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Londr·a'da Ka-nlı Arbedeler 
Faşistler, kızıllar, vatanperverler birbirine girdiler 

1 Muhalefet ve amele partileri parlamentonun hemen toplanmas1nı istiyorlar 

-i Atatak 'I ARiF ORUÇ 
Ankarada " . 

Ulu şef hükumet mer· 'ıAg1rceza mahkemesı bu 
kezinde hararetli teza- b h k f k d• 

hüratla karşılandı sa a su u ararı ver 1 
Ulu Önderbırkaç gUne 
kadar manevra saha· 
aını tefrit edecekler 
Dünkü sayımızda haber verdi

ğimiz veçhile Biiyük Önder Ata
türk, dün şehrimizden Ankarayı 
teşrif etmek üzere ayrılmışlardır. 

Atatürk, evvela Yalovaya git -
mişler, oradan Ertuğrul yatile De
rinceye geçmişler ve hususi tren
lerine binerek Ankaraya hareket 
eylemişlerdir. 

Büyük Şef, bugün Ankarayı şe-
I reflendirJnişler ve istasyonda Baş-

• l"'IQflfz ordusunda yeni topların, gaz maskeıerınrn ve tayyareyi dinleme vekil İsmet İnönü, Başvekalet 

lngl·ıı·z apletlearlninrteclroa:emrl yapllıeyor ntosu 1 ::::~~~::f~:~i~:~:~::~~;n~: 
• ı bınlerce halk tarafından karşı • 

llun l·çıı·maı ı·stenı·yor1 ~=~F~;:,::ı::·~!~~:~:;~:~: bulunmak uzere Ankaradan Ay-

l
dına hareket buyuracaklardır. 

Vaziyet ciddi, buhranlı,1 ~~;;ı~:~~kı~::·:.r!~:~~·d~c~~ 

ve tehlikeli görülüyor 
T oplant. isteğinin sebebi dünya ve 

Uzak Şark işlerinin kanşıklığıdır 
Alulıale/et /,artileri f evkalôde toplantı için 

d ı....ır. 4 <H m üşter.!!..f!. .... ~~!_!_'!1!.~!.-~'!.~'1.~!.'!.!. ............................... _ 
~l\) _ U ususi Muhabirimiz -
~~anın :;-k ~ar~taki vaziyet, Ja: 
ı..!4' tabi ıç hır ınsani ve hukukı 
11"1 işg 

1 
olınaksızın Çin toprak • 

~l'itti baı~ etmesi, ecnebi menfaat
gq kadar laması, Amerikada oldu- I 
~ler do'" lngilterede de ciddi endi
~a lllese~u~mıya başlamıştır. lspan-
•bıetirf sı de henüz ciddiyet ve ve
~ •lılh~ :;uhafaza etmekte, Avru
~ et- ,_aranlık hüviyetini muha

"" ... el\t"'d' ouı~ "' ır. 
tit· un bu h: · 

ıı ~h r· . adıseler karşısında tn-
~irler a ılı, daha ciddi ve radikal 
~it•- alrnak l"· "8 -.:dir M uzumunu hisset -

l, bük~ uhalefet partileri rüe -
rneti ith 

.........._ -(D arn etmekte, gev-
_--....,...,.. e,,anıı 2 inci sahifed~) 
~ ................... .. 
~:::~·-.............. ............ . 

\Je/ı,.. . 
11 \P"... 111ııze geldi 
'il ~ il\' ttı 
~e dönu§te llnevralarında bulu -
\i"-;---~·t ve müttefik Yu
~ - ilden ~ ı kabul ederek A
~~ı'otJ larıf Yunan Kralı Ma • 
--~ lturrn llıdan kabuı edileh 
~ ~ ~ltlıkayb Başkanı Mare~al 
~e 11ttıi~e d"" u sabah saat sekiz
~ "~ı ~ 0nınüşt ·· 
)~ •ltttıak'ı h _ur. 

i"trı • ttıuhrib . aınn bulunan 
. ~reşa: lisekizde limana 

. rnb aydarpaşa açık
. Otla ll1 h . b· u rıpten a-

a ~keri kıt'a ve ku
an re 

Londrada ev..,elce yapılan bir Faşl.st nomayışınae .. 

Londrada kanii ar
b ler oldu 

.. lng_lllz Başvekili 
Çenberıayn 

ingiliz 
Notası 

ltalyanlar notaya 
henüz cevap 
vermediler 

ltalyadan yeni nota ile 
naler isteniyor 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz diplo • 
masi mehafilinde elde edilen malı1-
mata göre, cumartesi günü Roma hü
kumetine tevdi edilmiş olan nota, 
Nyon itilafnamesini ileri sürmekte, 
Pariste yapılmış olan görüşmelerin 
üç devletin teşriki :mesaisinin di -
ğer meselelere ve bilhassa İspanyol 
meselesine de teşmil edilebileceği 

ümidini hasıl etmiş olduğu beyan e
dilmektedir. 

Nota, İta lyanın yeniden gönüllü 
göndermiyeceği ve kendi menfaati
ne olmak üzere Baleares adalarının 
statüsünü de değiştirmiyeceği sure-

(Deoamı ikinci nyfada) 

....................... "'"""""""'""''""'""'"'''""'""' .. "'" .... 
Faşistlerle Faşist düşmanları so- ftalganlar 
kak/arda nümayişler yaptılar Trablusa asker 

Yığıyorlar Yaralanan ve ölenle! var, ·polis 
müşkül vaziyette kaldı 'Jt; sınen karşı-

~'!lak, istirahat 
~ fıtırr~· 
\ 

ır. 
• A ,.• , • _,.. . i' 
.... ,. 

_ Londra, 4 (A.A.) - Havas Ajansı- ı Sir Mosley tarafından scvkedilen 
I?ın muhabiri bildiriyor: (Devamı 2 inci sahifede) 

Napoli, 4 (A.A.) - 7300 nefer ile 
200 zabit, dün akşam Libya'ya hare
ket etmişlerdir. Bunlar, piyade ef
radı ile, mitralyöz ve fenni kıtaat 

efradından mürekkeptir. 

ı 

Arif Orucun muhakemesi çok 
heyecanlı ve meraklı oldu 

tçlam Uılebil~ 

1
mahkemeye veri
len, hükumet ve 
rejim aleyhine 
neşriyatta bulun
maktan suçlu A
rif Orucun mu • 
hakemesine bu 
sabah Ağır Ceza 
Mahkemesinde de
vam edildi. 

Bugünkü cel -
seye saat dokuz 
buçukta başlan • 
ması mukarrer 
olduğu hald'e da-

a bir saat evvel
den Ağır Ceza 
koridoru; hınca • 
hınç denecek bir 
vaziyette dolmuş 
reıs ve azaların 
~eçmesine müsa -

t en küçük bir 
yol bile kalma -
miŞli. Deoomı 2Je Arif Oruç, haklt:ınJakl karan dinlerken •. 

Bulgar ordusu 
Komşu devlet, ordusunu geni si· 
/ahlarla takvige..ııe karar verdi 

--·~ -
Bulgaristan tayyare adedini de ço-

ğaltmak için tedbirler alıyor 

euıg~r kral ı s. M aJe5te BORIS oaş Kumanaan 
vekilini teorik ediyor 

Sofya, 4 (Hu~usi Muhabirimizden) l ce1i gündüzlü mesaiye sevkedılec~!;- 1 
- Bulgar ordusu manevralarını bi- tir. Bulgar Harbiye Nezareti tnı . f• n
tirdi ve kıtaat yerlerine döndüler. dan nesredilen cNorodo-Otlerane. 
Öğrendiğime göre Bulgaristan şim- ' adlı haftalık mecmuanın 1876 s v ılı 
diden ba:,lıyarak ordusunu yeni si
lahlarla takviye etmiye karar ver -
miştir. Bilhassa 1938 yılı Bulgaris
tanın en geniş nisbette silahlanması 
yılı olacaktır. Bulgaristan tayyare 
adedini de arttırrnıya karar vermiş
tir. Bu hususta bilhassa İtalyan yar
dımından ve kredisinden istif atie et
~ktedir. İki tayyare fabrikası, ge-

nüshasında, Türkiyenin havacı lığ ı 

tetkik edilmekte, hava kuvvetleri 
hakkında mallımat ııeşrolunınakta 
dır. 

Bulgaristanda tayyareciliğin in -
kişaf ı için sivjl teşkilat yapılması ve 
bu vesile ile bilhassa askeri tayva -
reler jçjn eleman yetiştirilmesi de 
ayrıca kararlaştırılmıştır. 

Yeni Romanlarımız 
Akşamcılar 
66 No.lı Casus 

' Aşka inandım .• 
Bu Uç •••rl birden pek rakında tefrikaya 

Hfhıac•1tz. Bekleylnlz .• 
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Irak Hariciye 
Vez·.-i bu a, şam 

• • 
iZ n unun 

Bugün mahkemeden 
kararı aldı 

sukut Ankaraya gi ·yor la ması Hit!er ı a ı we 
Katolik klisesi 

V~zlr An karada Cumhur• (Birinci sahifeden devam) Jfet partilerinin fevkalUde bir top - Sinyor · Musolininin Almanyad8k 

(B irinci sahifeden devam) 
İnzıbat tertibatı alan polis ve jan

darmalar biriken halkı güçlükle a
çarak, mahkeme heyetini salona ala
b ildiler. 

Saat dokuzu geçerken de Arif O
ruç, jandarmaların nezaretinde geti
rıldı ve ayni suretle yol açılarak in· 
tizar mahalline alındı. 
Ağır ceza kapıları tam dokuz bu

çukta açıldı. 
Tfı merdivenlere kadar taşan bu 

meruklı insan seli bir saniyede içe
riye aktı ve büyük salon en arka k ö
şelerine kadar doldu ve bir çok me
raklılar dışarda kaldılar. Muhake • 
meyi dinlemiye gelenler arasında Ü
nh·ersite gençleri, mektep talebeleri 
ve Hukuklu bayanlar ekseriyeti teş
kıl ediyordu. 

· Uddeluminin 
Ari Oruc cevabı 

Cel <' başlayınca evvela müddei -
umumi Sadun, geçen celsede Arif 
Oruç tarafından verilen ve cürmü -
nün af kanununun dnirei şümulüne 
dahil olduğunu, binaenaleyh tahli
yesi icabettiğini iddia eden istidası
na karşı hazırladığı cevabı b ildirdi 
ve af kanununun buraya tatbik edi
lemiyeceğini, çünkü bu kanunun 
9 uncu maddesi mucibince, ceza ka
nununun 158 ve 159 uncu maddele
rıle matbuat kanununda yazılı suç
larla mahkum ve meznun olanlann 
affedilmesi icabcttiğini söyledikten 
sonra: 

- Bu hükmün, bakılmakta olan 
hadise ,.e suçlu ile hiç bir münase -
beti yoktur, çünkü, Arif Oruç hak
kındaki takibat, ne ceza kanunu -
nun 158 ve 159 uncu maddesine ve 
ıte de matbuat kanununda yazılı suç
lara t emas etmektedir. 

Arif Oruç hakkındaki takibat; ce-
2.a kanununun 146 ncı maddesine 
göre yapılmış ve suçlu mahkemeye 
bu madde hükmüne göre sevkedil -
miştir. Binaenaleyh takibine başla
nılan suç; maznunun istidasında ya
zılı olduğu gıbi, matbuat k anununa 
dahil matbuat ve neşir suçlarından 
değil; ceza kanunu çerçevesine da
hil memnu bir fiilden ibarettir ve 

Arif Oruç, firar halinqe bulunma- reısi, Başvekil. tarafından şek da,·ranıldığını, bu gevşeklik yi.i- Jantı istiyen taleplerinin is'af edile- misafirliği devam tıgı gun!erde b 
saydı, veya af kanun unun neşrin • kabul edilecek zünden korkunç akibetlere sürüklen- ı ceği muht€mel addedilmemektedir. man katolikler inden kalab Iık tıit 
d<>n it ibaren üç ay içinde hükumete . İki gündenberi şehrimizde ... - imek muhtemel olduğunu kaydeylc- Fakat, parlamento açılır açılmaz, heyet de Romaya gelerek apa tf' 
müı acaatla teslim olsaydı , pek ta _ fır olarak bulunmakta olan Iralt a- mektedirler. Bu münasebetle parla- derhal harici siyaset müzakerelerine rafından kabul edildi. Muhtelif Y r· 
bii olarak bu kanun hükümlerinden lriciye Yeziri T<:vfik El Süveydi bu mentonun fevkalade içtimaa davet lbaşlıyacak ve bılhnssa Uzak Şark - !erden gelen böyle ziyaretçiler }lC' 

istifade ederdi. akşamki ek~preslc Ankaraya hare - 1 edilmesi istenilmiş, muhalefet par-
1 
taki vaziyeti tetkik eyliyecektir. men her vakit görüldüğti için btı ft' 

Halbuki, tokibat esnasında firar ket edecektır. tileri bu talepte ittifak etmişlerdir. Londra, 4 (A.A.) - Bourncmouth- fer On Birinci Pi'nin de hır Alı11"' 
halinde oluşu, 3 aylık müddet içinde Misafır Vezir, Ankarada mera - Hükumetin bu talebi kabul edip par- ita toplanan Amele Partisinin İcra heyetini kabul etmesi tabii ha · 
teslim olmayışı kendisinin bu kanun simle karşılanacak ve derhal .temas- Iamentoyu fevknlfıde içtimaa davet ' Komitesi Parlamentonun derhal iç- dendir mi, diyeceğiz? .. Keyfiyeti tıo. 
hukiimlerinden istifadesini refeyle- larma başlıyncaktır. Kendisi Anka- edip etmiyeceği henüz malum de - 1 timaa d<m:t edilmesi ve Japonların le tabii ve belki de alelade bir JcıS'~ 
rruştir. rada Cumhurreisi, BaŞ\·ekfılet Ve - ğildir. Parlamentonun tabii içtimaı ,hareketine nihayet verilmek üzere ile örtmek icin zaten Vatikan da fı' 

SUÇLU, ADALETTEN EMİN kilı ve Hariciye Vekili tarafından 21 birinciteşrindedir. Her halde va- diğer milletlerle birlikte iktısadi ted- bir şeyi esi;gememiştir. Ll,kin bil· 
OLMAL IDIR lkabul edılecektir. Misafirimiz, çar- ziyet naziktir ve hükumet de bu ne- !birler alınm~sı lE.hinde bir karar su- günkü şerait başka: Sinyor Musolill 

B ütün bu izahatımı b itirirken şu- şamba günkü Toros ekspresıle mem- zaketi zımnen muteriftir. ıreti kabul etmıstfr. İtalya hükUmetinin başına geçtiği c. 
nu da ilave edeyim ki, müdevvenatı ıleketine dönecektir. Hükümetin Uzak Şarktaki İngiliz Diğer cihdten ayni şehirde topla- beş senedenberi ilk defa olarak b:1 
kanuniyenin halelden vikayesini ve mıntakalarına Avustralya ve Hin - nan Amele Portisi Parlamento Gru- ka bir Avrupa devletinin topra 

111
1 

tamamii tatbikını görmek istediğini İngiliz notası distandan yeni kıtaat, motörlü vesait punun İcra Konute~i de beynelmilel gitmiş bulunuyor ve bu mernle~~ 
istidasında söyleyip beyan eden suç- göndermesi takarrür etmiştir. jvaziJctin ,.~ bilhassa Çin harbinin de Almanya oluyor. O Almanyn it~ 
luya işinin. Türk Adliyesine yakışan ( Birinci sayfadan devam) Londra, 4 (A.A.) - Parlamento, tetkiki için parlamentonun derhal bugün Vatikana karşı kızgındır. 
bir tarzda ve bütün kanun hüküm- tinde vermiş olduğu teminattan ma- evvelce tesbit edildiği veçhile, 21teş- 1 toplanmasını talep etmiye Attke'y! ıAlmanya ki, Vatikan büründüğü sg· 
lerine uygun bir şekilde takip edil _ itimat kaydetmektedir. rinievvelde toplanacaktır. Muhale - ı memur etmiştir. bır ve sükun \'az.iyeti içinde or. 
diği~~~ned~m~~mbirt~ ı Nota,ec~bimü~h~e~e~m~·===============~=============,karp dar~d~ A~~~ * ~~ 
kib.1 dosyasile ve bunun eseri olarak mile nihayet \"erilmesi ve gönüllüle- ~o··yıu··nu··n İstanbulun kanın arasını bulmak için SiJ'I} • 
mahkemeye sevkolunma<lJğını hatır- rin geri alınması takdirinde vazi - Musolininin hizmet etmesi rne"-ı 
latmm.> yetteki gerginliğin tamamile zail o- Va/kznmQSl ı· mart bahs olurken Papa da, Almanysd 

ARiF ORUCUN CEVABI lacağını beyan etmektedir. fi~ gelen ckatolik evlatlarn1> kabul ı 
Reis, müddeiumuminin bu ceva _ Nota, gönüllülerin geri alınması - - - onlara bolşevikliğe karşı kilisefl. 

bını ayakta ve daima terlerini sile- imkanı hasıl olduğu takdirde diğer DUn Ankarada köy• HükQm t her yıl 3 lmüccdele etmek mevkiinde bultıtl 
meseleleri ve bilhassa muhariplik il ı· k d v t d ı b h" be sc. rek, yorgun bir halde dinliyen Arif IUlerle beraber bir m yon ıra verece ugu arzın a mana ı ir ıta 
sıfatının tanınması meselesine te -Orııç'a ne diyeceğini sordu. toplantı y 8 p ı I d 1 Tram,·ay Şirketinden geri alınan jlüyor. . . . .. • f.' 

O; gayet yavaş sesle, anlaşılmaz mas etmek imkanı hasıl olacağını parnlnrdan bır kısmile :E.'minönü mey- Musolını - Hıtler mulakatındıı , 
ilave etmektedir. Ziraat Vek aleti tarafından hazır- · ı·~e k bazı şeyler mırıldandı ve ezcümle: danhğının açılması Nafıa Vekaleti manya ve Italyanın bol~vik ıg 

_ Ben dışarda idim. Tabii Haki _ Nihayet, nota, Londra Komitesin · lanmakta olan ve zıraat siyasetimi- tarafından emredilmesi üzerine, Be- şı mücadelesi mevzubahs dc ~ ıl ı!iJ 
de yapılacak müzakereden her hal- ze taalluk eden daimi kalkınma d' ? ı::r ~ b 'kı miyeti Milliye gazetesinin beni ça • ledi) e bu meydanın müstakbel şekli 1 ır · · :ıatbı ~na U1.a~. Şarkta P 

ğırdfğından haberdar olamazdım. de daha seri ve daha mi.icssir ola • programı hakkında mütaleaları alın- hakkındaki projesini yapmış \"e Ve- ponya da alakadar gostcrılınel< 
Başka bir diyeceğim yok ... dedi. cak olan üç taraflı görüşme usulünün mak üzere Ankarayı:ı çağrılmış bu- kiılete göndermiştir. Fakat Vekalet, tenmiyo~ ~u?. . . . • . t 

HAKİMLERİN KARARI daha doğru olacağını kaydetmekte, lunan Orta Anadolu köylüleri mü- bu işe ancak bir mılvon lira tahsis Onun ıçın On Bınncı p 1 n n I< 
Reis Refik, yanındaki azalarla kı- yalnız bu görüşme netayicinin mez- messilleri, dün öğle üstu Gazi Or- etmiş olduğu cihetle Belediyenin ev- lik Alman ziyaretçilerini kabul c 

sa bir görüşmeden sonra, maznunun kur komite tarafından tC'vit ,.e tev- man Çiftliğinde toplanmışlardır. velce düşündiığü gibi Bahçekapı şi, kısa, fakat manalı beyan<ıtı g 
sik edilmesi lazımgdeceğini ilave Toplantıvı Ziraat Vekili Şakir Ke- t · k" k t lik k ı· · AJmııtı} af kanunundan istifade edip edemi - ., tranwoy istasyonundan Eminönüne, erıyor ı, ·a o ı ısesı . . 

yeceği hakkındaki kararı bildirdi. eylemektedir. sebir bir nutukla açmış ve bu nut - İş Bankasının karşısındaki adadan daki yirmi iki milyon evladına ı 
Bunda, kısaca; -·· ··-- kunda, b ilhassa hükumetin köylüye Balıkpazarına ve Emioonünden Ba- nnd etmekte hem hiç meyus olf'l 

cArif Oruç'un mahkemeye sevki- Lond ada arbedeler karsı muamelesi hakkında eski de· lıkhaneye kadarki muhtelıf bütün lmıştır, hem de Hitler Almrınvıı ' 1; 

l O du 
virle yeni devir orasında bir muka- \ T t'k a·· · ı· aıar ni icabettiren suçun, rnatbuot kanu- adaların istimlak edilmesine imkan a 1 ana uşman vazıyf ı 

nunda yazılı suçlardan olmaması ha- yese yaptıktanksodnrak).'.enı··· kalk. ınma _)görülememektedir. İstimlak oluna - gün geçirmekle cBo1şeviklığe. ~ııe , 
(Birinci sahifeden devam ) h k 1 h t 1 s 

sebile istidasındaki itirazların gayri dd tl' programı a ·ın a oy uye ıza a 1 cak kısımlar '-'akında V ekhletle va- mü~~dclc> bahsinde kato1ik kı 1 
, 

faşist alayı, dün akşam şi e ı ar- · b"Jh hh t k k ' J ., , , ııı 
varit görüldüğü ve af kanunundan T' ve·r· mış, 1• assa su, sı a ' ·ura pılacak müzak re neticesinde knt'i sının kuvvetinden müstağni ~rı 

bedeler ve gürülttiler arasında ımes d ı h ı l h d istifade edemiyece~ine ittifakla ka· d mucc e esı, ay,·an. a.rın .1s a. ı, .a-. olarak tesbit edilecektir. mıyacağını hatırlatmaktadır. f 
o nehri uzunlugyunca ilerlemekte i i. ı k t h 1 k 1 t b •• ·ıd·w· b'ld' .1. d mızı , o umu , a a ı zıraıye gı ı E 1 ı· t İ .. .. t f d •hmed R8 .. rar verı ıg1> ı ırı ıyor u. . .. .1 . d .. . . . vve ce, sme nonu ara ın an .,, ,,,,. 

