına :mu da aldığını 

Kadının yanında bir el çantası çık· a::latıyordu. O da onun yanından ay 
mıştı. Çantada bir çok evrak bul~~- rılmarnış. kendisine yardım \'e hizmeı 
mus bu evraktan kadmı:ı yaşı ellı ı. etmiştı. Mimar sonra ona müleşekkiı 

~· ld - kalmış ve aşık olmuş onunla evkrme ki ve ismi Marya Yanço 0 ugunu an. 
ğe karar vermişti. Fakat kadın, onun 

laşılmıştr. hizmetçisi olduğu için l'ayatında v ~ 
K.ıJm biraz iyileştiği zaman tahki- istikbali"Je engel olmak istememe§ .. , o. 

b.'t'. ha 
katı yapan polis memuruna U un .. - ntıııla metres sıfatiyle ya!'.:amağı ter. 
yatını anlatmıştır. Aynı zama:ıda mu- cih etmi~ti. Böylece Marya hizmetçi 
n -.vver bir kimse olan kadının anlattı- sıfatiyle mimarın evinde kalmış . onun. 
ğ~na göre, kendisi Budapeııt:n.in :anı~- la mesut yaşamış, bir de erke!t çocuğu 
mış bir mimarının hizmetçısıydı. .M~- doğmuştu. Bu çocuk onların arasında 
marın evinde 28 s~ne hizmet etmıştı. sır kalmış. kimse nıimarın çocuğu bir 
Bu mimarın bir de büyük bir oğlu var- hizmetçinin o~lu olctuğu..ıu öğrenme . 
dı. mişti... 

Karısı da çok genç ölmüştü. Koca. Genç adam bu ml'.'ktubu alır almaz 
sıyla ancak bir se:ıe yaşamıştı. .Geçen- annesini aramağa koyulr.rnş, onu uzun 
!erde, ilktesrinin ortasında mımarda bir aramadan sonra hastahanede bul
ölmü~tür. Vasiyetnamesi açıldığı za - muştur. AIL":('~inin :ıy~l:larına kapan· 
man. mim::ırm GOk büyük servetinin mış. ondar. aff ve özür dilemiştir. Şim
dörtte üçünü hizmetçisine, dörtte bi. di zavallı anne oğlunun yan:r>~a yaşı. 
rini de oğluna bıraktığı meyda:ıa çık. y,;;,r, o da aıınesini;ı çektiği istirapları-

t nı unutturm:ılt ic:in elinden grlt'ni ya. mış ı. 

Mimarın oğlun:ı. bu muazzam serve-
tinde ancak dörtten birini bırakması 
akrabalarını ve bilhassa oğlunu kuş • 
kulandırmıştı. Bu vasiyetnameye iti
raz ederek Marya Yançoyu tehdit et. 

meğe başlamışlar<lı. Kadı:ıı, mimarın 

hasta yattığı zaman üznine nüfuz ic. 
ra ettiğini ve böylece ke!llfüine mima. 
rın ölüm döşeğince bulunduğu smıd.ı 

servetinin büyük bfr lu~mını:ı kcudisi
ne verairaiğini ileri sünniljtil. 

Kadının hayatını zehir etmek için 
oğlu ve akrabası bir olmuşlar, zavallı 
kadına tahammül edilmeyecek kadar 
tazyik ve hakaret etmişlerdi. 

Marya'nın ma:ıeviyatı bozulmuş ve 
gene müthiş bir kavgadan sonra. genç 

adama ve akrabasına, "l'"tık onların e
vinde yaşayamıyacağını ve ayağı:ıı bu 
eve bir daha basmıyacağım söylemiş· 

ti. 
Kadın mimarın evini terkettikten 

şıklı ve bir iki lisan bilen bu ad.ım 
:ıişanlanacağı kızın babalarından pa
ra kopartmak için resmi evrakın tan
zimi meselesini ortaya atarak dolan.. 
drrıcılık ta yapmıştır. K:ındırdıgı kız
larn 69 u Atiwılı 29 11 ~e1aniklidir. 

pıyor. 

reni hir Sonya HPni 
Londraya sekiz yaşında küçü': bir 

kızın geldiği haber veriliyor. Berta 
Homberg ismini taşıyan bu yavru bir 
İsveçlidir, ve buz üzerinde patenle l:.:ı

yarak büyük muvaffakıyetler göster -
mektedir. Londra onu yeni bir Sonya 
Heni olarak kabul etmiştir. 

Kadın sergisi 
eğlence 

Londranın er. büyük 
yeri halini aldı 

Kadın ve kadınlığı alakadar eden 
şeylere dair geçen gün Londrada ilk de· 
fa olarak bir sergi açıldı. Bu "Kadın 

sergisi,, tuvalet, moda, spor, eğlence, 

salon gibi muhtelif mevzuları ayrı ayrı 
toplamakta ve bunlara müteallik şe:.-Ieri 
teşhir etmektedir. 

Serginin açılışında İngilterenin yük· 
sek ailelerine mensup bit çok kadınlar 
bulunmuştur. Bunlar arasırıda İng:lte· 
de, kadınların haklarını müdafaa s;ıha

smda senelerdenberi çalışan Flara 
Drummond, İngilterenin ilk kadın meb

usu olan Leydi Astar da var<lı. Eski \ 
ispanycl kraliçesi Ena da sergiyi ilk 

gezenlerden biri olmuştur. 
Merasimde bir çok meşhur İngiliz 

artist ve sporcu kaômları da bulunmuş· 
tur. Bunlardan Fransis Dey İngiliz ka
dm artistlerini, Key Stammers tenJsçi
leri, Misis Kriçley de golfc;üleri temsil 

Sergiyi mümkün olduğu kadar çok 

kadının gezmesini temin için güzel bir 
usul bulmuşlar: Her isteyen kadına be
dava tuvalet yapıyorlar, saçlannı kı· 

vıriyor, yüzlerini boyuyorlar, masaj ya
pıyorlar. 

Bu suretle, daha serginin ilk açıldığı 
gün 2000 kadın bedava tuvalet YilPtır
mıştrr. Bu işle sergiden yüzlerce ber • 
ber ve manikörcü meşg:ıldür ve her üç 
dakikada 12 kadın böyle bedava tuvalet 
yaptırıp sergide birer canlı manken gibi 
d0laşmaktad1r. 

