
X: 9 Kara 
Maske Ardında 

20 11kteşrtn Pa7er 
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TOrkl •• So etler ve Roman a 51 
komıe.•tntn karf!lT'larına şOyıe ıtıraa ı: 

Uluslar Kurumu paktının 
harfiyen tatbikini isteriz 1 

Her hangi bir devletı tatmin için 
anıesmaıarı yeniden tetkik etmek 

Fena bir çı~ açmak olur! 
ltalqa abloka altına alınacak./ 

lskendertye Umanı 
demir bir a~ıa 

kapatıldı r-.......... ™'DO~ . 
olmayan 

· bir haber: 
Ralr•• tan81'elert ı 
· bbtbl topralElar 
tizer.ln~e uçmut 

değildir 
Paris (Ha1170) - Geee,um U: 

Atiaadan blldlilldlMDe tiri tir;n.J 
yan ı:a,,..._1, Aadtl• 'ft-Çanak -
kale larfnde •tautnr 

HABER:. 

1 
Ba ıu.r.~ 4ojna a11 .... 

ijı..... • ~,..., , ..... 
cltfer Mr ,enle ...._._..len .. . .. .. 

n~-~:ı. llllllilliıl 

Genç te kllatıarına doQru 
Tttrklye...u. btt ftn talebe izci 
elbisesi f M 1 • i ~-.--------....... , 

lffyeeek Aıma~l2~~uan R=~~i 
~ 29 - .Kfiltlr BababiDUD· 1 lf tt 1 ....--Ttlrkl~ Gklat tileblıd 1~ nad 88 fe e... Recebin biri oldutandan 1111-

oıaıak fRI -..ıonUiau k11119l et8't Bas&n L~yanmMemel mm- mibıdeki llertembe aibül .q.. 
haJJer ve~. takaaınCla m9Cliı ıeçimi yapdıyor. mı (cuma ıeceıi) Reıaip pce-

Bo yıldan itibaren kız ve enek "" • Bqün 88 hın kiti reyini vere- ıi oldaju il&a olunur. 
tttn talebe mektep içinde ft ..... cektir. F.......-.:we ltal,,a hükO· .... ..-.... ·-·= -· .. , , 
ket kr1&feti1ıe 1rBAeekt1r. met:'eri bu Mçlaıde bulunacak mü- "Harp llAn edlldll 

• • • phıt ılnd~~ arar ver- ., 
llaıtP •ektepdiat•lbılal ... lne ,.. dikleri halde lnsiltere ,Kemoclaki f 7e bel kı ~atan 

rtyacafı ... fetkilltb ~ille •etn l elçiaiai 11...-·~· ml.v.ezzl 
da hfr atlnn oldalanda ..,.. 10ktR. (lhooilnı J 1leftle) R_.,.1 >ıei -.ı 

gazetesine göre 
~akın blr gelecekte 

Çanakl(ale etrafında 
Türk-Yunan müşterek deniz 
hava manavrası yapılacakmış 
Amlral gemisinin Türk olmasına 
karşılık manevraya bir Yunanlı 
amıraı kumanda edecekmiş 
il EJlll lııriMi ... ,,,.,,_,., Garllq..,, •aetaintl• .-,.. 

"'7--; E7'11 J4 • 
..._._ plea liaberlen san. YUD&D 

m.a Tlirk dona!Pl!!Hiyle birlikte 
~-~llf•lleol-.. ......... etrafmda mltterek hir mane•· 

iM 

Atina •• Selln1kte lirali7etci iL ili•, ill ...... , • .un
~ Çan•Wcale lle\qlde olacalı m w hana 1m ...._. htan-
1.iılu ziyaret ed• ~ ~I Sablarlo9'an rlyuet edeaı· 
t(id yazdılar. Hattl \'1-A•· ... • ._,..__. itliraWM lll
" etti'-. Fakat hGkiiDet tıeblaıt 

~.a~ 1111&11 (arp .. - .. ,,........... 
*"'ftr o1'nk memlnetllaize ,.ı...ı 11\lleada._ ..._ 
r'1lçd0Da11 da~dir. 

Yüksekkaldırımda 
bir adam Uldtırllldfl 

Kati de yaralandı 
Bu.an saat on l;uçUkte., Yüksek 

bldır1111da Yazmacı aokaimda 
oo delikanlı arumda müthit bir 
b•ıa obnut ve bıçaklama aetice
ude bualarclan biri almüttiir. 
Ölcliiren de yarabcbr. 
Kavıa bir kira ftlawk wl..

aindea batluuttır. 
Kavıa edenlerden biri Vaqel 

ilimli bir Rum &teki İH Artin iıim 
li bir ernaeni ıencidir. 

V aqel, A.ıtinin ev aahibidir. 
Artini, kirumı vermemekle İt· 
bam eden V an11el, ilk .defa batlı· 

J'U atıs kaYpamdu ...,. .ıl~ 
lÜıGe iti ......... IOllUnda çar-
Plflll&Ya ba ..... qlarclır. 