İLK İSTİCVAP VE İNKAR. .. Internalionale ve buna muması ışler hususun a mumcssıllerın bırer şehircilik mütehassısı Prostun yapa- ı1111111 1111t11111 ıı nıııu ıı ıunnıu111mu11ım11uun.,,,,.,,..... 

Bundan Sonra Reıs. Refı'k.· iJıtilal şarkılarına Rule Britannıa gi- ıbirer dilek ve fıkirlerini söylemeleri w 1• t tb'k~ . . h 1 h" ~ k •• • · ~ · . .. . cagı p unın a 1 l ıçın er yı u- ara g 
- Kararımızı öğrendiniz. Şimdi e- bi vatani şarkılorın sesleri karışı - lazımge~?ıgını. ?u sozlerın progr~ - kumcıt bütçe.sındcn İstnnbul Beledi- O 

h kk d k
. 

11 1
. d yordu. Bir çok kişiler tevkif edil - mm kat ıle5;mcsınde rol oynıyacagını · .. .1 1. d .:ı_ b Mı d sa-; o ın a ı sua ere geçe ım, e- t . yesıne uç mı yon ırn yar ımU<i u-

dı ve sordu: miştir_ anlatmıştır .. kmci to~lantı Eskiş~hir lunulacağı hakkında yapılan vaadin e g Qnl 
9. ur.clu mh~d~.enin .ı~ üncü maddeye - Bu broşürleri neye yazdınız?. Jamaica sokağında iki polis me- savlavı Emın Sazakın başkanlıgın- Baş\'E.kulet Vekili Celal Bayar ta- A l 
n.~ an uk~~ı~.ını mevzubahs et-· Ncşrettiniz?.. muıu yaralanmıştır. Bu sokakta al- da yapılmış, hemen hemen bütün rafından da kabul edileceği anlaşıl- Çl ıgor 
m.· f ,. bu hukmu; maznunun takip -- Hangi broşürleri? .. ve sonra: tışar kişılik sıralar holind<' faşist koylüler söz alar:ık ihtiyaçlarım, maktaöır. - ~'11.g~ 
<: ledi •i suç ile alakadar sayınıya d k f program hakkındaki diişüncelerini Birçok dükkanlar ; 
m hal yoktur. anlatmışlardır. J~ b } edilecek .. 

- Ben, hiç bir broşür yazıp neş - düşmanı bir alay teşekkül e ere a· 1 
F 

retmedim. Benim tarafımdan ya şist alayının hizasında yürümekte stan U UD ' irarUik meselesi Üçtıncii celse tekrar Şnkir Kese- Eminönü mevdanının genı zılırıış değillerdir, muharreftir. idi. iki olay tek kolda yürüyen bır ., ~c 
Ded' birin riyasetinde açılmış ve Ziraat K J b mcsi h ususundaki karard. n -

ı. pofü müfrezesi tarafından ~yrılmış- Vekıli köylünün ileri sürdüg~ü fikir- UrtU UŞ ayraffil K raköy meydanını da büyiiıtı' 
P.eis - Dernek, bunları tabettir - ı m<>dıniz. göndermediniz?... tı. lere karşı icabcdcn izahatı \'ermiş, B' . . . . , ve Galata ve Köprübaşında s< 

S h d k R d .. n .. e ge ırıncı teşrmın a.ı tısına rastlayan f . k 1 1 t k bılJı 
A ü 

0 
H out war par· oa o un - bilhassa sulama işleri üzerinde du- .. .. i se erı o ay aş ırma - ve 

.r ruç - ayır ... Benim tara- lince onar kişilik saflar halinde te- rularak Vekaktçc takip edilen ga- bçarş&mbad gunu, . s~a~b~lOundkurtul1.u~ akşamları buradan gecmek blf 
fır.ıthn yazılmıc: ve basılmış dcöil - ayramı ır Yanı nlılli r unun s • 1' olnı<.zlarsa af kanunundan istifade t t ı şekki.ıl etmiş faşist aleyhtarlarından · .. f b • b' d'. .. · ' - 1 d d · l tmdt di:-. Her hangi bir kimse hariçte '-·a- yenın nu us aşına asgarı ır onum t b 1 . d·~· .. _ ld'" .. .. o an ar mey anı genı:. e d zı B d · h 1. 

1 
., k 1 b' an u n gır ıgı gunun yı onumu - . . . . 

1 ırarilik ınestfosine gelince: Af 
k:.ınununun 14 üncü maddesine göre, 
hali firarda olanlar, bu kanunun me
riv( tc girdigi tarihten itibaren 3 ay 
iciııce hi.ıkiımete müracaatle teslim 

l rme E'r ura a ıza ı azımgc en zıp. bastırabilir vn benı'm ı"mzamı mür<'kkep bir alay başta ızı ır !sulanır araLi ayrılması olduğunu d" B .. b tl h 1 ld y re yem karar verılmıştır. 
1.· ı d (f' h ı d 1 k) " ur. u munase e e, €r yı o ugu .. .·· _ . .. 0.,.:.. , IJlr m€sc e e; ırar a in e oma· kcıyabilir... Nitekim, acaba hariçte bayrakla yan sokakların birinden söylemiş, hay\ anlardaki sari hasta- gibi, bu sene de ebrimızdc parlak Kopz un .. un .Kaıakoy bnşın ~:"d ı; 
tar:·ı beyanıdır. · k d l w ·· - e g ·ı k t db' 1 · 'ü " . . . . b;r•!:i bir broşür neşretseydi ve çıkarak fasistlerın yanına a ar so- ıgm onun eçı ece e ır erın tezahi.irat ynpılacaktır. Bütün mek- satış kulub<!sı kaldırılacak . .ı.~ 

(Fırarılık); bır suçtan dolayı hak- (M'"dd . • . . kuı.ab 'ı lmek için polise hücum et derhal önüne gEçileccg~ini vfıdevle - · 1. l · d k" k · k ısJct kır da takibat yapılan şahsın usulü ı.ı cıumumıyı ışarct ederek) ken- . . tepler kapanacak ve sabahleyin vak- ıs4"e esı yanın a ı a) 
1 

• 

ld 1 
,.· . . k d b mı tır. miş ve topl:ıntıya nihayet ,·ermiş - İ b lI l' 'h t' kl d'l k ~cP claireı;;inde aranmasına rağmen elde ı c ının ımza.sını oysay ı, unu · .. . . .. . .. tile Ordunun stan ula avak basbğı a ıç cı e mc na e ı fce ' 

1 1 
. ı·h· tl' h.k. h kabul eder mıyc1iniz?.. Broştir1erin Suvarı po1ıslrr, bunun uzerıne nu- tir. saatte toplar atılarak bu 

0

uğurlu da- üstünden Kadıköy iskelesıne i ~ı 
C'C emC'mcsı ve sa a I) e ı a ım u- .. . 1 d' N.. Akşam, köylü şerefine bir ziyafet k · · · b' d' )ar 

k l d kt
. benm tarafımdan yazılmış oldununu mayişçilere hucum etmış er ır. ı u- kikanın yıldönümü tes'it olunacak, ma ıçın yem ır mer ıven 

l• .. ı una c:ev o unnmnması eme ır. b 1 verilmiştir 
Arif Oruç hakkında dava açıldığı ispc.t :tm~k lfızı~clır. Posta bantlo - mayi~çile~ atlar~n ayakları arasına · ondan sonra Sultannhmetten başlı - ,caktır. Buradaki dükkfınlardall · 

~~man ~C'~di.si T.ürkiyede olmadığı rır:ın uzcruıde. eger ke~di yazım var- I kest::ıne fış~klerı almıya başlamış - yarak Taksimde nihayet bulmak ü- kın ka ldırım üzerinde durarsle tcO 
ırıı (Hakımıyetı Mılliye) gazetesi- c:a, Jı abul ederım. Dedı. lardır. Polıs memurları tarafından 1 Bu sa hah vi ne zere bir geçit resmi yapılacak, gece lveriş etmemesi de düşünb:mel< 
rıın 15 birinciteşrin 1933 tarihli nüs- Bundan sonra, Sivas Ağır Ceza 1 etrafları alınmış olan faşistler, ya- "' her taraf elektrikle donanacaktır. Tokatlı lokantasından başl9~ 1 

,, .. ında, usulün 69 uncu maddesine m hkerne inde Gırcsun Tıcaret O- 1 nıbaşl arında Yukubulan arbedclere Bir facia Önlendi! Kurtuluş Bayramı resmi bayram o sırada nihayete kadar olan. f' 
c\' k~ın n rC'dilen bir ilanla mah - d::ısmdn, broşürlerin posla ile geldıği i,tırak <>dememişlerdir. günlerindc;n olmadığı ve mahalli bir dükkfınların tamamen ,·e eskı 

ken <') e d ''et edilmiş, kendisi bu giin!erde tutulan zabıtlnr okundu. Bu snbah, sekızi yirmi geçe Şişli- bayram olduğu için resmi daire ve sa hanının kısmen yıkılm ı ' 
tlnvl le icab t edememiş ve bu sebep· Arif Oruç, bund3n sonra, bu bro- Pomuk mah ulUnde den Tünele gitmekte olan bir tram- müesseseler açık kolacaktır. lun genişletilmesi de düşıı u 
le (fırari) sayılmıştır. ısürkrin hnngi tarihle basılmış ol- zarar var mı? vay arabası, mukabil cihetten gelen t d" 

l-lC'r ne kndar, istidasında pasaport· duwt..nun tcsbit edılmesini talep et- Bu yıl, havaların kurak gitmesin- ve Taksimle Yenimahalle orasında Ce al Bayer da top- e ır. Al 
f tt' · · I·""dd • b d k h l'" b" .. işliyen 3291 numaralı otobüsle Pan- l&J.ıv· agı 1 nı\epasaportlarnemleket tı. vıU ciumumı, roşürlerinmem-ı en,pamu ma suu ırazzarargor- lantıda bulundu Darü aceze do J 
haı ic"ne çıkmanın firar sayılmıya - lekele sokulduğu ilk günün neşir ta- müşse de> umumiyetle vaziyet iyi - galtı'da müsademe etmi;ıtir. Ancak, Ar 
.. n ·aa· t · d ı ı.· 1 ğ 

1 
d müsademe trnmvaym Pangaltı is - Toplantıya bir aralık Başvekalet Dariilciceze me,·cudu giifl bd. 

~nw "ı ı ı.o e .n:ıışse e arzettiğim rtı.ı sayt aca ını soy e i. Arif Oruç: dir. Kozaların muntazam oçması ve t ,ı<'u]u cezaıye ıtıbarile, (firar halin
4 

_ Matbuat kanununda böyle bir tasyonundan hareketi esnasında ol- Vekili Celiıl Bayar da iştirak etmiş, çe artmakta, burası dolmak 
8
d 

1 
mahsulün temiz toplanması için d ~ · · h f'f · k köy1ii ile hasbihal eylemiştir. Bu a- ~ · · d D ·· ı· cıe 

1c bulunm· k) Türkiye haricine pa- IŞE'Y yoktur. O vakit hariçte yapılan şimdi de havaların yağmursuz git- ugu ıçın a ı gcçmış, gere tram- gustos ayı ıçın c aru ac k ' 
;anortsuz kaçmak dC'rnek değildir. ne riyntın muteber olmaması lazım- vay, gerek otobüsteki yolcular epey- rada mahsul vaziyetı hakkında mü- çocuk, 269 kadın ve 365 erke c<' 

mesine ihtivaç görülmektedir. heye g · · ı d "f messillerden malu"m..,t almıştır uccSl P;ı!ınportsuz da kaçılsa, pasaportla ,gclır, değil mi eledi. ., ce can eçırmış erse e nu us- " · ken Eyliıl ayı zarfında ın rıB 
d:> gidilse bu noktadan vaziyeti hu- MÜZAKERE VE SON KARAR Diğer taraftan Akala cinsi pamuk- ça hiç bir zayiat olmamıştır. Celal Bayar, bilhussa kö) lülere yeniden 17 çocuk, 21 erk<>k ,.c" • 
it larının memleketimizde taammü - c;: u ..., demiştir ki: k d . • r . 
ukı)e deği mrz. Yeter ki, suçlu a- de~ eti hakime bu aralık araların- Ziraat Umum MUdUrU a ın gırmış ır. or 

• v müne çok gayret edilmektedir. •- Hükumet, zürraı hima~·c etti- .. 1·ccı'" 
·a.noıgı o tarihlerde, salahiyetli ha- d'\ müzakereye lüzum gördüler. Sa- deği•tl ., Ayni ay içinde Daru ::ı it h Akala çek' d ki' ki Y ği kadar hiç bir şeyi himaye etme - k 1' o !m uzuı unda ispatı vücut edebil - lon tahliye edildi ve saat on ikiye ır e · 1 pamu arının Zıraat Umum Müdüru- ihsan .A.bı·- çocuk, 26 kadın ve l4 er c 1 

2600 d B 
mektedir. Buğday meselesi yalnız J1 ~ 

sı:" .. do~ıu son karar verildi. gramın an ayındırda bir kilo ,ıdin başka bir vazifeye tavı'n edı"l - tür. Müessesede bulunanları 
AF KANt 1 · r k ı d w ., sizin meseleniz değildir. Buğdayı .~J 

TNUNDAN STIFADE ı Bu kararda,· suçlu ve suç hakkın- sa ı pamu a ın ıgı Ziraat Vekale - miştir. ihtiyar ve alil kimseler oldtıvd · bild' ·1 · · normal şekilde kıym Uendirmck ka- , 
D' t fEDEMEZ da ne suretle takibata başlandığı ve tıne ırı mıştır. Uzun yıllardır zirnatimize faydalı rarındayız. Bu kararın sizi memnun bu ölümler tabii gör~l~ 
ıgcr ara tan kendisi; dava mcv· suı)unun bulunmaması üzerine tah _ Bu netice çok şayanı dikkat ve hizmc>tlcr ifa eden ihsan Abidin,. ~ ~ tı 

zu'.l olan bro ürlcrin 28 temmuz 
1933 

, edeceğine eminim_ Diğer taratt an 119 
·ı,. d k!l<atın o vakit muvakkaten tehir e- jmucibi memnuniyet görülJllektedir. bunclan sonra (Ege zirant enstitüsü) bug•dayın maliyetini de ucuzlatmavı 1 H · " A k ,. 11 ılP 

tarıııın en CV\'cl, yani 16 ve 18 hazi- .; 3rJCJ S erJ ~ 
.. 1 . d s· dfüilği, bu defa yakalandıktan sonra Doktor Ara& Ankarada müşa~iri olarak çabşac::ıktır. esas ittihaz eyledik. Yalnız bunda 

rar. gun erın c ıvas ve Giresuna - İla"nJarı 
geıcliğini nazarı itibara alarak af ka- tekrar t ahkikata devam edildiği on- Hariciye Vekili Rüştü Aras bu sa- S t -;--Ç sizi nhakkınız olduğu kadar müsteh-
nunundan istifade cdebı·ı"cegvın· ·ı be- ]atılıyor ve gerçi matbuat kanunu bahk' k 1 A k t ama ya 3 ocuk Esir· likin de hakkı vardır. :..ç-·1---.-·-·a-k ... ,.Jt"":ıt$ı:ıt 

1 

... m<'v&nınn dah 'l 1 b f ı c spres e n ·araya varmış ır. ge~ne konferansları or u gornızonun a ·ı f ı 
yan cdıyor ... Evet kanunun her mad- . c ı o mıyan u suçun a Bu meseleler üzerinde ehemmi - 600,000 kilo odun kapalı zı:ır1ılJı 
de ;ni ayrı ayrı işe uydurularak ma. knnunundan da istifade edememesi bl.! adaletini sürekli alkıslarla kar- Samatya çocuk esirgeme nahiye yetle durduğumuz işlerdendir.» eksiltmeye konulmuc.tur. l\ r 

icahe..:ı"rr" de ceza kanun ıo' kurumu tarafından bir senelı'k kon- 1' ş 
nolt1ndırılması halinde bu neticeye u"' ""' unun · n- şıladılar. d ci mnddc 'ne g" • b" ferans serisi hazırlanmıstır. Çocuk Ş hi d k" ·r • men bedeli 15,000 lira ır. " r ı; rmnk mumkündür. Suçlu, 14 üncü ı ore cczaı ır suçun, Arif Oruç, ev,·ela hakkındc ki be- • e r e 1 camı eran · · .. k ıer J 

ll<' ta•· 'h' d ·1·b b' . sa •lıgı, rocuk kazalorı hakkında ve- ta m i . mcsını gorme istiyen b 
m "d hukmünü t lk"k ederken bu •1 ın en ı 1 aren ır sene ıçin- rn<-t kararmı onlıs mamı g bi ol- 11 rl d ıı de: ı··k· h k 

1 
ıilEc kolan bu 18 konferans s risin- E k f 1• "il« ·d- ı ··w · öğleden sonra komisyon 1 ~ rn d n·n 9 uncu mııdd i ' ,, mukav - ım u urun..ı çı rı ıp k rar d ·. Sonra, b raet Ett 'ni ö cnı·nce \' n ı...mu n "nu ur ugiı, 937 yılı 1 l 9 r 

l 

1 

de 1 bı ıncisi 6 Birincıte rin saat l ı · · ı 1 · · d k ' alabilirler. hnlesi 25/ 
yet o1du~unu bevan etli i h'llde , ıı rrı. ı ic tt ı dc>n "" bu kd ar ü u hem Q g du , e londan çı _ ıçınc e s r mı · ı cam ]erin tami- . otıtl 

15 ınci madde hükmünü mutl k o- o\' kıt\ rı rı1 dı nden d ,. da mü- 1 k n bır muh . t doktor S lım Ahm t tar fından rı için 101 b n 8 O l rn sarf drcek - tc i saat 15 tc ordu garnı rrsdı 
Jar. k kabul etmekte vr b' az e\·vel ruru zamanın k b 11 d ' ır rımızcı : cocuk hıfzıs hh. ı, 10 tk· cilcc;rin- tır. Cel<>cek \'Il bu rnkamn dal-ıa faz- Muvakkat temin. t 1125 ı . c 

• u .ı c. .av.ar· ı·n su - - Cumhu ı c t mr.hk m s nin a- d tramva\ irk ti Aksar"y d"pO"U ı ı l h 1 

ı:;(,\lcdi imiz gibi jcıc uygun ncldı·~ı· ku ına" ar"r \erı d b ld 1 d d • .. " ., la bir yekun ıı·,e di ccktir. lip erin kanuni şart arı f..., 
"$ b h .. ı ı ı ırı ıyor u a 1<..t1 teL h ir etti v hen Cumhu ' 'd" .. t f d 1·1 l'" s k'Jd 1 d k d 1 • · · · · . • . • . - mu uru ara ın an tramvay kazn - Bu vıl · E\ · lt S ) · liizımdır. İsteklilerin tc.~ 1 

, ı e mona an ırma ta ır. Ha~bu- AP. F ORUCUN MUBARRIRIMlZE rıyet Hukumctının daletinden e- ılcrma ait i tatistikli bir konferan" ., ' upsu a"1. 'u c.vmanıyc, • 
k i, 15 inci madde 14 üncü madde ile .. SÖYLEDİKLERİ 1 d' y d 

1 1 .. , Şehzadebaşı. FL tıh camilfrinın ta - larile teminat makbuzlflıJ d~ ı; 
taky it edilmistir. $ . lonu dolduranlar mahkemenin m~c~~· a asın a a et., ~·er~ıccek ved dı k ~ konfcranslnr he: mırı ne buyuk bir ehemmiyet verile- den bir saat evvel çorunı ,6ı;~ 

. •) n·an1 c ece lır. cektir. ıyona vermeleri. ,459, 
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Iran ve Suriyeye dese-
fer er yapılacak 

lstanbul-Ankara-Adana hattı 
bu ayın 29 unda açılıyor 

Mahrem eŞyanın 
Teşhiri 
Bir tanıdık kadınla yürüyoruz. 

Bir diikkcinın önünden geçerken ca
mekana bakıyoruz ce derhal, utana
rak, gözlerimizi in-dfriyonız, bak -
mamış gibi yapıyoruz, aramızda stm'i 
bir hava peyda oluyor, sıkılıyoruz. 
Çünh ü, camekana, kadın donları 
koymU§lar, te§1ıir ediyorlar. 