Sergide bir de "moda san'atı tiyat· 

manto, elbise, şapka, ayakkabı alacak 
olan bütün kadınlar oraya koşuy~rlar 

ve en son modelleri görerek, ihtiyaçları 
olan şeyleri tedarik ediyorlar. 

Sergide on iki kraliçe de intihap e· 
dilmiştir. Güzellik, şıklık, seviml:lik, 
temizlik, ev kadınlığı,' sporculuk gil
eğlence yeri halini almıştır. Çünkü, 
sergide, satış da yapıldığı için. kışlık 

mevzuları ayn ayrr temsil etmekte o· 
lan bu kraliçeler sergide hakikaten bi 
rer kraliçe gibi dolaşmaktadır. 

Fransada 5 Milyon Yabancı 
Yaşıyor 

Resmi Fransız istatistiklerine gör~ 

Fransada yaşıyan ecnebiler 3,553,000 
dir. Fakat bir gazete bunların 5 mil
yon olduğunu yazarak hükumetten 
tedbir almasını, FransaJın dahili ve 
harici emniyetini ihlal eden ve ekse. 
risi siyasi ve cinai mücrimlerden mü. 
rekkep olan bu eşhasın Fransız dev
letine pahalıya mal olduğunu hnber 
vermektedir. 

Fra:ısa devleti bu ecnebiler için se
nede 150 milyon frank sarfediyor. 
İşsizlere 70 milyon, hasta ve alillere 
30 milyon, hapishanelere 12 milyon, 
ecnebi mektepele 15 milyon, doktor 
yardımına 20 milyon fran ki. Fra..isı:ı: 
ga?.etesi bu paraların havaya gittiğini 
kavdetmektedir. 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Tali!!lhane, Tarlabaşı 

raddesi No. 10 Urfa apt. 

rt.su,, açılmıştır. Burada modayı alaka· 
dar eden mevzular üzerinde tertip edil 
mış piyesler gösterilmektedir. Günde 
yedi defa olmak üzere tekrar edilen 
temsilin her defasında 1500 kişi bulun
muştur. 

Kadın sergisi Londranın en büyü!< 

Tel: 41553 ............. :~--lllli-• 
• - J{UUU~wı kitap şeklinde ı·uuıau tefrikası -
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- ~u çantamı tutar mısınız? dedi. Şaıılrnmı 
tl uzeıteyiın. 

Cimi cevap verıneğe fırsat bulamadan, genç 
kız, onun eline c:antayı tutuşturdu. Ve Cimi dal
ına. Vily::ım Han·ud'un idam hUkmünU işitmc~i 

uüşündüğiiııden otomatik surette yilrUclU. Anc-ak 
nırhk"''lP :rnlonunda matlıuat locasında Fransız 

razetecisi Jorj Fover'in yanına oturduğu esnada. 
ctır hl. elini cebine soktuğu zaman orada ufak bir 

lrndın çantası buldu. 
Amerikalı kız. l\lerl l\lortimer, geliııre durdu

ğu yerde şaşa imim ıştı. Clmin!n kibar bir hırsız 

0}(-;uğuna lıiiknıetmişti. Sonra omuzlarını filozo • 
f:ıne sil1;:erek kendi liendiııc gülümsecli. 

l\lah!;:eme salonu dehşetli kalabalıktı. TTfddın 
yan t:ıraftaki odadan çıkarak yerine otur<lu. 

l•'akat dış.nda, hura<lakilerc Zf'rreec rrıalfım 

o:mıyan garip hir hfhlise rereynn ediyordu. 
Ilfl!drn ağır ağır yüriiyerelc yC'riııe oturmak 

c:ere iken. adliye kaprnma dört otomobil yanaş
rr.ıştr. Ve hu dürt otomohilden yirmi adam çık -
ıııı~tı. Hfıdlsenin asıl tuhaf olan tarafı, hu yirnı' 
ıı<~amın da IJ!ribirine lıenzcnH'siydi. 

Hepsinin yUziinde aynı sırıtış vardı. 
- Hfly, buraya bak. Ne istiyorsun? 
Dunu soran kapıdaki polisti. Fakat polisin 

yıı-.ıı hir an lçincle değişti. Çünkll lrnrşısındakl a. 
rlnm lJfTdfl ... nirf' re•·ol··nr rılrnrmıştı. 

LASTiK YUZLU ADAM 13 

Cimi bunun üzerine paltosunu ve şapkasını 
alarak oradan çıktı. Hanriyi yeniden göreceğine 
pek memnundu. 

Adliyenin kapısından çıkmak üzere iken gU. 
ltimsiyen bir adama tesadüf etti. Cimi, neşeli yUz
lE:re cesaret vermek prensipini kabul etmiş hUs • 
nüııiyet sahibi bir genç olduğu için, bu gtilümsi • 
Yen adama, gtillimsemekle mukabele etti. Yilril
dti. Dışarıya çıktı. Fakat karşı kaldırıma geçtiği 
zanıan bir "gUlUmsiyen adam,, daha karşısına 

çıktı. Cimi önce bu adamı, adliye binasında rast. 
ladığı giillimsiyen adam zannetl. Fakat dikkat et
tiği zaman bu ikinci adamın, birincisi gibi kül. 
r~ngi kırçıl bir palto değil, kahverengi bir palto 
giydiğini gördü. Bununla beraber her ikisinin de 
ytizU birdi. Şaşmıştı. "Acaba hayal mi görUyo • 
rum., diye kendi kendine bir şüpheye düştU. Fa
kat bu nokta üzerinde durmaksızın aldırmadan 
yürüdü ve birahaneye girdi. 

Orada kendisini iki kuvvetli kol omuzların . 
dan sarsarak yakaladı . 

Bu, Hanrl Stanton idi: 
- Nasıl, diyordu. Kardeşini nasıl buldun? 

lki sene evel bıraktığın toy delikanlıya benziyor 
muyum? Bir bayii değişmişim değil mi?, 

Cimi heyecan içinde: 
Dlr hayli değişmişsin Hanrl! 