Esaslı inkişaf tedbirle 
alınıyor 

Bir çok yeni istasgo n ve 
/ıklar açılacak 

fidan-

- 4 Birinciteşrin 937 

-Halk F\lozofu
dfyor ki: 

ü lüman eli esi 
Peyami Safa baba dostu bir ol"ll

yucusundan bir mektup alıyor. O
kuyucusu Peyami Safayı yazıların
dan birinde yanlış bir kelime kullan· 
makta itham ediyor, ayıplıyor. O ke
lime: cMüslümanlık> ke1imrsidir. 
cMüslümanlık> denmezmis te c İs -
lam .. denirmiş. Peyami Safa da ke
limelerin Arapçada olduğu gibi ya
zılmasının doğru olmadıb"lnı, yoksa 
maydanoza midcnuvaz demenin gu
lünç olacağını söyledi. 

M enılekct dış ve içinde ve en uzak 

1 
Anadolu vilayetleri arasında bi

e en kısa zamanda seyahati temin 
"ltnek ve halkımızın tayyareye kar
~ olan büyük alakasını teşvik etmek 
~~r:. Devlet Havayolları Umum 
Udurlüğü bir program hazırlamış

tır. 

Geçenlerde yazdığımız hatlardan 
maada ayrıca, önümüzdeki yıl için· 
de de (İstanbul - Ankara - Kayseri -
Sivas) ve (İstanbul - Adana - Dıya
rıbekir - Muş - Van) hava postaları 
tesis edilecektir. 
Diğer taraftan İstanbul - Ankara 

- Kayseri - Sh-as - Erzurum - Tifli<; 
hava hattı da tesis edilmek suretıle 

insan, bir şeyden kaçınmak iste
dikçe aksi olur. Nasıl çocuk, uçuru
mun kenarında gördüğü çiçeği ko
parmak için eğilir ve uçurumun ca
zibesine kapılı1·sa, biz de öyle olu
yorıız. Yürüdükçe önümiize gelen 
camekanlara gözlerimiz kayıyor. Bu 
camekanlarda, sıra ile iç çamaşırla
rı, kadınların csı1ı1ıi ihtiyaçları> için 

Ziraat Vekaleti, meyvacılığımızın inkişafı için verdiği karar cümle
~inden olarak, memleketin muhtelif meyva mıntakalarında tetkikat yap
tırmıya başlamıştır. Ayrıca belli başlı meyvalarımızın ıslahı için de yeni 
kararlar verilmiştir. 

Bursada bir şeftali istasyonu yapılacaktır. Ayrıca Trakya mmtaka
smda bir sebzecilik istasyonu açılması kararlaştırılmı§ ve bunun arazisi 
de tesbit edilmiştir. Burada, bilhassa, Trakyanın ve Uzunköpri.ınün cins 
kavunlarının Avrupaya belli başlı bir ihraç emtiası olarak yetiştirilme
sine çalı~ıiacaktır. Diğer taraftan, bir müddettenberi Trakya mıntaka
smda ve Bursa havalisinde bu maksatla seyahat eden Ziraat Vekaleti 
profesör ve mütehassıslarından Glisberg ile Profesör Nuri Oraman şehri
mize gelmiştir. Trakyada kırmızı büber de yetiştirilecektir. Edirnede 
kapalı bulunan konserve fabrikasının da açılmasına gayret edilecektir. 
Bir çok yeni fidanlıklar \'e bağlar da viıcude getirilecektir. 

Ertesi gün ayni gazetede M. Tur
han Tan, Peyami Safanın mektup 
yazan okuyucusunun doğru bir ke
limeyi hata sanarak hata ettiğini 
ısöy1edi. Müslim kelimesinin selim 
aslından geldi 1ini ve ısmifail ve müs
lümanın farisi olduğunu izah etti ve 
bize lazım olan şeyin kelime olma
yıp mefhum oldu-unu ila' e eyledi. 
Ben bu bahse gir.i._qnr>k istemezdim, 
alim ve fazıl bir zatın ta\ si ebi ol
masaydı. 

l.a Bu rnaksatla tesis edilmesi karar
.. Ştırılan yeni tayyare hatları, bir-
ok Şark ve cenup şehirlerini hüku-

~et Incrkezimiz Ankaraya ve İstan
~la havadan da bağlayacaktır. Ez
UrnJe birkaç güne kadar Adanaya 
e . be '.l' crı. uçu ları başlayacak ve 29 

1 
etini ~elde de bu hat halka açı-

~ktır. 

Üniversiteye 
Yapılan 
Müracaatlar 
En çok iktisat fakültesi 
. rağbette ı 

memleketimizden muntazamen tay
yare ile İrana ha\·a postaları yapı
lacaktır. 

Ayrıca İstanbul - Adana - D'varı
bekir - Tebriz ,.e İstanbul - Adana -

jllalep arasında müstakil bir posta 

lda açılmak suretile Suri)eve de ha
vadan gitmek kabil oloc.-aktır. 

Yeni 
Ticaret 
Anlaşmaları 
Yakında Letonyadan bir 

heyet geliyor 
Bu ayın sonlarına doğru, İstanbu

la, Letony::ıdan bir ticaret heyeti ge
lecektir. 

Üniversiteye kayıt ve kabul müd
~ti Yakında bitecektir. Şimdiye ka
i .r namzet defterine, fen fakültesi 

fÇın 110, lisan kısmına 86, edebiyat Resmi devlet memur1arından mi.ı-
aküı 1tü lesine doksan bir, Hukuk fa - ırekkep olan heyet azalan buradan 
~l itesine 204, İktısat Fakültesine doğruca Anlrnrnyn giderek hüküme
b 3 talebe kaydedilmiştir. Her yıl, ltimizle Letonya arasında akdedile
~kUk fakültesine yazılanlar daha cck yeni ticaret anlaşması müzakc-

k olduğu halde gençlerimiz iktı- relerine başlayacaklardır. 

lüzuPtlu bezler, pamuklar. korse le" 
rellı.asıl mahrem olması lcizımgelen 
ne kadar eşya ı•arsa teşhir cdılmiş. 

Yarabbi bıı ne zeı•ksizlik, zevksiz
lik demek te az, bu adeta bir nevi 
kü tahlık 1·e hayasızlık. Koskoca bir 
şehriıı yüksek 'Z.'C lüks olmak iddia
s•nda bulunaıı muhitlerinde. mağa
-alaıında insanların en mahrem es
'Jaları gelen geçene nasıl arzedilir? 
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Kaçcıplann camekanlarda teşhir e
dı1en bar~aklardan, maktul kuzular· 

Bu yıl Almanyaya gönderilen kavunlarımızın bir tanesi, 128 kuruşa 
kadar satıldıpından bilhassa kavun ve karpuzun vaş l'Jl{'yva ihracatımızda 
reühim bir seı vet kaynağı olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple cins ve güzel 
kavun yetiştirmiye hususi bir ehemmiyet vcrilccc>ktir. 

İstanbul İ\indeki halka ve ziraatçilere her yıl faydalı ve mebzul 
fidanlar yetıştiren Büyiıkdere Mey\'a Fidanlığı da Belediyece büyültü
lecektir. 

111UflltttflllttUlllUlllll11111111111tllUttfUttUlllllllltlllllllJllllU111lhfllllUlltlfllt1tUllHllUlltHllUUllUlltHUUIUllU IHHIHttUtllllllHIMU 

/dan , i kembeci dii7ckcinltınntn came- l • 
kanlarında s rıtan 1·ellelerden. aççı I Lzmanlarımız 
duk1,anlarttıın mo~tralarından tık-

Yeni 
Yapılacak 
Hastaneler 

sfoiyorıı:: t'P bunları 1·oz.:Jrrmak için 1 Arasında 
Belediye ni~rımlarına maddeler ko-

11~11oruz da rıeden bıı 1ıiirrnetsi-liğe Nak/iya f 
<JO .. ?t'ımuyorıı .. ?.. _ 

Sehrin manzarasını c mcdenileş _ Serbest ve gUmrUksUz Pllnları muhakkak Ve• 
tirmek• için arka 1ıamallığmı kal- yapılacak 
dırdık. Şimdi de ayni nıa1l"aray1 zev-

kllet tasdik edecek 

1 kisclim, edrp. terbiye, iffet ve hayli. 
inzibatı altına almak için mahrenı 
('Syarını tes1ıirindcn 1:urtarmalıyız. 

Bıı cstıanın 1ıisler iizerinde yaptıqı 
tahrike müsaı•i bir yazı neşredecek 
ol ak matbııat kanmm bunu ceza -

Yerli veya gümrük resmi ödenmiş Bazı Belediye \'e vilayetler tara-
ecnebi esyasının, Marmara havzasın- fından kendi bütçelC?rinden inşa et
da serbestçe nakledılebilmesi hak- tirilen hastane, dispanser gibi ve 
kında tatbikine başlanılan karar tüc- sair sıhhi muesseselerin arzu edilen 
carlarımı.zı ."e nakliyecileri çok mem- şekilde olmadığı, bu binalarda ba-

~~i sahadnki büyük inkişafı göre- Diğer taraftan İtalya ile mem-
l e . bu sene daha ziyade iktısad mes- lcketimiz arasındaki ticaret anlaş- landırıyor, ·ayni ma1ıremiyette söz-
Jle~ıni tercih etmektedirler. Nitekim masının bu ayın sonunda başlayacak lerin. 1ıarck<'tlcrin tiyatro sa1ınesin
ırıllldi 

1 

nun etmıştır. . . 
D·- ta ft G" · k U um zan noksan ve tam şcraıtı bulunmı-
ıger ra an umru m _ .. .. .. .. 

l\lüdürlüğü, bu kolay ve yeni siste- yan kısımların kaldıgı gorulmuştur. 
min Marmara havzası haricindeki Sıhhiye Vekaleti bu münasebetle 
diger limanlara da tc>şmiline giriş- bütün vilayetlere dün bir teblig gön
miştir. Pek yakında diğer limanlar- dererek bundan sonra yapılacak o-

1 da da, gerek doğrudan doğruya ka- lan hastane, dispanser gibi \'e diğer 

iak" Ye kadar en çok talebe, iktısad 1 oıan ikinci kısmı bilamüddct mer'i drn ııöy1cnmesini. yapılmasını müs-
ültesine kaydolunmuştur. olacaktır. tehcr-n ditır mcnediyorıız. 
~~~~:::.-<:::::.<::::::.<::><:::><:::><::::.-<:::...<:::.~><::::ı...;;:::.-<;;::..ı:::::::,..<::>oc::::.-<::::>-:;::...c:::::.<;:::...c:;::><:::::..<:::><::><::::ıı 1 O lı al rl e ? 

Fikret Adil radan vapul'lara yüklemen veya is-U Ti U ------
1,~ kuruşluk ucuz temsillere 

Çarşanbaya başlanıyor 
~ Tıalebelere tigatrıo zevki 

aşılanacak 
bu ~u ayın 1 indenberi temsillerine başlıyan Şehir Tiyatrosu, halkımızın 
d(! \Uk rağbetile karşılaşmıştır. Bu ilk rağbet, 1937-1938 tiyatro mevsimin
göst er Yıldan daha fazla bir kalabalığın Şehir Tiyatrosuna akın edeceğini 
eSe ~r~ektedir. Diğer taraftan Tiyatro Müdürlüğü, bu yıl oynanacak telıf 
\re~ erı tesbit etmiştir. Bunların arasında, Matbuat Umum Müdürü Bay 
· inı.~ ~edim Tör'ün (İmralı'nın İnsanları), Mi.ısahipzade Celfılin (Selma) 
(li 1 uç !Perdelik piyeslerile Şair Halit Fahri Oz.:ınsoyun 11 tablohık 

ayalet) i de vardır. 
Sin ~~apte eserler arasında da M. Kemalin (Hint Yıldızı), Seliımi Sede
ilQ C ı?aro'nun evlenmesi), Kemal Eminin (Arlczyana) sı ve l\lösyö Primi 
le ~ Olıp Arcanın maruf İtalyan edibi Luici Pirandellodan dilimize adap
\•ardtfkleri 3 perdelik bir piyes olan (Yeni Elbise) si gibi güzel eserler 

ır. 

tont~Yrıca, Çocuk Kısmı Tiyatrosu için de Cemal Reşit Kardeşler (La-
(~ Baba) isimli, danslı ve şarkılı bir eser hazırlamışlardır. 

başla afonten Baba) nın temsiline bu çarşamba günü saat 15 den itibaren 
leri i ~ac~ ve her hafta çarşamba günleri öğleden sonra mektep talebe
ttırnsfı~n ~eyoğlunda eski Fransız Tiyatrosu salonlarında 7,5 kuruşa çocuk 

l\f erı verilecektir. 
l!'rnes·a':1'if Müdürlüğü, ilk mektep çocuklarının da bu tiyatrodan istifade 

A.ını alakadarlara bildirmiştir. 
~atr0;;:ıca, ınemleketirhizde yeni inkişafa başhyan opera ve Devlet Ti
bir fiJt· ve teınsn san'ati hakkında çocuklara orta tahsil çağından itibarrn 
~beıır "'e:rtnek için bu yıl mekteplerde konferanslar tertip edilecek 

ere t' , ~ ...... ,,,,, ıyatro zevki aşılanacaktır. 
ıSı ............... .. e lı;,. .......................................................... K;;~·;··~ ................................ .. 
~~tlnı Fialları 
<ııt• tt ıgor Artıyor 

Ilı t" Şehir Meclisinde lktısat Vekaleti vaziyeti 
~ir Se tklk edilecek tetkik etti 
h.ir l>l~edenberi ikmaline çalışılan Son günlerde kumaş fıatl nın 

ll tıe it anının avan projesi; 15 - 20 'mütemadiyen yükseldiği görülmek
rl>tt .~dar şehircilik mütehassısı 

""'taf tedir. Bilhassa elbiS('lik kumaş fiat-
Şeh1·.. ından ikmal edilecektir. 

f • "'" larının hiç bir sebep olmadıg·ı halde 
llı.ı t-11nn1 B 1 d' R . ı··· .... n • e e ıye eıs ıgı tara- 1 
~ 1.etkik %10 ve <r20 derecesınde artması a-
~ ~lisiııi edildikten sonrn Şehir lakadarların da nazarıdikkatini cel-

\'Sa 'l.ltnn bu aylardaki içtimnlnrın-
::rı l~~~ Uınt bir surette gözden ge- bctmiştir. Ynpağı fiatlarında bir yük-

!ltıcı v<' tasd'k' . . k I seklik mevcut olmadığından bu yük-b ı,., trilec k . ı ı ıçın An arayn 
l 1.41\(! onu(' tır. Şehir planının tat- l seliş gayritabii addedilmektedir. 

t ll(.8ina tnüzdeki yıl, yani 938 ma- Sanayi Umum Müdürü R~at, bu 
tı 11t Ola e başlanacaktır. hususa işaret ederek, iktısad Veka-
tı~lctil:ak ta Galata meydanının Jetinin kumaş fiatlarının indırılmesi 

·•ıes· 
t ~ Ve 11.hı, Tophaneye kadar li- ve halkın ucuz giyinmc>sinin temin 

etleri ~ tun inşası gibi imar ha olunmasını arzu ettiğini beyan et -
apıincaktır. 1 miştfr. 

sıhhi mi.ı.csseselerin inşasından evvel 
plan ve projelerinin, tetkik edilmek 

Kemaliyede Ôqretmen Bay Nuri kelclerden mavnalar vasıtasile va
Ôner'e -- Mektııbıınu:ıı aldım. Ayni purlara \'erilen ec;yalardaıı bcyanna
rıu.>sle ile sizin de alakadar olusunu- mc ve kordon puslası aranmıyacak, üzere muhakkak Vckfılete gönderil
~a memnun old1ım. Her Tıaldc bu iş bunlar serbestçe vapurlara yükle - mesini bıldirmiştir. 
te 11akında 1ıa1ledilece1ctir samyorum. necektır. 

f Süpheli vezi\ t ve hareketlerde a. 
Gümriık idare<;i bu eşyayı muraka-
be edebılecektır. - ·-

1 O lira cezası var 
Belediye, fokantalarda yalnız ince 

Daimi ser R"i 
Binası 
için müsabaka 

Denizde de 
Gürültil 
Yasak! tuz bulundurulmasını ve bu tuzların Komisyon bugün 

gayet temiz ve kapalı kaplarda müş- ·• toplanıyor 
Verilen mUhlel yakında teriye verilmesini kararlaştırını~tır. Şehrimizde insa edilmesi kararlaş-

bl lyor Aynca tuz kapları da pek temiz tu- tırılan (Daimi yerli mallar sergisi} 
Motörlü deniz vesaitinin gürül - tutacaktır. biıı.ssı için teşkil edildiğini haber 

tüsüz çalışmaları için Belediye tara- Bazı lokantalarda pudra kutula- verdiğimiz komisyon, bugün ilk iç-
' fındnn verilen mühlet bugünlerde rından yapılmış tuzJuklara bile te- lirnamı yapacaktır. 

bitecektir. Bu mühlet nihayetine ka- sadüf edıldığinden böyle münase - Her ne kadar sergi yeri içın Tak
dar büti.ın motör ve mavnalar, hek- betsizlik edenlere 10 lira ceza veri- sim stadyomu e\•vela hatıra gelmiş 
soz borularını denizin içine kadar lecektir. ise de biliıhara, Harbiyede bulunan 
uzatmış olacaklar, bunu yapmayan- Heybellada ve Bostan• Sürpı:ıgop mezarlığı ve ayrıca Topa-
l Jardan ceza alınacaktır. cıya rıhtam • n(' üwrindc de le\•akkuf edilmiştir. 

Ayrıca, mazot ve benzinle müte- Heybeliad~ \'e Bostancıda yeni bir Jsergı binasının kat'i yeri \'C m•an 
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harrik bütün diğer Yesait ie bilhas- dalgakıran ınşasına başlanılmıştır. projesi bugün~ içtima sonunda 
sa geceleri gayet gürültüsüz çalış - Bu iki dalgakıranın kış gelmeden belli olacakgr. 

ı 
mıy.a mecbur tutu1acakla~ır. bitirilmesine gayret edilecektir. Yeni serginin binası pek muazzam 

olacak ve güzel san'atlerden resim, 

SEYYAR SATICILIK heykel gibi san'at zümrelerini de 
teshir edecek müstakil salonları, 

_ dııırelcri, gazino. lokanta ve eğlence 

E f b ıd v e lôra parkı bulunacaktır. 

Sna ın u ug yenı Pek yakında bir müsabaka da a-
çılarak sergi binasının plünı yaptırı-

ve a ri p vas talar! '·;:~; -·- -
Belediye yeni akşam pazarla-

rz da açacak 
4 gündcnberi şehrimizde kurulan jsırığın birer ucundan iki kişi tutup 

sabah pazarları ümit edildiği kadar J böyle sokaklarda doh1şmakta, sey
büyük bir rağbetle karşılaşmamış- yar satış yapmaktadırlar. 
tır. Hatta birçok yerlerde bu pazar- Seyyar satıcılardan bazıları mes
lar açılmamıştır. Buna sebep; <'Ski- leklerini terkedcrek memleketlcri
den küf<:' ile sırtta mal satan esnafın ne gitmeyı tercih etmişlerdir. 
uydurabıldıgi biçimde birer el ara- Diğer taraftan bazı semtlerde Be
bası tedarik ederc>k yine seyvar su- I ledıye ve polis memurları bu kabil 
rette satışa devam etmeyi tercıh et- cld~ \'e araba ile eşya satanları, sey
melNidir. yar satıcılığın tamamen kalktığı zan-

Her ~snaf, muhayyilesinin ve ke- nilc men'e kalkışmışlardır. 
sesinin kuvv<.>tine göre icat <'ttiği Belediye Reisliğine bu vaziyet şi
garip bicim ve şekılde bir araba te- !diyet edilmiş ve alakadarlara yeni 
daı ik ettığinden sokaklarda tuhaf tcblig::ıtta bulunularak seyyar satı
tuhaf ve muhtelif şekillerde mal sa- cılığın Jağvedilmediği, yalnız, başta, 
tıldığı gbnHmektedir Bazı esnaf ta sırtta ve omuzda yük taşımanın ya
araba almadan seyyar satış yapmak sak olduğu bildirilmiştir. 

1 
için yeni bir usul icat etmişlerdir. 1 Belediye, sabah pazarları ile be

Bun lar, yanlarına 25 - 30 kuruş raber, akşam kurulan pazar yerleri
ycvmıye ile işsizlerden bir kişi al - nin de çoğaltılıp buralara esnafın 
makta ve tedarik ettikleri büyük bir rağbetini temin çarelerini aramak
sırığın ortasına iki üç küfe geçirerek 1 tadır. 

Alınacak 
Memurlar 

Zere t t hrir 
memurluk( rı 

İnhisarlar Vek5.leti, Anadolu \'e 
Trakyada (Ziraat tahrir kontrol me
muru) olarak çalıştırılmak üzere 
yeni memurlar almıya karar vermiş
tir. 

Orta ziraat mektebi mezunlarındrm 
ve askerliğini yapmış 35 yaşını geç
memiş olanlar hemen namzet sıfa

tile bu vazifeye tayin edilecekler ve 
kendilerine ayda (50) şer lira ücret 
verilecektir. 

-·-
Beyoğlunda adastro 
Beyoğlu kazasında kadastro tah -

riri devam etmektedir. Beyoğlu Ka
dastro Müdürlüğü tarafından Yeni
katip, Mustafaçelebi mahallelerinin 
kadastrosu ikmal edilmiş ve bu ma
hallelere ait cetvelleri askıya asıl

mıştır. 

Gerek o okuyucunun, geN:'k P~ya
mi Safanm ve gerek e M. Turban 
Tan'ın her üçü de bu kelime üzer n
de yanıldıklarını sö' lcmek, balı i 
kapamış olmak itibru ıle faydasız sa
yılmaz. 

Şöyle ki: İslam. ef'nl babından 
ma .dnrdır ve mü lim, islamı kabul 
etmis insan manasınadır. Arapçada 
tesniye ıki türlüdür: elıfnun ve ye
nun'dur. Müslüman, iki müslim <ie
mclrtir. Müslüman veya müslımeyn
dir. Cemilencmez. Şu takdirde me
seHi müslümanlar denemez. Halbuki 
bizim kullandığımız (1.füslüman) 
kelimesi bu değildir. Bizim kullan
dığımız bu kelime aslında farisidir. 
ve müslim, islamı kabul etmiş insan 
demektir ve müsülmıın kelimesinden 
lisanımıza müslüman şeklinde gir -
miştir. Kelimenin sonunda an edatın 
bakarak bu farisi bir cem edalı olaral 
zannedilmemelidir. Çünkü bu keli
menin aslı Arapça sclim'dcn gelme
miştir. doğrudan doğruya mücerret, 
farisi bir kelimedir. Çünkü cemılen
diği .zaman da fariside müsülmanan 
şeklinde telaffuz olunur ve yazılır. 
İşte bu kadardır ol rivn) et. 

Halk Filozofu 

Perepe 1 sın arka ındEk 
yeni yo 

Perapalasın arkasında asfalta CC\'

rilen ,.e etrafı yepyeni bir ş krlde 
;·apılmıya başlanan yolun Cwnhuri
yet ba;Tamma kadar ıkmali Beledi· 
ye Reisi tnrafından emredılıni tir. 
Bu itibarla müteahhit, burada c lı

şan amele miktarını çoğ:ıHmıştır 

Yeni ahnacak talebeler 
Güzel S:ı.n'atler Akademi!O:i mi -

marlık kısmı şubesine bu yıl az ta
lebe müracaat etmiştir. Talebe ade
di gayrikafi görüldüğünden ikincı 

bir kabul imtiham açılmışbr. 
Nihayet bu salı akşamına kad:ır 

mür:.ıcaat edecek olan talebeler ken
di hesaplarına Akademide okuyn -
caklardır. 

r 
1 Birimizin derdj 

Hepimizin derdi 
Seyyah tercü an. 
arı ne is iyorlar? 
Seyyah tercümanlığı rapan bir 

::ıkuyucumuz yazıyor: 

- Ben, seyyaJı tercüm.anlığı 

1ıapma1;tayım. Fakat Edinıekcpı, 
Topkapı sıırlannı seyyah'lara gez
dirirken tttancımdan yerin dibine 
geçiyorum. Çünl.-ü surlann üzeri 
o kadar pis ve biçim.siz bir §e1cıl
dc J.d, buna fena halde etrafı sa
ran k.o'l..."U da ilüve cdilınc-e cidcta 
durulmaz bir hal alıyor. 

Kalelerin içine giren .seyya1ı -
Zar, paçalarını $ıvamak mecburi -
yetmde kalıyorlar. Bundan baş1m ı 
bilhassa Edirnekapufali Tekfur 

sarayına gidecek yolda bir takım 
dilenci ve çingene çocuJ:Iarı pej
mürde kıyaf etlerüe scyyalı'l.arın 

adeta ceketlerini çeJcmeJ: suretilc 

para istiyorlar ve bazı çingene ka
dınlar da kuşlara yem serpmek 
bahane.sile gelenleri taciz ediyor
lar. l\fomleketimize ait fena jest-
leri ve manzaraları asla 1caçırnıı
yan seyyahlar, dcr1ıal bunlan fo

toğrafla tesbit ediyorlar. Her · 
1ıalde bu resimler, lıariçıe bize iyi 
bır numm·a temm etmez. Bu 1m. 
susta aliıkadarla.nn nazarı di1cka
tini celbctmenizi rica eylerim.» 

SON TELGRAF - Okuyucu -
muzun hakkı \•ardır. Bu, aşağı yu
karı milli bir merel"dir. Önüne 
bir an evvel geçmek lazımdır. 

____________ ......... __________ __ 
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Deliler cenneti ! ~~~~;~';; 
Belçikada Bir şehir 1000 senedenm :~:::. ~~~. çocuk· 

b • d ı·ı t}ı•k yapıyor . ıarına sar11m,,, hep bera· erı e ı ere cenne .• ber ağla,arlarken buldu 1 

---~----·--------------------~! ~~lki~nPu~~~ib~c~~ 
D l l · b h . d k / [ .., yet olmuş, bir kadın, kocasını rovel-

B l' zı' m del'ı e i er U şe lT e apQ 1 zgın ver kurşunile öldürmüştür. Koca -

b h •• • sının her gece eve sarhoş gelip ka-fam zıddına en geniş ir urrı- 1 dım canındnn bıktırması zavallı ka-

hekimleri bu işe yet ve serbesilik içinde yaşıyor ~~~;·::;~~:~;aö~~\~::t!~şt~;~i cina-
•• Faris gazetelerinin yazdığına göre 

b d 1 ' 
1 ve.. o yle tedavi ediliyorlar •• 1 vak'a şöyle olmuştur: aca a ne er er Tolande \'e Momque, bu ailenin iki 

len diğer hastabakıcılar ve saire hep- leri anlnşılıyordu. Hnkıkatcn de oy- . . k 
1 

d" 
1 

1 . .. uslu çocuklarıydı, baba ve annele -
~·- - · · ı· ç·· k.. 1 • rını de ço sever er ı. 

• si buradadır. Bu görülecek şehrı me- le ıcıı. un u oturmuş ar. sessız, sa- 1 F k . . l l'b" d'kkat tarafı Şehirde k O 11ar1 n 1 · . . . . a at ışın ası ca ı ı ı rak ederek görmiyc giden bir lngı· ldnsız bıralarmı ıçıyorlardı. Bunlar, b' .b. 
1 

. . . 
S il 11 d 1 . . . .. ana Ye babaları ırı ır erını sevmı-8 ıya sa ıya o 8• liz muhabiri, nwşhudotını şöyle an- ıivileşmekte olan delılerdı kı, boyle . d 

h .. k . h 1 k ak . . ı J orlar ı. 
3 00 d .. f ılatıyor: c>r gun u ay at arını azanın - ıçm . n ,

1 Şan .f! . e I . Va.r .Buraya geldığim zaman yangın tarlalv.rda, çiftliklerde çalışıyorlardı. 1 Lıse. ~ouland ~r::ne De~::l ~i~ 
Mqsal degıl. .. Belçıkada bır şehır jçıkmıs ilerlıyordu. Bir tarafa toplan- 1 Deliler arasında, kadınlar da var- ,evlendığı zaman onunde gu 

vardır: Ghel ismi~deki bu memle - mış gÖrdüğü.ın bir hayli deli de bu 1 dır. Daha zjyade kndınlar vardır. ı bahtiyarlık yolu a?.ıl~ışt_ı .. 3~ !a. -
kette pek şayanı dıkkat şeyler bulu- atesi seyrederek gülüşüp duruyorlar- Bunlar da ~ehirdeki aileler nezdine şında olan adam .muhendıstı, ıyı. ~ır 
n~yor. Meseıa, deliler! .. Şehrin ~8,000 dı. Şehrin çocukları da toplanmış, ıyerkştırılmlşler, orada ev işlerile, lev kadı.~ı olan Lıse 3~ yaşında ı~ı .. 
nufusu \'armış: Bunlar!n hepsı de yangını seyrediyordu. Delilerle ço • yemek pişirmekle ve çocuk bakmak- İlk gunler çok mes uttular ve ıkı 
a.klı başında kımselerdır. Fakat de- cuklar beraber gülüşüyorlardı. la meşgul olmaktadırlar. Deli kadın- ,t~ne ço:ukl~rı ?ldu. Bundan s~nradır 
lıler. de bunı.arın arasına katılar.a~ Delileri, diğer aklı başındaki halk- ]ardan öylelerini görürsünüz ki, için- kı, A:sene ıçmıye, eve gece j arıları 
ve kımseye zıyanı 01rı:tıyar~k pe~ala tan tefrik edecek surette üzerlerin- de küçücük bir çocuk oturan bir el gelmıyc başladı. 
yaşamaktadırlar. Şehırdekı dehle - de hiç bir alamet ve kıyafctlerjnde arabasını sürerek miniminiyi gezdir- Lise yalvardı, olmadı, aşklarının, 

r 

rin miktarına gelince; bunlar, 3,600 
kişidir. Burada delileri tedavi için 
kullanılan usuller büsbütün başka -
dır. Bunları, öyle kapalı yerlerde, 
demir parmaklıklar arasında tutmak 
değil, akı11ılarla beraber bulundur • 
mak en iyi tedavi tarzı, diye telakki 
cdilml?ktedir. 

de bir ayrılık yoktur. Yalnız delile- melde meşguldür!.. Bu. edeli> kadın- çocuklarının başı üzerine yalvardı, 
rin nazarları başkadır. Gözlerinden Jar, mükemmel birer dadı oluyorlar. gene olmadı .. bu böylece devam etti. 
bu adamların hasta oldukları anla- Bu şehirde yirmi sene yaşayınız, Her işde olduğu gibi bunda da na-
şılıyor. cinayete benzer hiç bir vak'a duy - sihatçılar hiç de eksik değildi .. . 

Bir kahveye uğradım. Orada :üç ki- mazsınız!.. • İşte, büyük bir kavgadan sonra da 
şi gördüm. Kıyafotlerinden bunla - ı Diğer tarn!tan şnyanı dikkattir ki, ayrı yaşı:ımıya karar verince, hemen 
rın çiftliklerde çalışır adamlar <ıl- kadın ve erkek deliler arasında da bu nasihatçılar araya girdi: 
duğuna hükmetmiştım. Akşam ol - ıher hangi bir uygunsuz hal görül - - Çocuklarınızı düşünün, yine bir-
muştu. Bunlnrın çiftlikteki işlerini memektedir. Öyle ki, kadın ve erkek J leşmelisiniz, diye nasihatler yağdı. 
bitirerek buraya dinlenmiye g<'ldık· 1 (Dwamı 6 ncı sayfamızda) Rezı:ıletten korkan ve çocuklarını 
mııınunuıın•uuıuuuıu1111111ıuuıu11111nuuıuuuunıı111111un11111111111111ttı11111111uıun11nı111111nııuı1111uıuıı111 11 111111111 •1111•n•• düşünen Lise beraber yaşamayı ka-

lngiliz kadınlan arasın· 
daki tezat 

bul etti ve yeniden bir cehennem ha
yatı başladı. 

Londral ı bir kadın 

GPçen gün de akşam üzeri, Arsenc 
evf' sarhoş geldi ve dehşetli bir sah
ne ikisinin arasrnda başladı. Bu, dört 

1saat sürdü. Yemekten sonra yatmıya 
gidildi. Yemekte Ars<'nne masayı 

Do şarap içinde bırakmıştı. 
• Ars0 nne, arkasını döndü ve karı-

m i 11 on a r d a n b i r i n i n ~ı;ab:~:~~~ gelen lakırdıyı söylemi-

y •? Zavallı kadın yataktan kaçarak o-

ka dl n la r l na ben'IJJer mı r~da bulunduğunu bildiği rov:lvl'ri 
&. • ıbır çekmeceden aldı ve çevırer~k 

Arsene ntcş etti. Beyninden vurulnn 
Genç kalmak lngiliz Arsenne. yere ölü düştii. Sabahle-

k d 1 yitt vak'a mahalline giden i:stintak 
a 10 arıOJD ı hfıkimiJe polisler .. katil kadını ve ÇO· 

sanatıdır cuklarını biribirlerine sarılmış ağ -._ _____________ lar buldular. 

Yirmi altı yaşlarında bir İngiliz 
"' kızı var. Çok zengin ve çok güzel o

tir. Kendisi Avustralyadaki zengin 
İngilizlerden birinm kızıdır. İngilte
reye gelmiş, kadınlık alemini tetkik 
ederek aldığı neticeleri Avustralya -
daki bayanlara gidip öğretecektir. 

Mis Elizabet evvelce İngiltereyP. 
gelmiş, tahsil etmiş, sonra Faris<' 
lan bu kızın adı Mis Elizabettir. di-

Eski yıllarmn ihtiyaçları 

Eski seneler ihtiyaçlı:ırına göre ya
pılmış olan cbniye kanunu bugünkü 
yaşayışa ve şartlara göre değişt:rile
ccğinden bu hususta bütün beledi -
yel erin mü taleaları sorulmuştu. 

Bazı belediyeler yeni kanun hak-· 
kındaki proje ve mütaleaları:ıı Ve

kiılete bildirmiye başlamışlardır. 

·K YE 
Bir taşla iki kuş 

vazan : Bedi GUndlJı 

Sıcak yaz günleri, Büyükdere ban- ran bir haziney.ı söyle~e~ ve ... ~t 
yosu, bizi bir araya toplıyan yegane lenince kaybedılecck gıbı geJırdııfl 

Yerdi. Her gün saat dokuza doğru, Fakat ne olursa olsun, bu ka d3 ' . · d. · bıo arkadaşlar, birer ikişer oraya akın 1 doğru değıl. Insa~ ~en ıne, ıca. içif1 
eder, orada neş'eli gruplar teşkil e- yard ımlarından ıstıfade etmek 
derdik. bir kaç dert ortağı edinm<:li'. be' 

üç dört arkadaşın teşkil ettiği bu . Ben. d~, ~u }htiyaçla kernd'.~e,dert 
gruplarda, hemen ekseriya konuş - nım gıbı sukutu seven Nuny 

0
• 

malarda muhitin kızlan mevzu olur- ortağı olarak kabul ettim. YaJnıı 
du. na: 

Mesela, Fikret: - Belma 
- MeJihn.. dan bahsetmiyc başladım. 
Diye söze başlar, ve .. ondan, uzun e . ~ 

uzun bahseder, fakat, daima biri söy- Gözlerim, Bclmadan başka bır ~~ 
]erken, ötekiler dinlerdi. görmüyordu. Gözlerimde, hep 0~11 

Ben, nedense, yaptığım i~leri gizli hayali, dudaklarımda hep onun ı
tutmayı itiyat edindiğim için, hep, kalbim, onun heyecanile çarpıyor~. 