D e c 
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Zongu dak Halkevinde 
Çok muvaffak olmuş bir 

sergisi açlldı 

. 
resrm 

Zong111cla1; Tlalkevi resim sergisi 

Zonguldak (Hususi) - Zonguldak 1 lu" nun eserleri vardır. 
Halke\•inb ikinci bUytik bir resim Geçen yıl yapılan birinci resim ser 
sergisi, 28 llk Teşrin • Cuma günü tö- gisbde, cs'!rlerden büyük bir kısmı sa
renle açılmı§tır. HUkiımct ve memle- nat sever sahıs ve müessesc~er tarafıll
ket ileri gelenleri, öğretmenler, mü • dan satın alınmak suretiyle ressamla. 
hcndisler, resmi ve hususi müessese- rımızın sanat emekleri yüksek bir 
ler mensupları ile büyük bir münev. maddi takdir tutariyle ka:::-şılanmış ol
vcr kitle açım töreninde hazır bulun- duğu gibi bu yıl da, değer tanır halk 
muştur, ve mUesseselerimizin daha üstiln mad. 

Bando tarafında.:ı çalman İstiklal 
marşiyle törene başlanmıştır. Halkevi 
Başkanı Akın Karauğuz, sergiye işti
rak eden sanatkarlarımızdan Halkevi 
tilküsüne yüksek hizmetlerini şükran
la andıkta..."l sonra, Vali ve Parti Baş. 
kanı Halit Aksoyun uğurlu eliyle ser. 
giyi açmalarını rica etmiştir. Aksoy. 
kurdelayı kesmi~ ve Halkevinin bu ye. 
ni başarım ve sergiyi düz.enliyen re -
sam Ali Karsan ve Ressam Yakup Pe
çe:ıeği takdir ve tebrik etmiı:;tir. 

Sergide "GUzel Snnatlnr Birliği Re. 
sim Şubesi,, ve "Müstakil Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Birliği,, sanatkarla. 
riyle Akademi profesörlerinin (108) 
pa~a eseri toplanmıştır. 

Sergi, büyUk bir rağbet ve alA.ka ile 
karşılanmıştır. Her gün salonu doldu
ran halk. gençlik gurupları ve okullar 
gelip Türk sanat eserlcri:ıi zevkle sey. 
rctmektcdirler. 

Sergide, yüksek sanatkfirlanmızdan 
"Ali Karsan, Ayetullah Sumer, Fahri 
Çizel, Feyharnan Duran, Güz.in F. Du
ran. H. Vecih Berekctoğlu, Hikmet O
nat, Hulfısi Mercan, M. Ali Eruz,Sami 
Yetik, Şeref Akdik, Şevket Dağ. Ya.
kup Peçenek, Yvon Karsan, Ali Avni 
Ç,Jebi, Ercüment K:ıhk. Fahri Arkun_ 
lar. İlhami Demirci, Mahmut CUcla, ı 
Muhtar Aykm. S?rrı Özbay. Talat E- ( 
min, Zeki Koramemi ve Ziya Kescroğ 

di alakalarını ve teşviklerini esir. 
gemiyecekleri:ıe güvenmektedir. 

Sergiye konan eserlerden bazıları -
nm resimlerini sunuyoruz. 

Necip Fazlfm konferans ı 
BEYOCLU HALKEVINDEN: 
1 -10-11-938 Perşembe günü sa

at 18.30 da Evimizin Tepebaşmd.ıki 

merkez binasında, Şair Bay Necib Fa
zıl I~ısakürek tarafından "Edebiyata 
dair,, bir konferans verilecektir. 

2 - Arzu edenlerin teşriflerini rica 
ederiz. 

Turan Tiyatroıu 
Halk san'atkarı Ncı· 

şit Cemal Sahir oku
yucu Semiha birlikte 
Birinci defa BABA~ 
LARI KİM vodvil 
3 P. dans, Solo, düet. 

ERTUCRUL SADi 
TEK TlY ATOSRU 
Taksimde (Bu gece) 
(Karısından korkma· 
yan erkek yoktur) 
vodvil 3 perde. Ya
kında: Aktör Kim .. 

Tel : 40099 

ıanide 
KUltilr sahasında 

neler yapıhyor 
Eflani, (Hususi) - Eflanide hüku

metin önemle takip etmekte ~lduğu 

kültür siyasetinin doğuracağı feyizli 
neticelere kavuşacağımız günler çok 
yaklaşmış bulunuyor. Bu ııene Kasta_ 
monu eğitmenler kursunu muvaffakı· 
yetle bitiren altı köylü genci, başların· 
da baş:)ğretmen.eri Ba.' M eh:net Can
baş olduğu halde Zafranbolu dahilinde 
egıtmen bölgesi olarak ayrılan Eflani
ye gelmiş bulunuyorlar. Bu gençler 
nahiyenin Çalışlar, Akviran, Kavak, 
Bostancılar, köylerile Eflani • Zafran· 
bolu sınırı üzerinde bulunan Ağnçke· 
se köylerinde ~lışacaklardır. Eğitmen 
terin tatbik edecekleri çalışma sif:temi 
hakkında başöğretmen Bay Mehmetle 
görüştüm. Verdiği izahatı yarıyorum. 

Eğitmenlerin kursa ,levam müJdet
leri altı aydır. Öğleye kadar kültüre 
müteallik derslerle, öğleden sonra da 
zirai işlerle meşgul oldular. Kendileri· 
ne umumi tedri:> usuliyle birlikte zL 
raat tekniğinin anlıyabilecekleri kısım 
lan gösterildi ve bu meyanda inşaat 
meselesine de ehemmiyet verildi. Bir 
birincikanunda işe başlıyacnklar ve bu 
kış köy odalarınôa tedrisat yapmakta 
geçirecek, ilkbahar geldiği zaman o -
kulların inşasına yeniden devam e<le. 
ceklerdir. Bu hesaba nazaran 939 · 940 
ders yıllarında eğitmen faaliyeti nor • 
mal safhaya girmiş olacaktır. Eğit • 
menlerin tedris tarzları hususi bir 'kı
lavuza göre tanzim edilmiştir. Öğleye 
kadar dersler ve öğleden sonra da zi. 
raat işleriyle meşgul olmak suretiyle 
teknik ziraatçiliği köylüye öğretmiş ola 
caklardır. Bu yıl içinde alacaklan maaı 
miktarı ayda on liradır. Ehliyet göste
renlerin her sene kıdem verilmek sure· 
tile maaşlarına zam yapılacaktır. Bu 
okullara dev a edeçck t.alebcnin ya a. 

rı dokuz ile on iki arasında olacak ve 
her eğitmen birinci sınıfa '.kabul ettiği 
talebeyi üçilncü sınıftan çıkarıncaya 

kadar başka talebe kabul etmiyecektir. 