onları dinler, kalbimden taşan coş· 1'"'akat, ne yazık, o, bütün hisJcrı·ef1 
kunluğu, bir kaç kelime ile olsun ifa· den uzak ... Kendisini çılgınca se' 
dC' etmekten daima imtina ederdim. benden bihaber. 

Ve .. onlarınki, bana yapmacık ge- Nuri'yc: ... 
1
dU' 

lir, bu hareketlerini, kendilerini a- _ Ah -dedim- bu ask benı 0 •• 
• aP" vutmak ihtiyacile takip ettikleri bir recek. Söyle Allah aşkına ne Y 

teselli teliıkki ederdim. yım? 
5
• 

Mcselfı ben, karanlık geceler ka- o, gözlerinde müstehzj bir tcbt 
dar kara gözlerile beni her çılgınlığa sümle yüzüme baktı: . btı 
sevkeden sevgilim: _ Kolay -dedi- kolny.. seııı 

11
• 

- Belma dertten en yakın günde kurtar.ne 
nın ismini bile, bu meclislE'rde ağzı- ğım. . (it 

ma almam, hep sükt1t eder, onları Yanıma sokuldu, en müthiş bır • 
dinlerdim. Çiinkü bana. ondan bah. söylüyormuş gibi alçak bir sesle~o) 
setmek, onu, gizli bir yerde saklı du- 1 (Devumı Y~dinc1 sagfa ,; 

uıuttl liii"G;ç· .. ı;~·1·;·;i·;; .. ·;.;·u;t;·;1·h··~i~·~·;;1··1ıı 

SÜMER SINEMASININ 
Parlak bir muv.ıffakıyetle göstermekte old uğu 

Ti N O R O S S 1 'nin 
Son zeıferı ve şaya nı hayret temsili 

KITARALAR ÇALARKEN 

Deliler, istedikleri yere girebilir
JCT, istedikleri içkiyi içerler, tiyat
roya girerler ve saire. Bu şehirdeki 
akıl hekimleri, delileri chürriyeh ile 
ted&vi etmek istiyorlar. Bundan mü
him ve müsbet neticeler de alınmış
t11. Yüzde 25 deli, her sene iyileşmiş 
olat·ak yerli yerine iade edilmiştir. 
\'asati olarak yüzde 25 kişi iyileş -
mese bile, hiç olmazsa az çok tabii 
biı hal iktisap cclcbiliyorlar. 

Avu s tralya lı<adınlarına 
akı l ö~t eten M is Elizabet 

yor ki: 
(D~rın'PU 6 ıncı sayfada) Yakında bunların tetkikine giri - m u si k i filmi BiR KAÇ G O N oAH,A 

şilerek mali mütC'hassısların da fi- Aşk ve 

Ghel şehrine getirilen deliler, ora· 
daki evlere taksim edilmektedir ve 
bir para mukabilinde orada bakıl -
maktadırlar. Fakat, parası olmıyan 
hastaların bakım ücretini hükümet 
vermektedir. 

Bu ücret, senevi 50 İngilizden 300 
f ngiliz lirasına kadar yükselmcktey- , 
miş!.. 

Şehirde, bir de 100 yataklı hasta
ne vardır ki, burası daha ağır hasta
lar içindir. Akıl hekimleri, Hizımge-

Hudut kulesinin alt tarafında, 

(Kranyn) isminde büyük bir köy 
vardır. Bu köyün halkının bir kısmı, 
(filogrck) denilen melez Rumlar -
dan mürekkeptir. Diğer kısmı da 
(Ulah) tır. 

Ulahlar, Türkleri severler, fakat 
filogrekler, Türk askerlerine daima 

soğuk muamele ederler. Hatta bun
ların köye gelmesini bile istemezler. 

O gün, zevnl vakti yaklaşmakta -

dır. Mülazım Şakir Efendi; aldığı 
emirlerden, ve hududun öbür tara -

fında mütern::ıdiyen Yunan kuvvet -
lerinin biriktiğini bildiğinden dola-

yı, son derecede uyanık bulunmak -

tadır. Nitekim o gün de, karakol ci-

... .-••••••••••••••••••••••••••,!kirleri alındıktan sonra kanunun ha- gösterilecektir. Acele 

r S H i R L E Y T E M P L E'in .~::..~=.~.~.~~:.~.~ .. ~.~!~.~~:.~~.~:~~'..'..~ ........................... !!!.!!! ... 9.~.'..9.~.9,.'.;; ...... :!.::: ..... ~.'.;; ...... ~.~~.:=.!.'.:!.r.::.~.:.:;:; ...................... ~ 
Zarif tebesc;ümünü ve altın renkli buklelerini görmeğe hazırla nınız 

SARAY SINEMASlNDA 
Onümüzd eki PERŞENBE aKşamından itibaren 

ZENGİN çocuGu 
En son ve en güzel fı lminde görünecekti r. 

İİİllmaı ............................ rım••er.:m .. ••AMA111111 .. a 

varına devriyeler çıkarmış .. kendi -
si de odasının penceresi kenarına 

kollarını dayamış .. uzaktan tek tük 
geler. silah seslerine kulak kabart -
maktndır. 

İki neferden mürekkep devriyeler

den biri gelmiş; şu haberi getirmiş
tir: 

- Efendim!.. bir tabur kadar tah· 
min edilen düşman askeri, sağ cena
hımızdnn hududu geçti. Bu tarafa 
doğru ilerliyor. 

Arkadnn, öteki devriye de geldi: 

- Ef endirn! .. bir tabur düşman as

keri, sol cenahtan hududu geçti. Bu 

tarafn doğru geliyor. 

Mülazım Şakir Efendi, tek bora-

zanına emir verdi: 
- Asker, silah başına!.. 

Sert bir boru sesi, Kranyanın yal
çın kayalarında aksetti. Hudut nö -
betçileri derhal geri çekildi.; Kara
kolun önünde, otuz beş Türk neferi, 
derhal (snffıharp) nizamına geçti. 

Şakir Efendi, kısaca raporunu 
yazdı. Ayağına çevik iki nefer ayırdı. 
Raporu bunlara vererek bölük mer

kezine yolladı. kendisi de, geri ka
lan otuz üç neferin sekizini Toprak-

tabya denilen yere, diğerlerini de ü

çer, beşer kişilik gruplara ayırıp ge
çitlere yerleştirerek müdafaa terti
batı aldı. 

F~kat mülazim Şakir Efendi, şu 

-.. Bu akşam SAKARYA sinemasında~ 
Ec;ki Rusya... Ger. k amaştıncı nray l arı... Bctletleri... En trika ve sefahatleri ... 

ÇARIN YA VERİ BUyUk bir atkın bUtUn 
sevimliliği ve bUtUn 

hUzUnlerl 
BAŞ ROLLERDE : Komedi Fransezden VERA KORENE ve PIERRE RICHARD WILLM 

ilaveten : PARAMOUNT ·JURNAL ve 
(3 dakika) şeyanı hayret öğretici fll"' 

Yerlerinizi cvvelcfon ;tldırınız. Telefon : 41341 ~.. ~ 

~ ' 
!ciheti çok iyi biliyordu ki, bu otuz !kurtarmak için ne yapı:ıbi1iriz Şakir larsa, en evvel bu iki odamı Jctlr;ı.I 
üç neferden ibaret kuvvetle, sağ ve Efendi? dizerim. 

lsol cenah ilcrsinden yavaş yavaş te- - Gayet basit... Benim burada, o- Dedi. ··p tı tı 
tuz ihtivat silahım var. Ulahlardan Şakir Efendi, bu işleri görl1,,el ~ peye tırmanan Yunan kuvvetlerine J :kıl' 

da'-·anmak biraz güç olacaktı. Onun eli silah tutan otuz kişi seçersiniz. On- rinciye kadar, artık Yunan · tô tı1 
J • d ·1 ı · 1 r· hat lan da yardımcı olarak bana verir- rı e epeyce 1 er emış e • . için, orada dolaşan çobanlardan bi- · 1 d tJ1 

. . S k'" .. R ht .1 hattına girmış er i. :rt rini köye yolladı. Köyün Ulah mek- sınız. onra, ·oyun um mu arı ı e F k t y 
1 1 

teperw· , ' 
a a unan ı ar, şu )'O 

tehi muallimi (Dimitri Çıkma) E- kocabaşısım da bann getirirsiniz ... E- şındaki küçücük Osmanlı ıcar~ 111 
fendiyi çağırttı Vaziyeti ona göster- !imde otuz sil3hlı daha olursa .. ben, mı, ve onun -kendilerince rrıııl~ııt t' 
di: bu gelen düşmanı burada epeyce za- lan- bir avuç kuv,·etioe o 1'9•cı }! 

- Ben, şu otuz üç neferimle, nasıl 
olsa gelen düşmanı bir kaç saat bu

radan ileri geçirmem. Fakat, bak şu 

düşman kuvvetine .. benim otuz üç 

neferim. bu kuvvete karşı ne kadar 
dayanabilir?. Hiç şüphesiz ki, bir 

kaç saat sonra, hepimiz ölüp gide -
ceğiz. Fakat o zaman, siz ne olacak

sınız? .. Biliyorsunuz ki, Yunanlılar 
size son derecede düşmandır. Eğer 

buradan geçer, ve köye girerlerse, 
mahvolduğunuz gündür. 

Dedi. 
O zaman, Dimitri Efendi ile arala

rında şu muhavere geçti. 

- Kendimizi böyle bir felaketten 

man oyalarım. O zamana kadar da, hemmiyet vermiyorlardı ki, ıı' ~!ffl 
imdat gelir. Ondan sonrasına Allah .. m go ı" 

tı teşkil etmiyc bile luzu ·zıııı1 
kerim. 

Dimitri Efendi, koşa koşa köye 
gitti. Yarım saat sürmeden, yanında 
eli silah tutar otuz Ulah genci ile, 
Rum muhtarı ve kocabaşısı olduğu 
holde avdet etti. 

Şakir Efendi, karakoldaki fazla si
lahları ulahlara verdi. Bunları, bi· 
rer ikişer, Türk askerlerinin yanla
rına yerleştirdi. Rum muhtarı ile ko
cabaşıyı da karakolun cephaneliğine 
hapsetti. Tekrar Dimitri Efendiye 
dönerek: 

- Git, köydekilere söyle, eğer bi
ze en kUçük bir ihanette bulunur -

mişler .. daha hfıla, yol kolu ~~ 
da agw ır ag~ ır ilerlemektelcr 1

' e 1'1 
. etr 
Yunanlılar, karakola bin ~ ) eı11 

dar kalınca, borulnrla (Ptlf··· .. 0e ıe' 
'\!'C• 

verildi. Bölükler, olduklaT1 
J 

vakkuf etti. . 11ıtı / 
Kollarında beyaz bağlı bır 18 d 

JtO 
bitle iki piyade nefer, kıırn ıs'o 

·1 1 d" İ . t" k e bUcP ru ı ere ı. yı ur ç 
c 

yüksek sesle: ,,()11ı.ı' 
·ıe " - Karakol kumandanı 

mak istiyorum. 
Diye seslendi. 

tı 
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BU 1 

RESİM VE HEYKEL MÜZESİ 
AIAfftHKON DiRiLE 19J/ DE 1ES1S mıu~nsnn 

YIL 
Moda nereden doğa
cak ve neler olacak? 

Aşağıdaki satırları, aynen bir A
merikan moda mecmuasından nak-

At at ürk bize, resim müzesi hediye etti !ediyoruz. Bilmiyoruz, bayanlarımı
zı ne dereceye kadar memnun ede
cek? .. 

Orada Tu··rk ressamlarının bUgüne 1938 Amer~:E~~:a~ı her zaman 
. olduğu gibi Kaliforniya sahillerinde kadar nasıl canla bac:.la çalıştık• doğacakt~. Kadı~ terzilerinde göze ! y çarpan bır temayul varsa, o da etek· 

larl n 1 g%rQyoruz ]erin kısa olacağıdır. Fakat bu da 
U ~ gösteriyor ki, Amerika ile İngiltere 

~ """ ve Fransa terzileri arasında bir mo-

8 ı da savaşı olacaktır. 

il müze Sanata cDaima daha kısa> Amerika tabi-

l rile cStorter:t modasını bilhassa genç 
O dug"" U gibi ha/- ve çok güzel yıldızlardan Janet Gay-
J_ · " 1 J nor, Loretta Yung ve Kay Fransis 
ICl11 ferbigesine ~ 1 l ileri sürmektedirler. 

de mühim hiz- il' r ı • . 1 Kadril ve valsaD:.~:,~ıkada bir ra· 
i 1 kip çıkmıştır bile... Bu dansın adı 

l1ı etle T ede- Yok - Tep - Dans'tır. Bu, Tirol dans-

k 111 ]arından mülhemdir ve Amerika a-
C e t i ,. . . 1 hengile karıştırılmıştır. Etek sava-

\' )1 şından sonra bir de dans muhare -
ua 1 ardanberi bfüün ressamların, 
c. ıet ·ı besi ... 
zu ecı erin, san'at adamlarının lü-

SAÇLAR 
Şunu da söylemek lazımdır ki me

nekşe rengi saçlar moda olmıy~ baş-
lamıştır. Nasıl siz de viyolet \'eya 
pırıltılı sacl:ora malik olmak ister 

. •• ? 
mısınız ... 

Amerikanın dilber artisti Mlrlam Hopklns 
"Madam ve Mösyö,. filmlnde .. 
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1 Filisti-;=;de Oldürülen lngiliz I -
Bir Bedevi kızı roman-

ler~u~u heyecanla müdafaa ettik -
ıe ~· bır 'l'ürk Resim ve heykel mü· 
Se~ı ~i?ayet Atatürkün emriyle bir 
Yat e ıçınde açıldı. Bunun kültür ha
sın~llıızda, pliistik san'atler dünya -
nar. a ne kadar mühim bir rolü ola-
'" &ın Türk resim ve heykel müzesinin denizden go·· ru" nu·· şü kaı·d~ anlatmak için şunu söylemek 

larda okunabilecek bir TIRNAKLAR , 
ı ır· M 

inıd · emlekette güzel san'atler 1251 de Viyanaya resim tahsiline gi- Sinema aleminin tırnak modası ışek•ı ıde 1 ng·ı ı ı·zı• ku rtard 1 
dn başkadır. Ayna tırnaklar bura rno- • 
dası olmuştur. Bir ıtriyatçının bul-

tiŞe ı kök bulmuştur. Artık yeni ye- den ve 1307 de ölen Ferik İbrahim 
ll'ladn ~nes~IIer için mazi bir gece ol- Paşadan. 1251 de Parise tahsile giden 
için 

1~1 gıbi kıymetli bir san'atldrr ve 1282 de ölen Ferik Tevfik Paşa
kcbı k e geleceğin gece olmasına im- darı, keza 1277 de ölen Hüsnü Yusuf 

h alnıaınıştır. Bevden, 1282 de ölen Sürurili Ah -ou ?n" J 

bi halk uze, san'ate olduğu gi - met Emin Beyden bahsediyor; hat-
l'l'ıetı ın terbiyesine de mühim hiz- ta bu zevatın eserlerini de gördüğü
caıc er .. edecektir. Göz terbiyesi an- nii söylüyor. Demek ki, 70 sene ev
eu :tntrı_ıızeterle, sergilerle kabildir. vel, hayattan çekilmiye başlıyan Av
lır \.' Uzenin duhuliyesi olmıyacak - rupu resmini yerinde öğrenmiş res

arada on beş gün evvel aramızdan 
kaybolan Nazmi Ziyaya, hatırasına 
hürmeten, büyük bir pano tahsis e
dilmiş bulunmaktadır. 

iLA VE EDİLECEK KISIMLAR: 
Malum olduğu üzere, bu müze için 

belki otuz senedenberi çalışılmakta
dır. Daha o zamanlar yapılan teşeb
büslerde bir nizamname bile ha -

duğu bir mayi sayesinde tırnaklar, 
küçük ve hakiki bir ayna haline ge-

liyor ve Holivutlu yıldızlar bu kii.
çücük aynalarda güzelliklerini mü
kemmelen seyredebiliyorlar, 

Filistinde, lngilizleri öldürmek 
için gizli bir cemiyet mi var? 

bir ke herkes boş vaktinde uğrayıp samlarımız vardır. 
bula aç gUzel eser görmek fırsatını Müzede, şimdilik 1323 te ölen Şe-

Caktır 
lteıe b · ker Ahmet Paşanın ve 1335 te ölen 

~ istifa undan talebemizin yapaca- Zekai Paşanın dörder, beşer eserleri 
ffün b· de, son derece olacaktır. Bu- ı vardır. Yine ayni nesilden çok kıy
bi~eSiırhresim talebesi için resim ter~ metli bir (peysagiste) olan ve 1329 
tet k ocasından gördüğünden iba- J da Clen Seyyit Beyden ve 1325 de 
dets.i almaktadır. Müze hocasının ölen müzelerin banisi Hamdi Beyden 
tllheıne. geçıniş nesillerin bütün tec· birer nümunc eser mevcuttur. 
laı-t •erıni, tereddütlerini vardık - Bu nesiJden sonra, sırasiyle digv er 

1'1~ticeln~· ·1 • ' 
1\1/tı..ı ~ ı ı ave edecektir. nesiller geJmektedir. 

tıl kit bPalı san'atkar i(in miize, bir Bazı ressamlar, elimizde fazJa tab-
~ a ı· b' • 

Cldde . ' ır lugat, bir kitabı mu - Josu bulunmadığı için az eserle, ba-
~Üller~t~. M\lruz kaldığı bütün müş· zıları daha fazla eserle temsil edil
llıncıyı al için -bittabi kendini bu- mişlerse de bu sırf :zaruretten doğ
ladır. a kadar. hep oraya koşmak - muş bir neticedir. Bilahare zaman-

""~iğel' t r .. . la her ressam, layık olduğu nisbet ve 
(\ltk ara tan muzesı olmamak, ehemmiyetle t(>msil edilecektir. Bu 
leke .dr:srni için büvük bir kusur ve 

zırlanmıştır. Hatta, bu nizamname 
ŞCmıyi Devletçe tasdik edildiği gibi 
müzenin tesisi için 1333 de heyeti 
vükı::Jadan karar bile alınmıştır. Tan
zim edilen bu talimatnamede bu -
gün yapmak istediğimiz şeyler me\·
cuttur. Biz, bu maddeleri zamanın 
ihtiyaçlarına ve imkanlarına uydu
rarak tatbik edilebilir bir hale ge
tirmiye çalışacağız. 

Her şeyden önce, Türk re_sim kol
leksiyonunu tamamlamayı düşünü
yoruz. Evvela kendi sanatımızın ta
rihini ortaya atmak, nüfus koçanını 
çıkartmak lazımdır. Ondan sonra 
halkın ı;an'at terbiyesine yardım e. 
decek teşebbüslere girişeceğiz. Bey
nelmilel san'at tarihinin şaheserJe -
rinden mürekkep eb'adı oJdukça bü-

f ~oamı 7 inci •agfamızJa) 
. l ı o . 
1Çitııi~d~ ?un şimdiye kadar kendi 
l'rıetııi?.e hıle soysuzlukla itham et-
1)\jYete Sebep olan hep bu mahru - Medeniyet kurbanı 

DİŞLER 
Fakat iş tırnak modasilc sona er

miş değildir. Bilakis yeni moda he-

nüz en canlı ve hararetli safhasında

dır. Tırnaklardan sonra aynalaşmak 
sırası dişlere gelmiştir. Parlak çelik 
renkli Clişlere malik olmak Holivut
lu bayanların çok hoşuna gidiyor. 

Hatta bunun için yeni yeni diş ma
cunlar~ çıkmaktadır. Parlak çelik 

rengi bulunmadığı zaman mütees -
sir olmıya hiç te hacet yoktur. Çün-
kü platinli dişler ötekilerin yerini 
tutacaktır. 

İşte size ·.1938 Holivut modası. 
hakkında birkaç fikir ... 

KÜÇÜK İŞLER 
Saçlarınız parlak değil mi? Tabii 

hemen briyantin şişe~ine koşacak
sınız. Fakat briyantin bitmişse hiç 

endiş.e etmeyiniz. Birkaç damla, e
\'et, birkaç damla 7.eytin yağı saçla-

·--------------------------lngiliz gazeteleri 
bir ingiliz genci
nin başına gelen-

leri anlatırken 
bunu meydana 

çıkarıyor l ------
Fılistinde Celilede kiliseden çı -

karken geçen pazar sabahı İngiliz 
kaymakamı Pelland ile muhafızının 

1 

öl cWri.ıldi.ikleri yazılmıştı ... 
Filistinde İngilizleri öldürmek ıçin 

teşekkül etmiş gizli bir komiteden 
çok bahsedilmektedir. Bu komite, 
İngiliz gazetelerinin iddiasınca yeni 
dei:ildir. Dün de İngiliz gazetelerin
de okunduğuna göre bu gizli komi
tenin cKurh denilen esrarengiz bir 

de reisi vardır ki, nerede olduğunu 
kımse bilmemektedir. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinin 
verdiği malumata göre maktul İn-(lı ı. Bug" 

cıaltik un, resim müzesinde 
larıa 70~~~ 150 elimize geçen tablo
tesl"ııin· O senelik tarihi olan) Türk bir ilim daha rınızı her zaman pırıl pırıl parlat - giliı J.:yamakamı Pellandın Filistin

mıya kafidir. deki memuriyeti belli değildir. Gene 
Hava sıcak. Dudak boyanızın ince 

bit ın bütün t k. "l fh l - -·---lr Silsn . e amu sa a arını ve madeni kutusu içinde eridiğini 

UtıdUr e halınde görmek müm - Fransanın en büyük Radyolog"' u gördünüz. Ne mi yapacaksınız? Ga-
~ 4op~ld L yet basit. Her halde evinizde birkaç 
"öl evy•n· d d ·~ · "b' b l 14 ~ .. -~ebiJe .. ·r .m e ıgı gı ı ura- u•• "'.·erı·n _Je yapl QR u••nCU._ tecru"be kürük suluboya fırçası vardır. Bu "'Rİ:tniz • e ı tıharla gösterebile - ""' U ı ~ 
ten~ reSs tablolar vardır. Nitekim fırçalardan birini alın, ispirtoya ba-

~k<!r A~:tnlar ilk defa gördiikleri Qmeli.1Jafznda iki kolunu kaybetti tırın ve ondan sonra kırmızı boyaya 
~ın eserıe '?et Paşanın, Zekiii Paşa- - -·---- da batırarak dudaklarınızı boyayın. 
~ t;gtı'ddeuk~~~~~:~~~.da büyiik bir Bu büyük ilim hadisesi F ransada Bana inanın, o akşam çok güzel du-
l daklara malik olacaksınız! .. ·ıeSsanııar ı eserlerin 53 ü ilk Türk kd• f k d h f J 
ke İlay ş~~~~ !54 tanesi Halil Paşa ta il I a at a a az a 

llıtııi Zi t e ve onları takip eden •• 
~n, ~a~~·1ÇnU~ İbrahim, Feyha- teeSSUr Uyandırdı. 
~ C' aittir srnaıl, Vecihi, Ruhi ncs- . 
~Ride C · 159 tanesi de 50 senelik Rontkenın icadından sonra Fran· 
altında urnhuriyet nesilleri tlnvanı sada ilk radyografi enstitüsünü açan 
(b) gru top}adığımız müstakillerle Doktor Charles Vaillaut bundan iki 
~eon1tre P~na Vl' hiç bir grupa girmi- üç sene evvel, Radio dermite hasta
tl \'etli ~ıt bulunmaktadır. talığına tutulmuştu. Bu hastalık, 
'tır. llunı rnıyan ancak ı4 kopya var- rontkencileı-in her zaman maruz bu
l Urıt san~r d~ Çoğu Avrupada iken lunduğu bir illettir. İşte bir müddet
tıa11 .16 cı ~tkarları tarafından yapı- tenberi bu hastalığa tutulan büyük 
Cbı §ah~ 7 

nci, 18 inci asra ait ec- filim, bundan evvelki ilk on üç ame
Jıı~t\.'cua serlerinin kopyalarıdır. liyatta parmaklarını, ellerini ve kol
)e ~te'l'linu k.~lınadığından Bay Ha- larını kaJ'.betmek mecburiyetinde 
ı/ıtlen b rnusaadesile Akademinin kalmıştır. Üç gün evvel yapılan son 
§i~tı biricı~stıracağı ve bu meseleler ameliyat da muvaffakiyetle netice
(~~ ,koııek:ehaz olan (Elvahı nak- lenmiş ve vücudünden derisine si -
tııa r atı tı··:onu) 1312 de basılan rayet eden bu mel'un hastalıktan 
lertUn) da~ endishanei bcrrii Hü- doktoru kurtarmıştır. Fakat bu has
lıto llın lfar:aklen bizde resim ders- talık hala esrarını gizliyor. 

Rodyoıo~ Velllant l-aıt g~alllların;Ye ve Mühendishane Evvelki sabah çekildiği mallıller 
l't> 1~lhaı edild~ğl~l.O) da ciddi ola _ hastanesinde kendisini ziyaret eden disini ölüme seYkeden o fennin iler· 
l'ıa~llt dersi l'e ı ı.nı kaydediyor. Bu gazetecilere bu biiyük alim, kendi- leınesi için çalışmıştır. Ve evvelki 
~·atn delllek~~ hatti olınadığına lerini kabul edemiyeceğini, zira bir gün de iki kolundan mahrum kal • 

t dtis 01arak re . ı, rneınleketimizde on dördüncü ameliyat daha geçir - nuştır. 
h lılln edi1111ekt:~~· 145 senedenbcri mek için hastaneye gittiğini söyle- Ameliyatı, eski asistanlarından 

t>tı<ti~Ulın için 'lı ır. miştir. Prc.fesör Curueo yapmıştır. Fakat, 
111· Q a • .qarb· 
~·ııı(: "aıtneden, önı .~Y~.den ve Mü- 65 yaşındaki bu büyük alim, fon- bu sari illetin yavaş yavaş \·ücudüne 
~ etıvllıin·fetıniş bir runu resim san- nin hakiki bir kurbanıdır. Bu alim, de geçmekte olduğu söyleniyor. 

lıda b.ı.ıt. l!aıu Et Çok san'atkarlar fonı: in mahvettiği öyle insanlardan- Bu adamın eziyeti 20 senedenberi 
Un Uzadıy eı:n, bunlar hak- dır ki, daima emsaline ve etrafında- de' am ediyor ve 20 senedenberi dok- ı 

a ızahat \'eriyor. kiit•re iyilik etmek istemiş ve ken- tor bu illeti çekiyor. 

bu gazetelerin verdiği malümata 
göre Pellandın hayatına dair bazı 
noktalar da \}leydana çıkmıştır. Bun
lardan birisi bir bedevi kızının gös
terdiği bir harekettir ki, vak'aya bü
yük bir hususiyet vermektedir. Ba
kınız nasıl: 

İngiliz gazetelerinin verdiği ma
hlmata göre Pellandın hayatında iki 
kadın büyük bir rol oynamıştır. 

Bunlardan biri, on yedi yaşında 

Birinciteşrinc girmiş bulunuyo • 
ruz. Havaların biraz sıcak gitmesine 
rağmen, artık yazdan tamanıe11 uzak
laştık. Denizde kimseler yok. Plaj
lar, bomboş. Pek hararetli günler ya
§amı§ olan kumlarda şimdi galiba 
yalnız kanncalar güneşliyor. 

•••• ••• •• • 

Bir BedevT kızı 

bir bedevi kızıydı. Bir kere Pcllan
dın üzerine bedeviler tarafından hü
cum edildiği bir sırada bu kız he
men atılmış, ona sarılmıştır. Bu .su
retle onu ölümden kurtarmıştır. 

Diğeri de bir dükkancı kızdır. •. Bu 
kızla da sevişmiş ve izdivaç etmiş
lerdir. 

Pelland, uzun zamandanberi giz -
li Arap Komitesinin kara listesine 
dahil olarak takip edilmekteydi. Pcl
land, çok cesur bir adam imiş. Pel-

landın izdivacı, bir romana benzi
yormuş. Kız, evvelce bir vapura gir· 
miş, orada satlcılık ediyormuş. Bir 
gün bulunduğu vapur seyahatten 
dönerek Hayfaya gelince, kız kara
ya çıkmış, Pellanda rast gelmiştir. 

Tanışıklık, bu suretle başlamı~br 

Pclland, bir kere bedevilerin elin 
geçmiş, az kalsın öldüriilüyormu~. 

İşte o zaman, yukarıda bahsedildiği 
üzere, on yedi yaşında bir bedevi kı-

(Dcvamı 7 nci •ay/ada) 

Ne sandal gezintileri, ?ıe plajdan, 
yollardan taşan şen k.a1ıka1ıalar var. 
Artık kış geldi. Ku. geldi, demekle 
gündiizleri hemen hemen yarmı~ar 
kilo ter döktiiğümüzü., ceketimizi 
kolumuza alıp dolaştığımızı unut -
muyoruz. Fakat artık a§k da, me§k 
de, gezmede açık havaya veda etmiş 
bulunuyor. 
Şimdi sinemalar kapılarını açtı. 

Plajlar kapadı. Hulyalı geçen bir ya
za Allaha ısmarladık derken, (hult1-
lile mÜ§erref olduğumuz) kışa hoş -
geldin diyoruz. 1n§aallah hakikaten 
hoş gelir de ne odunun çekisi, ne de 
antrasitin tonu bize iç çektirmez. 



T E L G R A F - 4 Birinciteşrin sa-r 

Ye:?an : M. Sl.ileyman Ç pan lngiliz 
Kadınları 
Arasındaki 
Tezat 
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İA · ADOLU A SO TELG AFi 

(4 iiucü .ay/ad-:ın deoam) 
- İhtiyarlığı düşünüyorum. İhti

yarlıyacağım, diye korkmuyorum. 
1"ercfiaıe •cı iktibas hakkı etllhfusdı&r Çünkü bir kadının en güzel zamanı 

= ---· 
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Trabzon, aradenizin can1 

noktası gibidir 
memlekette tabiatın her DA otuz beş ile elli yaşları arasında ol-ESR ARKEŞLE R ARASIN duğunu bilirim. "emgeşı·/ 

Genç kızın sözleri şayanı dikkat- ı ~ 

1 d giderek orada da okumuştur. Fakat •t nebatı Bodrumun köşesindeki aryo a a uzun memleketi olan Avustraly~yı 5ok çeş~ 
be az saka h bir adam o uruyordu. Sır· sevdiği için tekrar o;ay.a donm~şse Trabzon (Hususi) - Trabzon, ş~:- r-

bulunur 
. d . h ta ke Vardi de oradaki kadınları Ingılteredekıler kın kapısı İran transit yolunun gu-

da ece ık, başın a sıya gibi incelmiş bulamadı~ için pek de zel \·e şiri~ bir limanı olarak tanın-
. . A vustralyada kalmayı ıstememek • mı •acak kadar değismiş ve güzel • 

Bu tiplerle beraber yazılması, lmır, semaı, koşma, destan, mam tedir. Mis Elizabet bunun üzerine A- le ~i lir Muntı:ızamıı: parkları, geni~ 
bahsedilmesi ltizımgclen bir zümre söylenir, genç delikanlılar : vustralyadaki kadınları inceltmek, şdd ~ : transit yolcuların kalaba-

daha vardır : Elinde fener onların giyiniş zev erını uze • lığı memlekete bir canlılık, bir faa· kl .. d"" ltmek lca e erı, 

_ Esrarkeşler! Yalıya iner dünyadaki moda cereya?larında~ on- liyet ve iş kaynağı manzarası ver • 
Bu adın nasıl ve ne surelte takıl- Çark gibi döner ları haberdar etmek istıyerek boy - • . t. 

dıgiı malum değildir. Vay cici beyim vay: le bir işi de üstüne almıştır. Avus- lmir:bzonu tanımıyanlar, bu mem .. 
1 d d .. d"kten sonra orada ·· Esrar Türki) ede ilk defa ne za- Kantosile karşılıklı oyun oynar- tra ya ı:ın on u . . !eketin içine girdikleri zaman gor • 

m n içlldi? Hangi tarihte Türkiyeye Iar göbek atarlardı. Bu ahenge çöm- terzilik etmiş, tcrzılerın )~anınd.a Jdükleri intizam v.e mükemmeliyet 
' . . . l"k d k •apılan hır elbı- . . k d girdi?.. leğin tersi çevrilmiş ve hır derı ıle mangen ı e ere ) hayretlerını celbeder. Beş sene a ar 

Ve esrar kahveleri ne zaman a - kapatılmış ş~klinden başka bir şey senin nasıl giyileceğini, nasıl yakış- geçmiş zDman arasındaki müsbet 
t 1 v e gin Avustralyalı ba- 1 b t · çıldı?.. olmıyan (darbuka) da peyrev olur- ırı acagını, z n . . . . jnetice veren esaslı ça ışma, u arı-

Bugun bu;_;orgulann ~evap:arını d yanlara göstermıslır.. Mıs Elıza~~h hi şehre yepyeni, Iati1 bir manzara 
vermek pek güçtür. Hatta kabı! ~e- ~ütarekenin uğursuz yıllarında görmek için_ artı~ Sıdney şehrı~ ve şekil vermiştir. Evvelce si.ıkün i-
gvildir. Fakat, otuz kırk yıl evvel, Isp t t b l l (PT Pariziuen) ga- tcrzihanelerıne hucum cd~n edene:. çinde bulunan Trabzon şimdi her 

s an u a ge en o ı J B tl genç ve zengın kız bır lı · "d tı:ınbulun hemen her semtinde birc.r zetcsi muharrirlerinden (Emil Bo- u sure e ff k 1- tarafta munman ile, a ş verış, gı ~ş 
esrar kahvesi vardı. Esrar içmek nark) o zamanlar çalıştığım. gaze· çok paıa kazanmıya da muva a o geliş hareketlerile ?algalanıyor. ~ı: 
müstevli bir hastalık halini almıştı. , ' 1 · ohbct esnasında esrar muştur. A • • • gün gördüğünüz sımaların yennı 

Otuz ),1 evvelki esrar kahvelerinin ~'l~ ~:r~:f • g~rmek istediğini söyle- ıh Radıoda ~~~;.~:~::" ~~,";;:;;;;; başka simalar. ~oldw;:'yoı', b:zıları 
en me hurları Galatada Arkadi so- misti. er a şam şarka, trana gıdıyor, azı arı a.ge-

. ç Tabii bundan da çok kaza~mışt~r. lıyor ve deniz yolile muhtelif isti -kağında Kefalonyalı Todorınin, em- (Emil Bonark) ı esrar kahvelerini Şimdi f_ngilterede bul.una.n Mıs Elı - kametlere rridiyor. Sefer eden vapur berlitaşta Vezirhanı içinde Acem Ta- iyi bilen, oralarda dolaşıp etüd ya· l A us b 

M y zabet Ingiliz gazetecı erme • v_ - yolcularının hemen hemen yüzde 
hirin, Dolapderede kör ıgmn, e- pan bir arkadaşın delaletile Galata- tralyalı kadınların modaya :abı ?I: sekseni Trabzon yolcularıdır. Gerek nişehirde Aftos Recebin, Kalyoncu- da Şeftali sokağında (Hacı Sümbül) · ·· d kle mı 
da Uzun Andonun, Tahtakalede Ta- adında birinin işlettiği bir bodruma mak ces:ıretinı ~osterme ı. r Trabzondan, gerek İstanbuldan her 

Kul k söyliyerek diyor kı: . hareket eden vapurlar tıklım tık -
tar Murtazanın, Aksarayda a - götürmüştük. _Avustralyalı kadınlar, yenı ç~- hm yolcularla doludur. Bu vapur -
sız Durmuşun, Topanede Arap Ha - Buraya, evlerin altında, odun, kö· mış güzel bir şeyi beğcnm.ek ze~·k~ne larda kamara alabilmek için hazan sanın kahveleri en başta gelenler - mür koymak için ynpılan pis, mü - F k b b t gıyın 

maliktirler. a at unu ızza • yolcuların birkaç gün bekledikleri 
dendi. levves, müstekreh bir bodrum yolile ~ek cesareti kendi~~de .... yoktur. de oluyor. İşte bu yüzden Trabzon Çembrlitaşta Tavukp~ar~n?.ı:ı· Sa- giriliyor, bodrumun içinden de ayrı Işte ben bunu kendilerıne ogretece-
raçhanının karşısındaki Kuçuk Rı- bir kapı yolile asıl esrar içilen yere iğim. Onlara cesaret vereceğim. Bu, 
zanın kahvesi de sayılı esrarhaneler- geçiliyordu. genç kalmak ve güzel görünebilmek 

dendi. Kapıyı açar açmaz, tömbeki koku- san'atidir. Bakınız, Londrada orta yaş 
Esrar kahvelerine hırsızlar, kar- sile karışık, bir sigara dumanı, sert lı öyle kadınlar vardır ki, birer ha

manyolacılar devam ederler, bütün bir esrar kokusu ağ:umıza, burnu - rikadır. o kadar genç ve güzel gö
günlerini n:ırgile içmekle geçirirler- muza doldu, gözlerimizi yaşarttı. rünmeyi bilirler. Yetmiş yaşında bir 
di. Zabıta, faillerini bulamadığı hır- Girdiğimiz yer büyükçe bir oda Londralı kadın bilırim ki, gözlerinin 
sızlık, yankesicilik vak'alarının kah- idi. Köşede, demir bir karyola için- bakışı, hala otuz beş yaşındak-i bir 
ramanlarını (!) buralarda arar, dük- de uzun beyaz sakallı bir adam bağ- kadının bakışıdır. 
kan sahiplerinden isterdi. Çünkü, daş kurmuş oturuyordu. Sırtında da- Halbuki, Avustralyada otuz beş 
kahve sahiplerinin ekserisi polisin malı bir gecelik, başında siyah bir yaşındaki bir genç kadın, ihtiyar 
adamı, hafiyesi idi. Esrar kahveleri- takke vardı. bakışlı oluyor. Çünkü Avustralyalı 
nin müdavimleri arasında sabıka - Etrafta sıra sıra birkaç yatak... kadınlar, kendilerini bırakıyorlar!.. 
hlardnn başka beyler, efendiler, pa- Yataklarda uzanmış birkaç kişi... ş·mdi kendimi düşünüyorum. İh
şa zadekr de vardı. Bunlar serseri- Bizi görünce biraz doğruldular, el- tiyarladığım znman yapacağım şey 
Ierlc> beraber nargile çekerler, esrar 

1 
lerile sinek kovalar gibi birer selcim şudur: Bakışlarımı kontrol edece • 

alıp giderlerdi. çaktılar. ğim, gözlerimi öyle bıraklvermiye-
Esrar kahvlerinin en mühim si - Tavanda bir lamba titreye titreye ceğim. Nasıl bakmam liizımgelece-

mnsı, nargile ntesleyen adı:ımdı. Sı- yanıyor, verem renkli, soluk ışığı, ğini düşünerek nazarlarımı idare e
rasınn göre günde yü~, yüz~clli, bel- rüyadaki hayaletleri bile büyüleye- deceğim. Eğer buna dikkat edersem, 
ki de daha fazla nargılc yakan bu a- rek harekete getiriyor. elli yaşıma geldiğim zaman hakika-
dam, hiç bir zaman,. ayık değil, daima: Duman_. Duman_. Duman_. ten alaka uyandıran bir kadın olu-

- Mastor! 

Daima: 
-Zom! 

dur. Bunun vazifesi ocakta çalışmak, 
ısmarlanan nargileyi yakmak, sonra 
müşteriye sunmaktır. 

Günde yüz, yüz elliden fazla nar
gile ateşleyen, esrarın ilk dumanla
rını, ilk zehirini ciğerlerine doldu -
ran ocakçıların yüzü balmumu gibi 
gapsandır. gözlerinin içi yeşil, tıpkı 
yosun gibidir. 

Eski ocakçıların en meşhurları 

ıunlardı: Yankesici Tazı Ali, Aç.ık
ğöz Artin, Tatar Hayri, Tiriz Hüsnü, 
Sardalya Şükrü, Baba Haydar, Kız 
Dimitri, Güllaç Zekeriya, Badi E -
min, Karabiber NacL.. 

F'.ski esrar kahvelerinde nargile i
çilirken cura, bağlama, ve çığırtma 
denilen bir düdük azmanı - ki, bodur 
kalmış bir flüt mütereddisidir - ça-

Ve sonra ağır bir koku! .. 

Esrar kokusu! 

Bizi götüren arkadaş, karyoladaki 

sakallı adama ziyaretimizin sebebini 

anlattı. Parisli gazeteciyi ona 
dim etti. 
Hacı Sümbül seslendi : 

tak -

- Hamdi! Efendilere kahve yap ... 
Kabağı da hazırla, ateşle ... 

Hamdi bir ayağı kısa, bodur bir a
damdı. Saksağan gibi sekerek tez
gahı:ı, ocağa doğru gitti. Ve kahve 
cezvesini kabartmıya başladı. 

Kahzelerimizi içerken kabak ateş

lenmiş, Hacı Sümbülün işareti üze
rine (Emil Bonark) a sunulmuştu. 

O, nargileyi almakta tereddüt edi

yor, ne yapacağını bilmiyor, tuhaf 
tuhnf bizim yüzümüze bakıyordu. 

(Devamı var) 

rum. 
Ben, hayatı çok severim. İnsan 

canlı olmalı. Ben canlılığı severim. 
Londrnda çok tatlı günler geçiriyo -
rum.> 

Mis Elizabel'in annesi de onunla 
beraber Londrada bulunu ·or. Aca
ba böyle güzel kalmayı. güzel bak
mayı annesine de öğretebilmiş mi?. 
Orasını söylemiyorlar. Yalnız yaşlı
ca olan annesi kendisini gören gaze
tecilere kızı için şöyle bir şey söy
lüyor: 

- Kızım?_ Bu kız, hakikaten şa
yanı dikkat bir şey ... Bir buz parça
sını bir kutuya koyar ve bunu dün
yada bulunmıyan bir şey diye Ku -
tuptaki Eskimolara satar, gelir! .. 
Kadıncağız, sonra şunu da ilave et

miş: 

- Ah, bir parçacık sükün ve hu
zur bulsaydım, ne olurdu!? .. 

Trabzon valisl Yahya 
Sezai Uzay 

esnafı hayli müstefid olmakta, mü
balağasız ve kat'i diyebilirim ki, en 
adi otellerde bile yer bulmak imka
nı bulunamamaktadır. 

DEVLET OTOBÜSLERİ 
Devlet otobüs servislerinin inti

zamı, otobüslerin mükemmeliyeti, 
yolların arızasız olması ve bir gün
de Trabzondan Erzuruma, üç günde 
İran hududuna kadar istirahatle gi
dilmesi, ekseri yolcuların bu tariki 
tercih etmelerine birinci sebep ola
rak gösterilmektedir. İkinci sebep 
ise para meselesidir. Otobiis servis
leri başlamazdan evvel bir nüfus, 
Erzuruma yirmi, yirmi beş lira ile 
seyahat ederken, şimdi mükemmel 
otobüslerle beş liraya seyahat et -
mesi gibi ucuzluk, bu havali seya -
hatini pek sade ve kolaylaştırmıştır. 

UMUMİ KALKINMA 
Diyebilirim ki, Trabzon, Umumi 

- E\·et. İstintak hakimine Gerni- caktı ve bana karşı emniyetini, de
ko'nun nişanlım olduğunu söylemiş- rin muhabbetini de ispet edecekti. 
tim. Halbuki... Her gün rastlanmıyan bu teklif kar-

Enkarnasyon durdu, söylyeceği şısında, itiraf ederim ki sarsıldım. 
sözler çok mühim olacaktı ki, derin Bu adam hakikaten beni sevmese, 
bir nefes aldı ve cümlesini tamam- böyle hareket etmezdi. Kararımı 
!adı : verdim ve hareketinden beş on da-

Noı 
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ta. 
Müfettiş sustu. Kendini toparla- 1 - Yakında, dedi, böyle bir tasav-

yarak devam etti: vurum yok. Fakat belki bir müddet 
- Son günlerde Mösyö Senler ile sonra ... 

Mösyö Perlon'un etrafınızda fazla do- - Teşekkür ederim. İsim söyleme
laşarak sizinle allikadar olduklarını nize lüzum yok. Hiç olmazsa bu şe
görür gibi oldum. Bundan cesaret kilde bereket etmekle size sormuş 
alarak size sormak · tediğim bir şey olduğum sualin şahsi bir merak ne
var. Acaba, yakında bu Mösyölerden ticesinde olmadığını anlatmış olmak 
birile evlenmek gibi bir niyetiniz isterim. 
var mı? - Buna esasen eminim mösyö 

Vens. Yalnız, düşünüyorum da, ada-

- .... Gerniko benim kocamdır. kik:ı evvel, onunla evlendik. 
Vorobeyçik, koltuğunun içine yı- Vorobeyçik düşünüyordu. Demek 

ğıldı. Bu ifşaat ona yeni ufuklar a. bu genç kadının da, altı arkadaşın 
çıyordu. servetine konmak ihtimali vardı. Ya

Enkarnasyon, onun bu halinin ni onun da, altı arkadaşın ölümünde 
farkında değilmiş gibi devam etti: bi rmenfnati vardı. Enkarnasyon, 

- Biliyorsunuz ki Gerniko ile sözlerini şöyle bitirdi : 

Bermüd adalarında tanışmıştık. Da- - İşte bu sebepten, size, yakınlar· 
ha tanışmaklığımızın ilk dakikala- da evlenmem ihtimali olmadığını 
rında, bana karşı duyduğu aşkı söy- söyledim. Zira tekrar evlenmeden 
ledi. Ertesi gün oradan hareket ede- evvel, yapılacak birtakım muamele
cekti. Vapur, Bermüd'de bir gece ler ve işler .... 

kalıyıordu. Vapurda bir babası var- :Müfettiş artık dinlemiyordu bile. 
dı. Gerniko derhal evlenmemizi tek- Genç kadına Senter veya Perlon'dan Genç kadın acaba ne cevap vere

cekti. Müfettiş bu kadar ani olarak 

sorduğu suale, genç kadın tarafından 

sert bir cevap verileceğini tahmin e
diyordu. Lakin aldandı. Enkarnas
von sakin bir sesle • 

Jete her şeyi söylemckliğimin ne de- lif etti. Benim onunla beraber git -

receye kadar doğru olup olmadığı mem, maceralı hayatına iştirak et· 

birisi ile evlenmek niyetinde olup 

olmadığını sormaktan maksadı şu 
idi : Belki o, mirascı, Senter veya 
Perlon'un mirascısı olmak isteye -
cekti?. Halbuki, şimdi, görüyordu 

hakkında bir karar veremiyorum. mem mevzubahs değildi. Bu izdivaç, 

- Ne demek istiyorsunuz? Yoksa ona, teşebbüslerinde muvaffak ol-
bir §ey mi sakladınız?. mak için kuvvetli bir muharrik ola- (Devamı var) 

Trabzon memleket hBstanenının yandan göronoşO 

Müfettişliğin ihdasından beri diğer 
şark vilayetleri de dahil olduğu hal
de umumi bir kalkınma ve imara 
kavuşmuştur. Umumi Müfettiş Tah
sin Uzer'in yı.lmıyan azmi ve idarede 
yüksek tecrübe ve büyük kabiliyeti 
ve himmetile Trabzon başta olduğu 
halde şarkta büyük bir inkişaf dev
resinin açıldığına şüphe bırakma -
maktadır. 

Avrupadan celbedilen şehircilik 

mütehassısı Bay Lambest tarafından 
yapılmakta olan Erzurum ve Trab
zon planlarını tatbik ve bir an evvel 
faaliyete başlanmak üzere hummalı 
çalışmalara şahit oldum. 

Trabzon şehrinde istifade fdilmi
yerek senelerce metruk bırakılmış 

olan denize nazır bütün Karadenizi 
ufuklara kadar görebilecek mevki
de olan cFale• nin boş ~·eri park ha
line konulmuş, meydandaki parktan 
başka halkın tenezzüh ve teferrücü 
için umuma açılmıştır. 

BELEDiYE 
Mansup olan Trabzon Bclediye 

Reisi doktor Cemal, bütün vaziyeti 
üç aylık bir memuriyeti esnasında 
avramış, memleketin sıhhi ,·eziye

ti ve İlru\rı hususunda mühim ted· 
birler almakta ve derhal tatbikine 
tevessül etmektedir. 

Ötedenberi tecrübe ile sabit olan 
bir hakikat var.sa, Belediye reisle
rinden iş beklemek, o şehirlere man
sup Belediye Reisi g tirmekle müm
kün olabilmektedir. Zira mansup 
Belediye Reisi esasen memleh.""etin 
yabancısıdır. Noksanları derhal gö
rür.. l\Tüntahnp Belediye Reisi' ise 
ekseriya gördüğü noksanları ikmal 
etmek için hemşerisi bulunan aza
ların tesirinden masun kalamaz ve 
bu yüzden memleket mutazarrır o
lur ve işler de yüzüstü kalır. Bu te
zimizin er, geç kabul edileceğinde 
şüphemiz yoktur. 

Senelerce ihmrıl edılmiş asri me
zarlık, muntazam kaldırımlar \"e 
hatta yakında ba!;Janacak asfalt cad
de veni ve mansup Belediye Reisi . -
doktor Cemalin eserlerindendir. 

Ba kudretli Vali, gelir gelmez, 
memlekete 250 yataklı 1,250,000 lira 
ile modern bir hastane yapılmak ve 
250 bin lira ile de iyi su getirtmek 
için ça!ışıyor. Stadyom için a) rılan 
sahanın dar olaca wllll tahmin e&!n 
ve gençlik hnreketlerinin ehemmi
yetini bilen Vali, civarındaki arsa
ların da istimliikini temin etmiştir. 
Ve yakında in -ıata başlanac:ıktır. 

Vilayet dahilinde 35 muhtelif men
fezler açılmış ve köprliler yapılmış, 
tamire muhtaç yollnı· tamir edilmiş
tir. 

ASANSÖR VE OTEL 

: • • ' 1:ıli~-~;:,_;.t •:.-::<w • - ..... 
~·- ......... ~.··~',,#~· 

ki. d b" rk ,re o· cBoztepe> mev ın e ır pa .. 
k halkı•·• tel ve gazinolar yapıl~ca , . . . de 

kolayca buraya gidebılmesı ıçın 
bir asansör inşa €dilecektir. ıı 

Bu tasavvurun yakında meyd:ı~ 
ııt• getirileceğini haber aldım ve s:'1 
1
• 

_ d .. guze dim. Memleket gun en gune 
leşmektedir. rıi 
Yeni hastane yapılırsa - ki terı;etı 1' 
ederim - şark vilnyetlerinden bı~~Ji 
hastalrnın uzak memleketlere h.) ç 
para sarfederek gitmelerine ihtır3 
kalmıyacaktır. ...~ .......................................... . ' 
Deliler cennet•· 

( 4 ıinca snyfadan devam' 
·ıe edelıler bir araya gelerek dans bı 

diyorlar. F· 
BİRİBİRLERİNE AŞIK OLUYO 

LAR!.. 
11

• 