Okulların kırtasiye masraflarına kar
şılık clmak üzere Kültür Bakanlığınca 
Iazımgelen tahsisat verilmiştir. Yapıla. 
cak yeni binalar masrafına ruukabele et 
mek üzere de yine aynca bir para veri· 
lecektir. Eğitmenlerin mesai ve faaliyet 
!eri gezici başöğretmen tarafından her 
haf ta kontrol edilecek ve edinilecek ka· 
naate göre Kültür Bakanlığına munta. 
zam raporlar gönderilecektir. Netice iti 
barile hükumetin büyük alaka gösterdi 
ği köy kalkınması işinde eğitmenler mü 
essir birer eleman olacaklardır. 
Başöğretmen mehrnet Canhaş Kenya 

rıe muallim okulundan mezun olup do· 

1( ımu~un kltan seklinde romnn tefrikası -
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Trak ya mektupları: 

Edirne Ağı rceza 
Rt isi öld ü 

Edirne, (Hususi) - Edirne, cum. 
huriyet adliyesinin değerli uzuvların.. 
dan biri olan ağır ceza hakimi İbra. 
him Hakkı Lapsekiliyi kaybetmekle 
büyük bir teessür duymu§lur. 

2 Sonteşrb günti ak§amI adliyede. 
ki vazifesinden ayrılarak huzur iç~ 
de evine gelen merhum, ferdası per. 
şembe gilnü sabahı saat sekiz buçuk. 
ta ani bir kalp sektesi ile mutadı olan 
vekarı içinde ebediyete geçmiş ve ken
disi:ıi candan seven Edirnelileri derin 
teessürler içinde bırakmıştır. 

Cuma sabahı hazırlanan cenaze me. 
rasimine en başta Trakyanm kadir~i
nas umumi müfettişi General Kazım 
Dirik. olduğu halde başmüşavir ve mti. 
şavirleri ile Vali .i'\iyazi Mergen, vila. 
yet erka:ıı, cumhuriyet adliyesi erkii. 
nı ile müddeiumumi Edip. baro heye. 
ti, belediye reisi Şerif Bilgen. beledi. 
ye meclisi azası, ticaret ve sanayi oda. 
sı reisi, borsa komiseri. esnaf. tüccar 
ve muhtelif teşekküllerden mümessiJ. 
ler, büyük bir kütle halinde iştirıık et. 
mi~Jerdir. 

Selimiye avlusunda namazı kılın • 
dıktan sonra umumi milfettişlikle ad. 
liye erkanı tarafı:ıdan hazırlanmış çe. 
lenklerle asker ve jandarmadan mü. 
rekkep ihtiram müfrezesi önünde e.. 
bedi meskenine varan değerli hakim, 
başta sayın Generalle maiyetleri mev. 
cut bulunduğu halde so., merhaleye 
kadar saygı ile götürülmüştür. 

Defni mUteakıp söz alan C. Müddei. 
umumt muavinlefr·ien B. Ata. Irat !L 
tiği veciz bir söylevle Edirne adliye. 
sinin bu önemli ziya karşısında. duy. 
duğu derin teessürlere hakkile tercü
ma'J olarak son saygı vazifelerini gös. 
teren büyüklerimizle halkımıı.a şü.k • 
ranlarını sunmuş ve İbrahim Hakkı 
Ll.psekilinin yük~ek meziyetleri zik -
redilmiştir. 

ıC 

Türk Maar if Cemiyeti E§ya 
--~P...;=iyankosu 

5.11-938 cumartesi gü.ıti Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti eşya piyanko· 

&u çekilmiş ve ıu numaralar kazannuı. 
tır: 

4000 Lira 4310 
1000 Lira 363 
1000 Lira 13004 

400 ira 11202 
400 Lira l3887 
400 Lira 12820 
200 Lira 16675 
200 IJira 14342 

200 Lira 31~1 

k-.ız yıldanberi kültürel i~lerde çalışan 
değerli bir gençtir. Kendisiyle birlikte 
getirdiği eğitmenleri kursta yine bizzat 
kendisi yeti1tirmiştir. 

Celal Snlih GONEY 

-Uel baka hm, ne I1:erslıı? 
Hnnrl Stanton ile birlikte birer bardak si • 

ynh bJrn ısmarladılar. Fakat Cimi Stanton birn 
bardağını dudaklarına tanı götürmek Uzere iken 
o bardağı tekrnr tezgl\.h Uzerirıe lrnydu. 

Cimi bunu işitir işitmez kardeşlle akşam ye
meği için randevu verecek kadar durdu, durmadı. 
Derhal kalnbnlığı yararak cnddeye fırladı. Başm
danberl takip etmiş olduğu muhakemeyi sonuna 
kadar getirmek istiyordu. 

N -c -
= -~ .. ->. 
= -- Bir saniye, dedi. Şimdi geliyorum. 

Kapıya doğru koşmuştu. Çünkü Cimi Stan • 
ton UçUncU lılr "gü1Umslyen adam., gt\ı'mllştU. nu 
adamın üzerinde de Itı.ch'crt palto vardı. 

Derken Banri de onun yanına gelerek: 
- Ne oluyorsun Cinıl? diye sordu. Yoksa :ıe

lfrdln mi? 
Hanrl knrdcşirıl kolundan çekerelt tekrar tez 

gfıh başına getirdi. Cimi: 
- Şayanı hayret bir şey gördUm, dedi. Uç a

dam .•. ÜçUnlln de yUzlerl blrlblrlne benziyor. Fa. 
kat giyinişleri başka başka ... 

Hanrl Staııton knh'raha ile gUldU. Ve barcla
ğmı karrlcşlnlnklyle şıkınlatrunk Uzere uzattı: 

- Sen rUya görUyorsun gnJlha, dedi. B11 mu. 
hakeme senin iliklerin kadnr işlemiş, kafnnn te
sir etmiş, zihnin karışmış ... Her ne ise ... Harvu • 
dun vaziyeti nasıl? Ku rtulabtlecek mi? 

Cimi Stnnton tam cevap vPrmek tızcreyken, 
blr~ahane kapısından 1c:eri bir hademe girdi. Ve 
Clmlye dBnerek: 

- Jüri muhakPm<' c;nlomına dönmrık tızere ... 
l\~lster Hop sizi çağırıyor cf<.>ndlm. dedi. 