Lakin, kadın ve erkek deliler ardJ 
sında biribirlcrine aşık olanlara J>• 

d. a·· 1 şk ''8 tesadüf edilmekte ır. oy e a sıl 

alarma tesadüf ediliyor, fakat aıet 
felaket de, bu zavallı scvdazed~ 

1
., 

için bundan sonra başlamakt~ .1..,1 . "bJfl'' Çünkü izdivaç yasaktır! .. Bırı. ·bit• 
seven kadın ve erkek iki deli bırı t • 

. •e lerine varamazlar! .. Böyle vazı) 

leri idare etmek, çok zo: ~luy.o~dıl'· 
Şe>hirdc., dokuz tane kılıse '\i a ıci· 

Diğer halkla bera~r delilerin de 
liseye gitlikleri görülür. cJ: 

Bu delilerden .şimdiye kadO: ~l • 
azının firara teşebbüs ettiği g~rıs 
müştür. Deliler, eğer firara teşe~ıe • 
ederler de yakalanırlarsa. kend\

1 
• 

rinin hemen bir timarhaneye g~rııı· 
dcrileceği, artık bir yere çıkarı 
yacakları iyice anlatılmaktadır.dilci' 

Bana burada bir İngiliz göster ,
11 

• 

ki, senelerdenberi bil şehirde ) st' 
şamaktadır. Kendisi aklında.~ h:ıiııi 
imiş. Fakat bugün artık tabu it t.S' 
almıştır, iyidir. Kendisile uzun ~ıııı 
dıya konuşmak istedim. Lond~11 • 
bahis açtım. Bana, İngiltere J{ ·rıı· 

. . . aı't resı nın tac gıyme merasımıne go~· 

!erle dolu bir takım mecmualar bit• 
terdi \•e fngilterede neler oluP 
tiğini sordu. tıı ' 

Bir müddet geçmişti ki, muhıı50ır 
bıın birdenbire yerinden fırladı~ ).(il' 

ra yere oturdu, ellerile yüzüı1l1,,,,eı 
... Jew 

padı. Ondan sonra bir şey so) 

oldu. ..ıeriı1e 
Hostabakıcı kadın, bunun u dl 

.. t .. f L lx>ni aldı, baı:::ka bir vere go u . " :.: ~ . 1 
Delilere bnkmı:ık, Ghel şc~rı es~' 

'"en~ değildir. Bu mcmlekctın. esı:' 
A b" ··h ti dır pe1' ' anannevı ır şo re var · blJ 

1·1c1C • zamanlardanberi burada de ı .r'l 1 ı 
h . dersı ' kılırmış. Bunu ne ta mın ~ Ji'"'~ 

Söylendiğine gore bu şehrın ~;ir ı; 
bakmak ş?hreti o kad_nr esk1

11 
11ııs· 

bin scneyı geçmektcdır!. Ak 
1
,,, sı 

. • o •• 
tatalıklarının bu şehirde ıyı 
bu kadar eski hnis! .. 



esi üze 
Hediye ett' S ( 5 inci say/ adan cl.evam ) 

yük renkli gayet iyi basılmış (rep -

- 94 -

inde a a; 
.., • roduction) larla pedagojik bir kısım 

serlcrıni halka yormadan, .eğlendi-k • 
1 

• 
1 a e g tesis edeceğiz. Bu şube san'at şahe-

l rerek, sevdirecek bir mektep olacak-

IZg ·ı · t l .k. . h t J•• v •• t ··ı l b. Itır. Bır arkadaşımızın aediği gibi cBu l lZ OpÇU arı l lnCl arp e uoguş U er ve ıze memleketin doğru dürust resim 

Ö " f f •kl • • b • k f f h •k f f •t 1 görmiye hasreti \'ardır. Artık duvar-gr e l erını gene ıze arşı a l e l er. hırımızda hiç olmazsa fotoğraf ha-

F 1 linde bile olsa (Titien) in, (Delac-

lt kac lı yüzün en lstanbulla Çanakkale arasında r?.ix) nı~ <!fombrandt? ı~ eserlerini 
gormek ıstıyoruz. Bu ıhtıyacı ancnk 

boyuna mekik dokuyan kumandanlar (reproduction) ]ar t~tmin edebilir 
\'e 40X60 eb'adındakı baskılarla ya-

[Bu .. 
1 

• • • • pılacak zengin bir mi.ize bize avuç 
hat Slln de Emrullah Apak'ın iza- ]kapısına dayanıncaya kadar, ortada yeden ayrı:ıp ta. H~mıdıyeyı ~akibC: içi kadar bir cGreco• satın almakta 
A.p~~a de~am ediyoruz: Emrullah yalnız fırkacılık nüfuzunu elde et • ımem~r ~dıl~~d~ k~~ mı edılecegı çok daha ucuza mal olacaktır. Bütçe-
tah bugun ikinci deniz- harbini i- mekten başka bir şey yokmuş gibi farazıyesı yurutuldu · mizdc tahsisatımız mevcuttur. 
ti il::n:cktc ve mağlübiyet sebeple- o zamanki kumandanlarımızın ileri ı İşte neticede görüldü ki, düşman Bunların hepsini, bir iki yılın içi-

«- ı:.de durmaktadır.] gelenleri İstanbul ile Çanakkale a- bu harekata zerre kadar ehemmiyet ne sığdırmak zor bir iştir. Esasen 
ın h ınci harbe, yani, Mondros rasında mekik dokuyarak bazı Hi- !vermedi, kendi musammem planı d:ı- bugün bu projelerin hepsini tatbika 
t!du ~rebcsine gelince o da şöyle zumsuz gösterişlerle vakit ge_sirili- hilinde hareket ederek ve tatbikat- yerimiz bile müsait değildir. Şimdi 

ik· . yordu. Mondros muharebesinden ev- ta görülen noksanları da, fırsat el - ilk i~imiz, mevcut kolleksiyonu ta-
hnre~?cı muharebeye. ~m:~z mu- vel Hamidıyenin fılodan ayrılarak den ?i~mcclen, da~w~ d.oğrusu, bizim marnlamak, Seyyit Beyin, Zekai Pa
ra, y~ .ınden tam otuz ıkı gun son- bir gece Boğazdan çıkıp Akdenize lkendısıne bahşettıgımız fırsatı ga- şanın, Osman Nuri Paşanın, Şeker 
tcsi "~ 5 Kanunusani 328 de cumar- açılmasında ne kazanç mutasavver- nimet bilerek her ne bahasına olur- Ahmet Paşanın çehrelerini, seçilir, 
nınd sa ahı saat 6,40 da Nfıra lima- di? Düşmanın nakliyatı askeriyesini sa olsun bulup ikmal ederek karşı- görünür hale getirmek, Ferik Tev
Çık11 an dernir alınıp Boğaz haricine sekteye uğratmak mı? .. Dlişman çok- mıza dikildi ve bizi mağlup etmek fik Paşa'yı İbrahim Paşayı, Sürurili 
Slracıara~ ~ondrosa yol verildi. Bu tan askerini sevk, nakliyatını ikmal, muvaffakıyetini kazandı. Bu, her ne Ahmet Emin Beyi, Hüsnü Yusuf 
~str a, o~unıüze çıkan iki düşman alacağı yerleri almış bulunuyordu. kadar acı ve elim ise de inkar kabul Beyi yokluktan hiç olmazsa birer, 

Şair ve bisi 
A 

a a z 
3000 kilome relik mukavemet 

tu unu tamamlıyor 
Genç şairlerimizden Kamran Boz

kır, uzun zamandanberi tcrkettiği 

bisiklet sporuna yenid-en baŞ}amış 

ve Fransa turuna iştirak etmek üzere 
nntrmman mahiyetinde olan 3,000 
kilometrelik sert ve seri bir muka-
vemel koşusuna çıkmıştır. 

Eylıilün 6 sında Ankaradan yola 
çıkan bisikletçi, Bala, Kırşehir, Ka'~., 
seri, Niğde, Tarsus, Adana, Karama 
Konya, Akşehir, Afyon, Kütahya 
Bursa ve Mudanyadan geçerek w ı. 

martesi günü İstanbula gelmiştir. 
Burada hiç istirahat etmiyerck Çor
luya gidip gelen Kamran Bozkır, 
tekrar Bursadan geçerek Bozöyük, 
Eskişehir, Sivrihisar ,Polatlı yolile 
Ankaraya dönecek ve bu suretle 3000 
kilometrelik seri mukavemet turu-
nu tamamlamış olacaktır. 
Uğradığı yerlerde bölge başkan

lıkları tarafından misafir edilen 
top ;,Yerı.' _biz ilerledikçe onlar da Yr.ksa Şıra'yı bombardımanla ve bir etmez bir hakikattir. Bu mağlubiyet, ikişer tablo ile kurtarmak olmalıdır genç bisikletçi, Ankaradan ayrılır
f Yi .enzılımizin haricindeki mesa- iki nakliye gemisini batırmakla düş- nasıl bir tesirin altında olursa olsun ve olacaktır. ken hiç bir yedek malzeme almamış, !zunda ınusabakalara acvam cdılın "• 
do~ ?lı.uhafaza ederek Mondrosa man kuvvei külliyesinden bir par- 0 günkü kumandanlarımızın bir fi- 1 ~ek çabuk bu noksanlar telfıfi edi- yolların bozukluğuna rağmen bu u- ve kalabalık bir halk kıtlesi önunde 
liınan çekılınekte idiler. Mondros çaEmı üzerine celebettirert:k donan- kirde birleşerek azimkar bir kararla llecektir. Mesela Mihri Hanımın gü- zun seyahati zarfında yalnız bir defa yapılan müsabaknların sonunda: 200 
tafcd~~~ şark burnundan 5 mil me- manın işini mi kolaylaştmıcak idı? muayyen olan hedefe yürümemele· 1zel levhalarına sahip olan san'at mu- Uıstiği patlamıştır. metrelik serbest büyiıkler ve küçlık-
Zlrhlı l· en duşmanm, önde Averoi Oıtada düşmanın ~sas kuvvetini teş- rinden ileri gelmiştir. Bunu mazur hibbi Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Tur, günde vasati 150 ki1ometre ler yarışlarile 1500 metre ve 100 m€t 
ı ... " •ruvazörü olmak u··zere Hidra . . d a·ı şı'mdı'd"'n Mı' hrı· Hanımın es"rlerı'n kateöilerek on gu-n istirahatle birlik- r'"' kadınl:-r kurbağa yu··zu'"""'nu·· k _ ı- .. ra ' kil €den yalnız Averof olduğuna na- göstermek için ıstına e ı ecek tek " " • " " .,, .. tıın to' Spaç,•.ı zu·hlıları ile bir kı- b den birini müzemize hediye edece- te tam bir ayda bitmiş olacaktır. zanan Galatasaray iki yüz altmış yed rp dol 1\ zaran, unun, maksadı aslisini hıra- bir nokta yoktur. Binaenaleyh bunu 
Çıltaıak •. arı fondros limanından ğini vadetmiştir. Bu vait bir başlan- Kamuran Bozkır, İstanbulun eski puvanla birinci, muhtelif ikincihk • 
llıaıı fil ılerleıniye başladılar. Düş- k~~ ta s~re~c.am ~~i~~e koşacağına daha fazla uzatıp karış~ır~~ktan ise gıçtır. Bay Şükrü Kayanın hareke - bisiklet şampiyonlarındandır. Fran- ler ve bayrak yarışlarında ikı birm-
""at osu bat:ı kerte lodosa yarım hukmedılebılır mı ıdı. Yoksa esas emsali gibi Osmanlı tarıhının karan- .. b' 1 , t 1 . h t ·ı d 1 b t 
"<ı se . . .. . ltını ır ço ~ sana seven erın are- sa uruna gı me en evve, u ur es- ci1ik alan Beykoz 230 puvanla ikinci 
lcın : Yırdcn sonra takriben keşiş- üzerinde müessir olacak kıymette lık sayfalarından birıne gomüp ka- keti takip edeceğinden süphemiz nasında en çok beğendiği Torosların Ortaköy 

6 
puvanla üçüncü ve Su 

lt~et tebdili rota ederek bize te- olan birkaç torpidosu, kuvvei asli - payahm. ,yoktur. -.: Bürücek yaylasında bir kamp kur-
Plc"ıı.pn~ devam ederken fılomuz da "'"'''"''""".:::.:"'"'"'"""'""""''"""'"'""""'111"'"'"'""'"'"'"'"''""'""'"""""'''""111111111111111111111111111111111•1111nm I Ne olursa olsun, Atatürkün emriy- mak niyetindedir. 1 Sporları Klübü de 4 puvanla dor-

ızo. 1 - 1 
1 

düncü olmuşlardır. 

4,s t" frilrup edılmekte iken tam saat , arıcı S en 1 aa gu··n Türk resim ve heykel müzesi h" b' a Birinciliğe mahsus kupa, Galnt'a-
na t~ka mın~a ilerliyerek düşma- H 1 KA,,... YE H • ,.. A k " K t h l le en büyük hamle yapılmıştır. Bu- Bütün tur müddeti zarfında mü-

1 " o k il" J ım ır rıza geçirmiyen azimknr saray klübüne verilmis, Be) koz YC 
en i arer uman~anlı~ınd~n veri - Bir taşla iki UŞ an arı mevcuttu~. Da?a şimdiden günde sporcu, Karaman ~~e K~nya ovala - Ortaköy klüpleri de birer madalya 
Ilı<- l'(,.,. ı umumıye uzerıne 9,500 ( 4 _ .. 1ı·ı d -1 ) B 1 k . K b' l'kl . . "ht" 300-400 zıyaretçısi vardır. Bu, daha rmda pedallarını bır sanıye topraktan 

1 
.. k.fatl d 

1 
d 

na ·•ıe afeden he birden di.i ma- uncu sa ı e en uevam a ı esır or ır ı crının ı ıya- k b' . tikb 1' .. 'd l' .. 1 ı c mu a an ırı mııl.ır • 
..._ateş edilnıi'-· b pl d ş - Seninle bir plfın hazırlıyalım. cına kapalı zarfla eksiltmeye konu- p~rhı • ır ıs a 1 muJ e ı~en guze kurtaramadığı halde yılmamış, İs -
uu ,,e aş an ı. ld·~· k 1 d . . bır alakadır. Nc kadar sevınsek ye-au· ll'lan da b'l k b 1 • .. Mesela, sen, o gc ıgı zaman u c e lan 350 ton una talıplerı tarafından . tanbula kadar olan merhaleleri mu-
ı at . ı mu n c e '\i e sur- 1 b d . ·ı . . .. " . ridır 

,... eşıni tem k '· tt' d"ğ' k o ursun, en onu enıze ı erım. teklif edilen fıat galı goruldüğünden · vaffakıyetle ketetmiştir . 
.. ı<:lld er uz e ır ı ı u - 1 ? ------------
~ "'n g(lm· . . . . . - Nası olur. bir ay müddetle pazarlığa konulmuş C',•l• • d Bisikletçi, bu turu cRalc> marka 
it:~r::.i ll'lerrni ~~r~ar.?a_:os: bırıncı: ı- Dedim. O, tabıi bir şey söylüyor • ve pazarlık günü olarak 11/10/937 I' f fS fzn e bisikletle yapmaktadır. 

aren rnües . ç'. uçuncu mcrmıden muş gibi: pazartesi günü saat 11 tesbit edil • Oeo .. •• Memeleket içinde yapmakta oldu-
tl ~Vctofun :1~ ı~a~tıe:c baş.1~.dı. -Laf -dedi- bu da bir iş mi?. BeK- miştir. Muhammen bedeli (42,000) [duru/en ğu muvaffak turu bitirmek üzere 

• • 
Dün spor 

el Ve toplar sur atın?1 yu~scklıgın- leriz, o sahile yakın dolaşırken sen, lira, ilk teminatı (3150) liradır. olan genç arkadaşımıza Fransa turu 
arı, dona ının serı ateşlı olmasın- topu bana atarsın, ben topu tutmak İsteklilerin şartnamesini görmek /ngı/iz için de ayni muvaffakiyeti candan Dün yapılması icap aden profcc:-. 

~arı rray:tn;?1~~ı ancak « T_, şek~i bahanesilc. onu, kendi dahi farkına Ozere her gün ve eksiltmeye iş _ f 5 inci sayfadan d~vam) di1eriz. yonel serbest güreş rnüsabakalarile 

Hareketleri 
Yapılamadı 

'Ycıt eld u~urmek suretılc faı- varmac,.ın denize iterim ve .. sen de- tirak edeceklerin de vakti muayyc- zı kendisini kurtarmıs.tır. Kız, kılıç • • Beşiktaş yüzme havuzundaki yarı~-
l}lu ıı· c edebıleceı· d · t ı· · · .. · lar ha ı .. 1 1 ·· ·· t· l ını.ıcr· . . gıne aır ngı ız nıze bır dalışta onu kucakladıgın gı- nlnde teminat makbuzlarıle Knr sa· çekerek genç İngilizin üzerine yü- B 1 ' , van n yagmur u o ması yuzun-
. en h. kı~ızın verdikleri dersin bi sııdan çıkarırsın. tınalma komisyonu başkanJığına eş taş yüzme havuzun. den tehir edilnliştir. 

l;orın ·•lC::\' 11 tatb'k k ld .. rüyen bedevilere: d k. I dU 
lı ek, bizd ı e . onu ugun~ı - A! .. -dedim- Bak işte bu iyi... müracaatlerı. c450, c6427> _ Eğer, demiş, siz bu ingilizi öl- a ı yarış ara n Sarı·IAcivert 
ti~ l}luaııi 1 e ~~ harbın ancak İngı- Sonra yü1.me bilmiyor değil miya? Jf. dürmek isterseniz, evvela beni öl- d~vam edildi Sarı - Lacivert mecmuasının bu-
. ıle idar m <>r_ının ve nişancılarının Sevincime son yoktu. Artık iş pla- İzmir Müs. Mevki kltaatmın 146172 dürmeniz rnzımdır!. Dün, havanın yağmurlu olmasına gün çıkan sayısında güzel yazılar ve 

tını h ~ ~dıldiği k t. k ı•· . . 
ta a ıl et . . anaa 1 a ıye- nımızı tatbık etmıye kalmıştı. Bu - kılo un ihtiyacı kapalı zarf uc:uJıle Halbuki, bedeviler, böyle bir kı- rağmen Şeref stadındaki Beşiktaş yeni havadisler vardır. Okuyucuhı-
h l'd:ı, İrnrozmıştır. Eğer böyle olma- nun, için müsaıt fırsat zuhurunu bek· mün&kasaya konmuştur. 1hnlesi 15/ zın, ti!dürmek istedikleri adamla klübüni.in yaptırdığı yüzme havu - nmıza tavsiye ederiz. 
;~da~kad~ha~b~indeb~~at lemiyeba~ad~. 1. ~~ınro37cumagünü~~1~5ta kendi aralarına gird~~i görünce ~~~v~~d~~v~~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
trı1!1ı.ıaY3en am eden harpte gay- e Jzmirde Kışlada İzmir Levazım a- artık kılıç çekemezler. Bu, eski adet gri agın 8 Eski TUrklerin faaliyeti 
k 

1 sa,'llrtı noktalara yüzlerce mer- Bir gün, tesadüf yardım etti, pla- mirliği satmalma komisyonunda ya- ve ananeye muhaliftir. Bedevi km Atatürk Eski Türklerin muhtelif sahalar • 
\·ın bir ın~r~· ~arbarosa yalnız şaş- nımızda muvaffak olduk. Onu, kol- pılacnktır. Tahmin edilen mecmu tu- yalnız kurtarmakla kalmamış, Pe1- H daki faaliyetleri hakkında 'Üçüncü 
g?!of, ıki h ı ısabet ettirebilen A- larım arasında denizden sahile çı - tarı 19054 lira 36 kuruştur. İlk tl'mi- landı sağ salim oradan çıkararak ye- eykeli Tarih Kongresine yetiştirilmek üze-

r % €ıbi k arp arasında geçen 32 kardığını zaman, kalbimi alcvliyen natı 1430 liradır. Şartnamesi komis- rıne kadar yollntmıya da muvaffak Ağrı dağının münasip bir zin·csinc 
lt ı a b' ı uı ö d A ·· re muhtelif mütehassıslar tarafın -ttıı ~nrfınd ır zamanda bir çey- gözlerile gözlerime baktı, bir şey yonda görülebilir. steklilerin teklıf olmuştur. u n er taturkün güzel bir büs-

y YcC(>k b· a Barbarosu harp ede - söylemedi, yalnız hafif gülümsedi. mektuplarını ihale saatinden bir =======:======== tü rekzcdilmiştir. Bu münasebetle dan şimdiden tezler hnzırlanmasına 
r 

1 ~ldc <:t~r ~alc getirecek meleke~ Ben, bir şey söylemiş olmak için: saat evveline kadar komisyona ver- kalabnlık bir muallim, memur, su- başlanmıştır. 
k ~q Cdtrn~sıne kudreti beşerin ki- - Geçmiş olsun -dedim- bir teh- meleri. ,473, .. 6620· Er uğrul bay \'e halk kitlesi geçen hafta Ağrı Bu ara; Tnrih Kurultayında Ziraat 

h atur, ıycccği aT•aşikar bir ha- like atlattınız. * dağına çıkarak merasimle Atatürkün \T • 
Q ~ ek:.ıletini temsil eden Bornova mü-

tıkaı.ı \'aziyct k Nuriyc baktım, kaSJklarına basa Dıyarbeklrde Tayyare alanı Alıpı- sad i Tek büstünü koymuşlardır. cadele istasyonu müdürü Nihad İb-
\(! 

11 ~angınla nr~ıc;ında Barbarosta basa gülüyordu. Şaşırmıştım. Ne olu- nar garnizonu su ihtiyacını temin, 
g<'ın· r sukut ed t 1 d ? t · t k ı f ı·ı Şehir Tiyatrosu roz da; Orta Asyada eski Türklerin ~at-· ı dahilin.'. . • en op ar, yor u. su esısa ı apa ı zar usu ı e yap - Bu gece (Suadiye) plajı kapalı kış· 

l:;irı !<ır, daha / ıstıla eden gazlı du- Arkadaşım, beni fazla üzmedi: tırılacaktır. Keşif bedeli 23444 lira ılık kısmında (Erkekler kırkından Operet kısmı eski zirai işlerde nasıl çalıştıkları hak -
dı. \~ t:tltınadıg:ıznlad mukavemete im- - Seninle epey zamandanberi ko- S:J kuruş olup, muvakkat teminat sonra azarlnr) Frans:ız Tiyatrosunda kında bir tez hazırlıyacaktır. 

c b an · • t b n d h • d 4· 10-937 Pazartesi o-ünü ~~tt u csn d rıc a e aslrın- nuşmak istiyen elma a, bu a i- yüzde yedi buçuk kuruş hesabilc ıım:::=: ' 6 

ı e 1- a a m .. k"l b' d ı 260 kuruş olan ve yarısı ince köse- akşamı sant 20-30 da llar ıı:aJan k uş u ır vazi - seyi bekliyor u. 1659 liradır. 21/10/937 perşembe gü-
o u h umana leden olmak üzere 80 bin ila 172 bin T o K A 

(l},; iına,·e ı' .· an gemisi Bar- - Dedım: nü saat 11 de kat'i ihalesi yapılacak-
"i'tıe... "' çın T d b kılo sarı sabunlu kösele kapalı zarf- komedi 5 perde \ ,, su urgu a verilen Dedim, ir ri.iya görmüş olmıya - tn·. Şartname ve keşıf raporunu gör-

.ı rqi .,.,__ S Utnda h · Jn nlınacaktır. İhalesi 22/11/937 pa- Yazan : Edvar Burde 
\l tı 1 ... urguı a zı mevki et) yım, diye kendimi yokladım. mek istiyenler Tayyare alayı inşaat ~ 
il d C!crhaı g·· ktnnandanı tarafın- Vakit, ög"leye doğru '-'aklasırken, A . zartesı günü saat 15 te yapılacaktır. Türkçe~i: Fikret Adi\ 

,; or"Jü ,, - ynıyat muhasipliğinden alabilir - Jlk t · t 21638 1. d ş ....................................................... . 
r<"lt eşın· .. ,, lE>r. İsteklılerin mezkur gün ve saat- bedeli 22 lıra 36 kuruştur. Eksiltme- 1 R 

tıı a t h 1 C>hlikc '"' ... v v ye gırcccklerin 2490 sayılı kanunun 

11 1356 Hicrr 1 1353 Rumi 
~ Recep A~ustos 

29 21 
---------~--~~ ' Yıl 1937,Ay 10, Oün ?.77, Hızır 152 

4 B. Te rln: Pazartesi 
tir .. tnan ıı.t .u P infaz edilmes: hep beraber plajdan çıktık. Belmauı emma ı ıra ır. artname -~ 
l°ılakı kendin· t ı uzerinc tevcih et- evlerine giden köşeye kadar götür- ten bı'r s"'at """'elı'ne kadar tekl'ıf . 1 A D Y Q 

<ıtıı <: liked k Ye maruz kıl- dükten sonro, Nuri ile dönerken, o: mektuplan ve teminat makbuzları- 2 3 -
t·ııı n_ tic'atin· e almış olan donan- - Belma, seni seviyor, dedi, fakat ve uncü maddel rinde gösteri1en ı 
~a~ılgo teren ı temin etmek cesare- senden mukabele görememekten çe- nı ve vesıkalarile birlikte Diyarıbe- vesaikle ve teklif ve teminat mek - BUGÜNKÜ PROGRAM -·------ı--------11 
1 ard ve bu • · kir Kor Satınalma komisyonuna m~- tuplarıle birlikte ihale saatinden en Saat 18,30 plakla dans musikisi, • 

I<oç katımı fırtınası 

t uh,_ a ?l'ıekt ane kadar olan kiniyordu. rac.,atları. ·462* ·649 .. ı·. b ln d f ··1<1nd,, um gel''} • , • , • az ır saat evvel Ankarada M. M. iJ ra yo onık komedi, 20 Rifat ve 
tı)ırı· "'nı rn h 11"

1 en Turgut e 
~ 1 ı n er urn M' • * Vekitleti Satınalma Komisyonuna arkadaşları tarafından Türk musi -
~~~·tlı~ Csli Ütiye bir ıralay Bay Belınayı plajda bekliyordum. U • Beher kilosuna ta)lmin edilen fiatı vermC'leri. .478> .. 6650• kisi \'e halk şarkıları, 20,30 Ömer Rı-

ı ~ b nurnun ce~rctvc~ zaktan,onunyanındabirarkadaşile .~----~-~~-~-~~--~~~---~~~~~~-
~l U " esf olorak ö za tarafından arapça söylev, 20,45 rn..". -: ile 1·1 g 'stermc- bnna dogr~ u geldiğini nördüm. Yak-

" J 
1 \'<' e de r h 0 Semahat ve arkadaşları tarafından 

1 vat Cibcde a metle yad- laşınca: 
Q «n n added · Türk musikisi ve halk şarkıları 

t f Ve rn· erım. - Arkadaşım, Sevim! 
tr la1t ıllet ic' h (saat ayarı), 21,15 orkestra, 22,15 
tı h r% c:t. halini al .ın er cephede Diye, yanındaki kızı takdim etti. _ Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
t l"ıtna e ınin b rnış olan Balkan Ve .. gözlerini süzerek: 
~ • l"rı k aşlan günün programı, 22,30 plfıkla solo-t· vı. u Sat f · gıcında do - - Sevime yüzme öğretir misin? 

lı' ~Qdıı çın haz ı - lar, opera ve operet parçaları, 23 son. el l"l"lh· ır anıp hede- - Niçin öğretmiyeyim? 
~ ı t 11 1 o1 C!rc k "U d 
,._ C<ck d ra a burada Dedim, ve .. Sevimin elinden tut-

ı n , nak recede karakol va' b ıl at i 
1 

. - tuğum gi i denize sürükledim.> 
it nı n fıl ~:ındc kulla- Bana bunları anlat-0n arl:adaşım, 
~.t k n Uf u u Ülhareke- bizi i tanbula getir n vapurun gü-

Vakitler Vasati Eıant 

sa. d. sa. d. 

Güneş 6 00 12 12 
Ôğle 12 03 6 15 
ikindi 15 19 9 31 
Akşam 17 47 12 0) 

Yatsı 19 19 1 30 
lmsalc 4 21 10 33 

a ln-ı_ • ı. • • ı- k bir l'nuknvc- V"rtcslnden Bov · 1 .... l.CI ~ , ,azın mavı su arına 1 
~ k ı.ı tını.ızı b maruz kalmak- dalgın dalgın bakarak devam etti: ı 
~ el c h t k ~~c~ birer işgal e- - Uzun günler sonra, Bclmanın ha· 

Saraçh ne yan&rn yerinde Dülgerzade mnhal esiıin Büyük karaman 

l:.ı "nıırı ltk kad r :y l~n kapısı önün- na takdim ettiği Sevimin de, bana, ,..."il"".,..,
1
....-"'"' 

1 
1'.fondr 

0 ın olan Limni beni sevdiğini söy1ediğini söylesem, 
ttuh os limanını .. az ca· us - bunn bir tasla iki kuş, demez mişin? 

ıp Çanakkale Bedi Giindilz 

sokağında 66 l!lcı adada 1 metre 37 s::ınt'm yüzlü 8 metre 22 santi· 

. 1 metre murabbaı ar.sa snt1lmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

ı 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülcbi ir. istekliler 6 lira 16 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber lS.l0-937 Pa.. 

!I~~ zarle:li günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6715) 
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.. 
iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

5 Kuruşluk F' E VA 
I ile yeni bir hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten ve yünlü mensucatı, çamaşırları, fanileler, bilhıssa üniformaları, halı,çuha ve kumaşları, boyunbağı ve nazik 

ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ve kirli ve pis eski mensuaatı 

Bir DAKiKA iCiNDE. TEMiZLER. 
Almanyanın yeni icadettiği bu ıayanı hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. Dünyanın her tarafında müthiş bir rağbet kazanmışıır. 

HASAN DEPOSU 30 Kuru9tur. IToptancılara tenzlllt 
~------~--~--.--.----.--------------------------------------~--~----------------~~~------------..,.......------~----~----------------~---__,,, 

./SONBAHAR 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI 

GELDi 

ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA. 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Hey' etinden : 

1 - AÇtk eksiltme ile Meclis ve Müştemilatı Kalörif erleri için 
14ikiyüz,.ton kok kömürü sl\tm almacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - Mu vak kat teminııt miktarı 420 Dört yüz Yirmi liradır. *Temi· 

nat Banka Mektubu,. olacaktır. 
4 - Açık Eksiltme 25.X-937 Pazartesi günü saat on beşte Büyük 

Millet Meclisi idare Hey'eti Odıısında icra kılınacaktır. 
~ - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi Ticaret Odası tescil cüz• 

danını berab:r getireceklerdir "6696,, 

................................................... 

'
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
............................................... 
. 
Istanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme· 
Komisyonundan : 

lstarıbul Leyli Tıp Talt-be Yurdu talebeleri için kumaşı Yurttan veril· 
mek üzere dikdirilecek olan 1000 takım elbiseye teklif edilen fiyat 
layık hadde görülmediğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6- l0-937 Çarş:ımba günü saat 16 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü bina11ında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : Bir takını elbise imaliyesi 900 kuruştur. 
3 - Munkkat g11ranti: 675 liradır. 

4 - istekliler şartname \'e nümuneyi hergün Fuatpaşa türbesi kar
şmnda Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 

5 - istekliler cari seneye aıd Ticııret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve şartnamede İ!!tenilen vesikalar ile bu işe 

yetrr muvakkat garanti makbuz V~)'a banka mcktublarile birlikte 
teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabi· 
linde komisyon:\ vermeleri. ""6668,, 

Adana Pamuk 
Çiftliği 

Üretme 
Müdürlüğünden: 

Alınacak eşyanın .Miktarı Muhammen 
Nev'i bedeli 

Benzin TOO teneke 312.5 kuruş Beher tenekesi 
Gaz 230 " 282,5 ,, ,, ,, 
Mazut 3350 " 155 • ,. ,, 
Valvalin 50 ,, 450 ,, ,, ,, 
Vakum 4000 kilo 30 ., ,, kilo!u 
Gres 250 ,, 45 ,, ,, ,, 

Pamuk Üretme ÇHtliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve 
yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen 
yanıcı maddeler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

r 
- --

_________ , 
Ç kt." . I t hl Denizyollan Türk Hava Kurumu 

e ıgı sıra a- 1 LETMESt ' ı·· ş BOYOK PiYANGOSU rın mes u u KARADENİZ 

kendisidir iLAVE POSTASI 6 ıncı keşide 11- Birinciteşr.in -937 dedir. 
EVROZiN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 

ona cehennem hayatı yaşacan 

bu muannid baş ağrısından 

eser kalmayacaktı. 

v 
Bütün ıstırablara dindirir, baş ve 

diş nğrılarile üşütmekten müte• 

ve' li :1 ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

Mideyi bozmaz. kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

icabında günde 3 kate 
ahnablllr. 

isi"' ve markaya dikkat taklitle· 
rinden sakınınız 

6 Birinciteşrinden itibaren Ka· 
radeniz hattının il! ve dördüncü 
postaları baılıyacaktır. Bu pos· 
hlar lstanbul'dan Çarşamba gün. 
feri saat onda kalkarak doğru· 

1 
ca Trabıona gidecek ve Trab· ı 
zandan lneboluya uğrayıp lstar.· 
bul'a dönecektir. "6705,, -Dr. Hafız Cemal 

(LVK.MAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka giınlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah .9.5 - 12> saatleri ha-
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Büyük . . 
ikramiye: 200.000 lıradır. 

Bundan başkcı: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000, 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-B. Te,rin-931 

günü akşamına kadar· biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
ki hakkı sakıt olur. 

ı ...... Kimyager ...... ı M§§§§§§§§§§§§§§§§~§§~ 

f Hüsameddin 1 ADEM• ·ıKT.ıDAR~ 
KARŞI 

ıı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı1 p 1 
ı Bilumum tahlilat. Eminönü Eml!k 

ve Eytam Bankası karşısında 1 
ıı izzet Bey Hanı. ı ı ve BEL GEVŞEKLiGiNE .......................... ı 

DANS PROFESÖRÜ KEMAL 'I 
SAMİ BAYER 

Türkuvaz dans dersanesini kapa-
• 

mıştır. Yeni dcrsanemiz: • 

Foto Evi yanında 69 numarada her Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
İstiklal caddesinde İzzet Kanzler L 

gün sabah dokuzdan akşam ona ka- kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbuL 
___ .... ___ .. __ dar dersancmiz talebelerimize açık- -------

tır. Üsküdar Tahsil Direktörlüğünden: ,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hazinei maliyeye aid olup bedeli sekiz taksitte ödenm~k üzere~~~ 
11 ~ul Meb'usu Ali Rıza eşi Medihaya 10760 lira bedel mukabilinde_.' 1, 

edilen Kadıkövünde Caferağa mahallesinin Şifa sokağında ka•ll oır 
sayılı biM 6423 lira 24 kuruş müterakim borç için tahsili emval ":,,• 
nuna tevfikan müzayedeye çıkarılmıştır. lhalei kat'iyesi S. ıo.937 C d-' 
günü saat 14 de Kadıköy Kazası İdare Heyetinde icra kılınacd111 rol' 
~alip olanların % 7,5 pey akçeleriyle birlikte Kadıköy kazası ka)' 
kamlığın.t müracaatları. "6568 ,______./ 

l __ A_&_k_e_r_i_f_a_brika-la-r-.. / Dişçi 

___ ı_ıı_nıa_r,_• __ Hacer Nuri Ergu~ 
1,000 TON HURDA 1 Pazardan maada hergüo sa• 

Tahmin edilen bedeli 20,000 lira o- 8-12 ve 14-18 arasında saY
10 

, lan yukarıda miktarı yazılı hurda 1 hastalarını kabul eder. si 
Askcd Fabrikalar Umum Müdürlü- lstanbul : Ankara cadde 
ğii s:ıtınalma komisyonunca 18/10/ VilAyet karşısı Hatman 

ap. No. 37 ~~ 
9:!7 pazartesi günü saat 15 te kapalı ~ 
zcırf ile ihale edilecektir. Şartname 

DIKKA T EDINlt 
Zevcinizden evvel ihtiyar" 

lıyacaksınız. 

Bu hataya 
düşmeyinİı 

Krem Pertev kullanarak 

Yalnız Cildinizirı 
Size yapacağı bu fenalığı 
önleyiniz 

ihale 5-10.937 tarihine müsadif salı günü cıaat 15 te Adana Pamuk 
Orelme Çiftliği Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon hı.zurunda yapı· 
lacaktır. ilk teminat 718 ı:radır. Şartnameyi görmek ve almak isteyen
lerin Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlü~üne müracutları ve 
taliblcrin muayyen gün ve saatten laakal bir saat evvel teidif mek· 
tuplarını Adanada Köprü civarında Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlü- tınalma komisyonunca 19/Biriciteş-
ğüne vermeleri. (6368) rin/937 salı günü saat 14 te açık ek-

KREM PERT~~ 
ile cildinizin bahar hayatıııl 

idame ediniz. 
r=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~'l siltme ile satın alınacaktır. İstekli· 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür. mahveder, kanı, atnyı derhal keser. 

Emsalsiz illçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

PiMANOL 
Oşütır:ckteA sıelcn arka snnetlarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal ıeçirit, vücudu k:zclırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ilf' çııre 1 ulursuııuı.. Fel gevşekliğini , ge-çirlr, nki'cıi~ itıtı}'·ar:ıyanlı\ra gen ·li'.;: ve dinçlik verir. Yalnız is:nin ! dikkat. 

lerin lll lira 70 kuruşluk ilk temi

natlarını Beyoğlu Malmüdürlüğüne 

yatııarak 2490 No. lu kanunun iste· 

diği vesaikle o gün ve saatte ko!"İS· 
yanda bulunm;ıları. .6699:. 

-IStlnliul Levazım K'mirliği 
Sahnalma Komisyonu lıanlan 

Kuleli askeri lisesinin tamiratı 12 
/10/937 salı günü saat 15 te Topane

dc Levaıım amirliği satınalma ko
misyonunda açık eksiltmesi yapıla
cakbr. Keşi! bedeli 2567 lira 88 ku

ruştur. tik teminatı 192 lira 59 ku
ruştur. Şartnıııne ve keşfi komisyon

da görülebilir. İsteklilerin istcnılen 

vesikalarile beraber belli saatte ko-
cl30• c6461. i. nıisyoııa gclınclcri. 

-=----------iiiiiii!i------iiiiiiiii----=------=---~-;-:.;;; ______ ;;;;; ____ , ____________ iiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;l1 

i Ciki ve %Ührevt hastalıkla' 
mütehassıııı 

Dr. Farzı Ah111•1 

ihtisas No. : 53 
Telefon No. : 2389~ 

ad· 

1 

lstanbul Ankara c 11 
desi No. 43 ~· ~ 

- s•b' ' Pazardan maada he~ .. ~~~ - ~ 

!.ot~~ 
-- Sahip ve Ba§ Muhdrriri-" 

Etem izzet BEN1C~. il,. 
Neşriyat ve Y~z_: ~§!~:i ],fud _/ 

1.s.~/ 
-B-w-~-ıl-d-ığ~ı-y-e-r:-~ . 