O kadar hızh gidiyordu ki, 6nllnc çıkan bi. 
rlslnc çarptı. Bu çarpışma sonunda bir kadın sesi 
i~itildl: 

- Ah! .. 
Cimi çarptığı kimseye baktı. Bu, genç '"e gtl· 

zel bir kızdı. 
Fakat şayanı hayrettir ki, kız gUIUyordu. 

- Az dahn yere yuvarlanıyordum,' dedi. Bir Jn. 
gllizln bu kadar ncelc cdeceğ1nl biç zannetmiyor
dum. 

- Affedersiniz, dedi. Bir yeriniz acıdı mı? 
Bu sefer Cim! de güldü: 
- E\·et. haklısınız, dedi. Burası Ne"york de

ğildir. (Cimi, çarptığı kızm şivesinden Amerikalı 

o'duğunu anladığı için böyle konuşuyordu) Fa. 
kat arada bir biz de böyle acele etmlye mecbur 
oluyoruz. Ben gazete muhablrJyJm. DUyUk bh· el· 
nayet muhakemesi g6rUIUyor. Son celsedir. Yeti. 
şip neticeyi öğrenmek istiyorum. Onun için mazur 
görmenizi... 

Tohar değil midir ki gene kız, bu vaziyet l<ar
ı;ısında hiç teH\şn dUşmlyerck : 
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KARA B OK 
fabrikalarım ız 

1939 eoesi martında deoı 
dök weğc bnşhyacok 

Tem muzda fabrika taml 
men bitmiş olacak 

Dün İnşaat Direktörü 
Londradan Geleli 

Bir müddet J 
vel Londraya. 
mi§ olan Karal 
demir ve çelik fı 
rikalan ~aat 
rektörU B. Hop~ 
son eehrimlze 1 
miştir. 

B. Hopkinsocı ı 
draya, önUmil 
ki mart aymdaı 

___ ,,, ........ __ tibaren kısmen 

lemeğe başlayacak olan fabrik& 
Türk mütehassıslarile teşriki mi 
edecek olan lngiliz miltehassısıarıl 
temini etrafmda. eirket merkezile 1 
ril!1meğe gitmi§ti. Bugib yine Lo 
dradan gelecek B. Maylos admd& 
diğer direktörle birlikte Karab 
dönmUş olacaklardır. 

KarabUk demir ve ç~llk fabrikJ 
rmın "bir numaralı izabe ocağı,, rJ 
ayında tamamlanmıe bulunacak, 
numaralı izabe ocağı,. da temmuı 
yında bitirilerek anahtar teelim J 
lecektir. 

Fabrikanı:ı bUtUn kısımlarmm 

§ası hararetle devam etmektedir. 
olarak "izabe ocaklnrı,. na kömilr 
recck olan "kok ocakları,, nın 
"tali istihsalat kısımlan,. nm bltzrl 
beklenmektedir. 

Bu kısımların inşası, hemen ön 
müzdeki iki ay içinde bitrniıı bulul 
ca.kt1r. Ondan sonra "bir numaral 
zabe ocağı,. bitecektir ki, mart a~ 
da bu yüksek fırm atef!lenebilecekl 

Yani 1939 senesi mart aymm bil 
de ~arabUk demir, çelik fabrikalar 
da demir dökülmeğe La§la.nmış olacf 
trr. Bu tarihte henüz çelik yapıla.ıf 
sa dahi pik demiri imal edilebiled 

Temmuz ayından evvel (iki nu~ 
rah izabe ocağı., ile birlikte,fahrlkJ 
rın son kısımlarını teşkil edecek o; 

(çelikhane) ve (haddehane) ae tt 
mamlanmış bulunacakttt'. 

Karabük fabriknlarım:ı gerek ıU 
gerekse tam inşaat de\Tesinin tamıı 
laruşı merasimle kutlanacaktır. 

Yiiksek fırınların ateıılenmeai an 
da "Brassert., in;n şirketinb salı! 
B. Brassert ve bir çok direktörler J 
rimi1.e gelip Karabüke gideceklerd 

Ondan ~onrn iiç sene için !ng 
şirketi !le U>sriki meııai ederek işl~ 
cek olan fabrfüaya TUrk milhendi 
rile birlikte ı;:alışacnk olan İngiliz 
henrltsıcri Lo:ıdrndan geleceklerdir. 

Fabrikanın şimdiki inşn devri~ 
t::ı.lı~an isçilerin ynrınki işci kndrosJ 
cl'lhil bulunduklnn muhakkaktır. ~ 
dn.n baı:ka. bir çok mUtehassıs, usta 
ame~e daha nlmacak bilhassa. sJ 
mekteplerinin mezunlarından i tifı! 
edilecektir. 

Karabük daha şimdiden gUrel bir 
hfr halini almıştır. Yenil!ehir tabir 
lunan fabrika muhiti. sineması. td 
kortu, futbol sahası, klUpleri, reJ 
r -:ılan. yUzme ha.\ı.tzları ve bir st 
kll\hünUn temsil kolu ile fevkalade d 
lı bir ha •ata sahne olmaktadır. llc.~ 
nramn daha bilvük. modern bir tıe: 
ve Türk sanavi hayatının savılı ~ 
boUerinden birini teı:ıkil edeceğkıe ~ 
#o.p yoktur. -

lstanbul Beşinci icra Memurluj'U 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup saJ 
masına karar verilen Mas:., KoltıJ 

Sandalya, Daktilo makinasr ve saire ~ 
bi yazıhane eşyası 10-11-938 pe 
şembe günü saat (9) da Galatacla ~ 
lUr hanında han önünde açık arttırJ 
ite satılacağm·:an talip C'llanların ~ 
hallinde hazır bulunacak memur\J 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(V.P. 27~ 

ZAYİ - 2058 numaralı arab 
pltıka numarasını znyl ettim. Yellj 
ni alacnğımdnn eskisinin hUkmU ~} 
tur. Clballde Arabac.J 

Boyncı 

"NİMET 
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<.t Çünkü ASPiRiN senef crdenberi 

lltl'f!l~;ırr. her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ-

,~~-~ rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu is!Jat efmişfir. 

• • A 5 p 1 R ( N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

.YSksek Öğretmen Okulu Dlre!;:tör1üğihıden: 

Çok Az Tahmin edilen tik tcmlnnt 

Nevi ı.::110 ı<:ııo fiyat K. Lira K. 

Et ''Da~lı~ .. 5000 4000 42 

Et ''Sığır,, 1200 900 30 267 00 
Et "kuzu .. 2000 1500 65 
Beyaz peynir 900 800 40 48 00 
Kaşar peynir 400 300 70 

Yüksek Öğretmen okulunun 939 mayıs· sonuna kndar lhtlyncı olan 

yukn.rda nevi l\'e miktarı yazılı yiyeceğin 21.l 1-938 pr.zartesl gUr i snat 

14 de nl"ılt eksiltme us•ıllle lhnksl ynpılacnl tır. Dunlara alt Ilk teminat ... 
mikturlnrr da nyrıcn ı;Uster!lmiştlr. 

Ekslltmo tstnnbultla Eskt DUyun u Umumiye binası içinde Yüksek rııe?· 

tepler mu l iği ina n a o 1 n nn e:rtın n mn komisyonunda ynpıln
caktır. Eksiltmeye glrccekJcırln D38 yılı Tlc<ırct odnsmdnn vo veldl.lctcrı 

hareket edenlerin noterlikten nlacnk !arı vnstlrnlnrı gösternıolcri mecburi. 

dir. 
tstek111erln belli glln ve saatten bir saat ev\·e ı tcmlnatlnrrnı yUksek 

mektepler muhnslı>liği veznesine y:'tırmaları ve ş.ırtrıa11e~I görmek llzerc 

Darazıtl.n üniversite arkasında!<! Yll ksclt O~ıetmcn OI~uıu dlrcl{törlUğUuc 

başvurmaları iUln olunur. (8090) 

fslanbul ı eniz Ticareti MüdürJüğüaden: 

"'ı··a·· ı·· w.. •• ·çı·n ı'kisi mahruti ik!si üstüvanı olmak üzere dört tane 
ıo u ur ugumuz ı . ,. .. 

vl k d tırılac"' ktır T-ı hmi:ı bedeli ~S30 lıradır. l' üzde 7,5 te-
sıg ı flaman ırası ~"&p .. • 

minatt muvakkat 285 lir.adır.. . d b 'b" fRlerle fc.-ti .... al ettiklerine 
Bu işe talip olacakların şımdıye .ıt a ar u gı 1 ~ ~ ı 

· . 'k ·e vüzde 7 5 muvalı:knte makbuz veya banka mek daır haız oldukları vesaı ~ " • 
· . ..nü olan 17-11.9:18 perccmbe güni.ı saat 15.30 d:ı ' 

tuplarıle beraber cksıltıne gu . 
.. · d d iz tica•·c •j miidürliVline ve şortnnmeyl ve rcsım-Galatnda Rıhtım uzerın e en • v •• 

ı · ·· . · d u .. düri'l·et idare şubcsir.e müracaatları ılan olu.. en gorrnek ıstıyenlerı:ı e m J 

nur. (8068) 

T·~ r i< Hava l"ur nu 
~(@ rFilteD {Çsır~DlfJ) 

s··y··K iV 
U U Hınncı K~ıde. 1 l ık: ncıt,..~rın :J3b dt-dır. 

Büyük i~ r mi ye 4 O 
• .. r 

htanbul nsliyc b;rinci ticaret mnhke· 
mes•nc!en: 

Ahmed Balcıoğlu tarafımlan Büyük 
adada balıkcı caddcsın<le 46 numa;nda 
kasap Şükrü r1leyhine 9381532 numa
ralı dosya ile açılan 34 l lira 74 kcruş 
alacak davasında şimdiki ikamet6ahı 
meçhul olan müddeialeyh ha!<kın~a i
Ulncn tebligat ifasına karar verilerek 
dava arzuhali ile 14. 12. 938 Çıır~ilmba 
saat 14 de mahl:e:nede bulunmas. için 
tanzim olun:ın t;laveti::;e mahkeme di
\',m!.:ınc:ı:ine t~il': i;ılm:nış cldıığt:nd211 
rr.:· ı!l~Cilk\'!:in ;;.:nen neş'"indcn itiLa
ren l S gti~ için.de mahkemeye mü raca· 

ZAYi 

31-10-938 tar'hli ve 25026 tescil 

sayıl: {!Üınrük i thal.i.t L.cyan~a1:1~:;i.nin 
2 inci n.ı .. hasını zayı cttım. Y enısıru a
lacağımdan a::ılmın hUkmii yoktur. 

Serkis K. Pnpazyaıı 
ve Deri De Zara 

(V.P. 2771) 

otla dava arzuhalini alıp cevi'p la}iha· 
ı vermesi ve nıuh:ıl:eme iıi,1 t~J:n olu

nan g~nde de mohl:cmcdc lıazır balun· 

ması nan olunur. 
(V.P. ~773) 

•••••••••••••••••••~••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ •••••••~••• • p 
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: l~ıılcm t~rl!ılrnizc nlt \'O şimdiye lmdar ı,rfzli !-almış bo fc,·kal:ide cntrrC'san hfıdlsc, tarihi ynzılarfyle tanmmı, : 
: de :-11 bır nı·knclnşıımz t:u:ıfındnn uzun hlr c;nlışmn neticesi nele rom:ın hnllno sokulmuştur. Hnber okuyucu. : 
: lnrmın büyiili bir mcrnl.Jn t.nkiıı eılcce klcri bu c ·erin hnzırlanışındn, Hııı~nk ihtilı11JnJn bnşmc1aıı sonuna : 
: knılar l~iııdc bulunan, \'C eJiin nı·nmıLdn ynşıynn (A. }{.) m hntımlnrmclnn, vcslknlnnndnn fstitıı.dc edil_ : 
u nıi~tlr. : 

: 1il\lı~D<eır lYırpeırleelFil ln1~@Jn~~leır CI ~@k ~arr~l}2) ve he- 5 
: \? 131 cç;aı1n1no ~aısu~OQ.:!I~ $Elfflflı©l~©ııro ... Ul(;)'[ÇDG~U ~©mnttce~Drrlle ! 
5 waıffc9lom ce:©l~:iil n~o ~ırm~1n1n ~a©101n1oırn enteırn~aıara 5 
• : .................................................................................................... ! • 
g f J J ıkrncı ft·~rin Cuma AÜnii IJ ~HEIUlE f : L•• aıı: • ım•ı::•••11••a••r: •••••••••• • • 

: haşlıyor i • •••••• ...................................................................................................... 

Askeri Fabrika'at 
ilan!arı 

300 Jirn ıııutınmmcıı lıedel Jic bir 
tlft koşum beygiri satın nlınacalttır. 
lstcltlllerln l 8-11.9:::8 cum::ı. gUnll 
Tophanede Salıpnzarında Askeri fnb 

Ci:ısi Mil:tan 
Muha men B. Muvakkat Eksiltmenin 
Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 
L.K.S. L. K. L. K. 

rlknlnr satın nlııın komisyonunda 82 X 114 ambalaj kağıdı 30000 Kg. -.30.50 9150.- 686,25 Ka. :r.arf 14.30 
saat l4 de 2490 snyıh lrnnunun iste. Toz tütün çuvalı 2000 Ad. 26.75 535.- 4.0.12 Açık 15. 
diği vcsalkle blı·likte o glın '\'e o sn. 3/8 200 m/m boyunda yu~ 
ntte lt~Hnlsyonda bulunmaları, şart varlak başlı cıvata 4000 Ad. 
name her ı;Un komiGyondn görUlebt. 3/8 J20 ın/m boyunda yu. 
lir. Yüzde 7,5 temiııntı olan 22,5 li- \'arlak b:ıfilı cıvata 8000 Ad. 

12000 Ad. 
440.- 33.- AçI)i 15.30 

ıanın her hansı bir malmUdllrlU~U- 3/8 demir pul 
ne yatırılncnk makbuzla komisyona 
ıııllracnntı:ırı. (8106) 60 Kg. 

20 Ad. 17.-340.- 25.50 Pa?.arlıli 16.30 

ı - Nlimt,nesine uygun olmak 5ar tile 30000 kilo 82 X 114 amnbalaj ka
ğıdı 2000 ndc.- iııce ~yler kon ,.,.len stıı.::ıdart normal sık örgülü toz tütün 
çuv:ılı, Cib:ıli bakım evine yapılan plfıt formlara Hlzım olan yukru-da ebat ve 
miktarı ynzılı cıvata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit he
sabına r::ı.tm alınacak 38 damu ., lı ve ke feli 10 kiloluk ve yanlıkları ale::ıinl-'llm 
ve ö!cüler müfettişliğince damgalı 20 adet terazi ayrı ayrı hizalarında. yazılı 
u u k ·ı m ye !·onmu~tur. 

II - :Muhammc:ı bcdcllerile muva~kııt teminatııırr hizalarında gösteril. 
miştir. 

nt - Eksiltme 21-11-.938 tarihine rastıryan pazartesi gUnil hizalarında ya 
zıh saatlerde Kııbatnştn levazım ve m ubayııat şubesindeki nlmı komisyonun. 
da yapılacaktır. 

ıv - Ambalaj kağıdı numunesi her gUn sözü geçen §Ubede görillebllir. 

V - Açık eksiltmeye ve pazarlığa iştirak etmek istiye:ılerin mUnnkasa f. 
çin tayin edilen gün ve saatlerde yüz de 7.5 gUvenme paralarile birlil~te yu
ltarda ndı yazılı komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek 
istiycnl ı in de mi.ilıi.d IU teklif mektu b~nu kanuni vesaik ile yilzde 7,5 gU. 
venme parası mnlthuzu veya ba:ıka te mmat mektubunu ihtiva edecek olan 
lrnpalı zarfları eksiltme günü en bcç saat 14 de kadar ndı geçen alım komis. 
yomı b~lmnhğına makbuz mukabilin de vermeleri Hi.zımdır. (8084) 

* f: * 
I - Ş:ı.rt.name ve projesi mucibiııce Adn.:ıada ynptmlacak tuz nmban ve 

bURmÜdtirhik Upaı tmam inş~atı 20-10.938 tarihinde iha}e efulemediğinden Yt'!• 
nidnn paz"rlık usulile eksatmcye Yonmu tur. 

II - Keş:f bedeli 22917 lira. 15 lcu ruş ve muvakkat temiruı.tı 1718.79 Ji. 
radır. 

III - Eksiltme ll.11.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kıı.. 
batnRta levazım ve rnubayaat ~ubesind"ki alım komisyo:ıunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler J.14 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 
müdürlüği\ levazım ve mubayaat şubesile Adana ve Ankara başmüdürlüğUn
d n alm'lbilir. 

V - Eksiltmeye istirak ctm"'c istiyenlcrin fenni C\Tak ve vesaikini ihale 
gü:Un ~~n 3 gün evveline kadar ln!ıiqnrl:ır umum müdürlüğü lnşaat şubesi
ne irrnz c<lt're'c ayn a f eı ni c' l'yet v sik"sı a!malnrı lfizımdır. 

VI - l te1 li
1
":-in e1rsiltmc için tay n cdi'en ı;ün ,.e saatte yüzde 7,S gü. 

Vt'nme r"rııbrile birli!tte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
.:ıur. (1904) 

Miktarı Muhammen B. %7,5 teminatı 
Cinsi Ebadı Beheri Tutan 

L. K. L. K. L. l{. 
':ıralı Kereste 400'<28X8 ,, 18.099 M3 43.- 778.25 58.37 
::ıralı ~rrcc.-tc 3no -400X2S-35'<3 ,. 22.500 M3 41.- 922.50 69.1.9 

l - Cib:ıll Bakımcvi içın yapılacak platformlara lüzumu ola:ı yukarda ebat 
\'e miktarı yazılı çırnlı ı~ercste pazarlık usulile satın alınacııktır. 

1I - Muhnmmcn bedı.!ılerile muvakknt teminatları hizalarında gösteril. 
miştır. 

nr - E!rniltme 11 - 11-938 tarihine rnsthyan cuma günü saat 15 de Ka· 
bata ta levazım ve mubayaat şub~sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

TV - Jctcltlilerin eksiltme için tayın edilen gün ve s:ıatte yilzde 7.5 gUven
me paralarile bir!ikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8086) 

• ıııııuııı ıı 11111ı.11ııııwııı:ı1Hı1.ıııı,•ıı11 :ı·ım:ı:ıııııımın:!fln:'ııırıruuıılilııııuıııllilıınıınııııııııııııtıııııın1nınıJflflJlınt~ 
!'~ ..,rı vat 1.:~..:ü: ~ Rcfık A. SevengıJ Sahibi: ASIM US 



24 Saatinde 

K.aşclerını kullanınız.. 

GRIPIN: Bütün ağrı. 11zı ve san. 

cılan keser. 

CRIPlN: En şiddetli bnş ve dif 
ağnlarını ıüratle din· 

dirir. 
GRIPJN: NezJe. grip ve roma-

tizmayn karşı çok 
müeıısirdir. 

T 

lcabında günde 3 kaşe 

isim ve markaya 
alınabilir 

·k at 

T. C. Z i R A A T d A N '' A S 1 
Kuruluş tarihi: 188~ 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube V"" ajans adedi: 262 

Zirai \ "C Ucari her ue,·I huuko uıunıııclclcrf 

Para biriktirenlere28,8001ir:ı il<ranıiye verecel< 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tnsnrrııf hesaıılarındll 

Pn az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ı;:eldler~k kur'n ile aşağıdaki 
ptıl.ı.n göre lk ramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 L1ralık 4.000 Lira 
4 •• 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 •• 

40 .. 100 •• 4.000 .. 
100 •• 60 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
JGO .. 20 .. 3.200 

UIH l\AT: He ·nplnı•ıııclnkl pnrnlıu hlr scrıc ı,:lıırlc öO llrıulnıı nı;;n 

ğı <fü';'llliycnJcrc ikramiye (,:lktığı lıt'i!llr<le ~'ı: 20 rıı7.lllSil IC \'Cl0 ilc• 
·ektir. 

" Kur'alar seocue 4 uufu, ı EylUl, 1 Blrlıırllıf\nun. 1 !'llnrt ve ı llıı 1 " •" t"" h lorl nde ~ek llece k tfr. 

1 

!\fohammen bcdellerilc miktar \'C vasıflar ı aşağıda yazılı 2 gurup m:ıl
zcme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 11·11-938 cuma günU 
saat (10,5) on buçukta Haydarpaş:ıda gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu i~e girmek istiycnleri::ı her gu. 
rup hiz ·u:ında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ;ttiği vesaikle bir
li!<te eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat:arı 18.zımc!ır. Bu işe 
'lit şart:ıaıneler komisyondan parasız olarak d:ığıtılmakta<lır. 

1 - 5000 kilo 3 m/m lik kul'şun levha muhammen bedeli 1900 lira ve mu 
\'akkat teminatı 142 1/2 liradır. 

2 - 195 kilo baJ.-ır boru 20 X15 m/m, 1000 kilo bağa için bakır çekme 
boru 36 X 55 m/m 55 kilo b:ıkır levha muhtelif ebatta pirinç çubuk ile pirinç ı 
le..,.ha muhammen hedE>1i 4C:'") ı ·-, 'i"i 1-uruş wr muvakkat teminatı 3'"1 lira !J1 
kuru!jtur. r784l ı 
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V CESİYE 
SATIŞ-· . . VE ACENTALAQINDA 

, m.ımm111m A 1 1-, 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi taraJından ~c tirilen en iyi 

ALMAN KOKUNU 

Depoda teslim 

Tonu 25 Liradır 

Kurşun miihürlii GUVallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

Müracaat yeri: 

: A'nkarada Menıurlar Kooperatif Şirketi, lstanbul irtibat bürosu Sirkecide, YalıköşkÜ caddesi:lde Lıman lianı 
. karşısında Mühürdarzade hanında N32 Telefon 23074) 

Deposu: KuruceşmerlE' Altın Ça nada 2 No. hı Kooperatif deposu Telefon 35-69. 

ııııııııır:ııııııııırnııııl!'ıııııııııııııı~ııııımırnı~müıııı:ıııımıımıııııııııııımııııııııırııırnı1ııııııııııııııımııııııııııııııırn ıııımııııııımııımııııııııııııırıııımıımmmııırnıııımııııııımııııımmmmMm~ıım~~~H~~~ıııiıımwı 

I< u lelı asltcri 1 ısesı ııde l apılacak 
spor C\ i zem in dtışemeslle duş yeri 
~ aptırılacağından açık eksiltme ile 

ihalesi 28 ikinciteşrin !138 pazartesi 
günli saat l4 de yapılacalttır. Mu. 

hanımcn keşif bedeli 2soa lira 97 k~
ı·uştur. llk teminatı :n ı liradır. Şart 
namc>sl \'C pHinı komutnnlılc inşaat 

şulJC'slnclc bedeli mukabilinde veri -
lir. 

l f:ıteklilerinln ilk teminat makbuz 
vf'ya mektuplarile 24 90 sayılı k:rnu
n;,ıo !! \'C 3 Uncu maddelerinde yazılı 

Ycsllcalarlle ihale gllnUnden seklı 

glln cvvc>l vllftyet fen ıııüdUrlUltle . 
rlndE.'n alacakları veslkalarlle bcrn. 
her belli gUn ve saatte Fındıkhdalcl 
komutanlık satın alnın l~omisyonunn 

gelmeleri. (8102) 

. • • . 1f 
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llk okul ittihaz edilmek üzere umu mi menfaatler namına istimlaki takar, 
rür eden Eminönünde Demirtaş maha llesini:ı Odunkapt caddesinde Mil7.ele( 
eski müdürü ve İstanbul Saylavı Halil ve saireye ait konak ile mü§temilitI4 
na 3275!) lira kıymet takdir edilmiş ve1295 tarihli kararname mucibince 
mahalline ve Eminönün kaymakamlığı ve belediye Ş. binası kapısına ilılıı. 

nameler talik kılınmış olduğundan ala kadaranm keyfiyeti istimlake ve mUı 
kadder kıymete ittlla hasıl ederek 8 gün muayyen müddet zarfında bir dl• 
yecekleri o'duğu taktlirde dilekçe ile Belediye Riyasetine müracaat eylem~ 
!eri ilan olunur. (İ) (8165) - - ..,, 

-------------------------------------------------------------------------------

istanbul inhisarlar Başmildürlükünden: 
lkinciteşrinin sonunda bitecek olan müskirat satıcılanı.m ruhsat tezke. 

relerinin yenileme muamelesine 15.11-938 günü:ıde başlanarak 5-12-938 pa· 
zartesi akşamına kadar devam edilecektir. Tezkerelerini tecdit etmek istiye:ıı 
satıcılnrın tayin olun.an günlerde eski tezkcresile Kabataştaki inhisarlar ls. 
t.anbul başmüdürliiğı.n.e müracaat etmeleri ve S-12.938 tarihi:ıden sonra tez· 
kerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı 
ilan olunur. (8177) 