Her ikili de bipk ~erina 
d• birbiri.mi yaralamıtlar Van.. 
ael Mi kohmclaa ,...ı.mm., fa
kat Arma blbinia u..ine unnla. 
11111ema 78tfili tiddetll Mr lnpli 
darbesiyle yere diifmtiı ve bira 
aooraöl~. 

H&diaeni11 ba tekil alme•ı ti-. 
rine derhal aıhhl imdat otomobi
line de haber Terilmif, ıelen oto
mobil yaralı katili alarak, Be1ol
h111 hastanesine ~-

Türkiye eskrim 
btt'lncıııoı dün yapıldı 
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n Babe; !'" e~e ı -ınl~d.e 
Uluslar Kurumu paktının 
harfiyen tatbi-kini isterız ·! 

dair w-ı. yanllfbr. \ ı tefkillb p.pılm.ıdd..:. Y abada 
Bun.ı. beılllber mflhimmd TÜ· 30 IDlflliz doktoru ıöDClerilecek • 

e11da 16 ı lk .. 1MlJtik Wr faa·' tir. 

Bir Ermentn•n hmla8'aPI luap•tlldı 

Bir Ermeni, otomo•u makine • Xalailt, 28 (A.A.) - lngiU. 

liyet Yardır. ı lalc•llerfJ• llmanı demlP .... 

l 
lerinin kai-delerinclen .ı,,~n "lo .. dritm9llan Renom Ye Hood lı • 
mln~ el bombaları • kwleri;ııt lnüacle demirlemitler- <2 
tadır. fmpal"&torun dir. ı 

bu ~il tarealnde en dlqün ıe • 
çenler, İKİier, uad edihait köle· 
ler, tımarcılar, maldnelltlfelllcileı·, 
•iiel okulalar talebeai •• lmpua • 
tonın Miel mubt.fıalan obnitur .. 
JJaym heriHe iki de QGak 4o • 
lapıııtır. 

I 

iı hir ıötteriıte., üç bombadan Mri Liman etrafına büyük mc-uUJi ~, 
patlamıttır. ~ koqlm~ dona..,. ve u " ~ 

1111 ........ run ,... .. aalaftı trafb ........... ••••,.le 1Mnnralar 
imparatorun yeni aaray•aki qbr. lekenclerire Hmar.· hir ·-f 

.. 1aa ..... acaa Jirmi ....... ld elemli .. ba-trlm11. ,.Jmı: ıe-
at " bir la11aı lldlrmGttlr. milerlll im. ~,\ ılın ~ dar 

,,_ •• N• ..... rl bir sePt .. ıakhnqtır. Rıhtml 

llO Fw ...,...... Fw apeyi mi ı..., .-eçi ~. 
-~•••m\n ı ..... oa.. cı • 1canım.,tır. s 1111t1e ı 10 aca1c ,.ı . 
._.,,. ........ Frawa •••'• ·ı •ittir· 
Jolunu ••im,. ..... lwt Ha-. , ...... r1arı ....._ .. ,or 
...................... ....W .... Londra, • (A.A) - Ha• a,tamı
l~dlrler. Fakat .......,...,, mn A...aala Qtan Halnı•'-41( 
Wr hadile nhar elm••• 1"a _,ı ,.,_ariana üYam ttlnelde o1clQH. 'I 
...,....k ııl,etWe .......... .,. hlldlrillektfflr. tatt.nar .~.bu bat 

....... ,. ._ ltlrtl 1DDarm cel1I ~-bteet 
lnsllislerla ,........,.. ' ' lr• lılr daramdadlr fil 

• • 
mı 

' f 
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Endüstri birliği 
Ve iş kanunu Fındıkçılar 

kongresi 
Şehrin sırtına yük 

olan enkaz! Endiiatri birliğinin it kanunu 1 
haJıkmdaki itirazlanna dair, ar
bdatımız (Va • Nll) 25 Eylül ta
rihli sayımızda, dütüncelerini yaz. 
m.ıtlı. Cünıhuriyet gazeteıinin İ· 
ki gün evvelki nüshasında, birlik 
._,kanı Bay V .. ıfın arkadaınnı
..,. karıılrk verdiğini görüyoruz. 

Dokunduğu noktalar üzerin
Cle madde madde duruyoruz: 

t _Bay Vaııf, Haber' de, birli
lln it kanunu projesine itiraz et
llline dair çıkan yazıları asılsız 
w rivayet kabilinden §eyler gibi 
,aıtermdt istiyor. Halbuki bu
Jlllll böyle olmadığına bizzat birlik 
başkam V aaıfm bundan evvel İş 
kanunu projesine itirazlarına daiı
muhtelif gazetelerde çıkan beya
natı en açık bir misaldir. 

' 2 - Kadınların geceleri çalıt · 
mamaları meselesi Haber'in his · 
lerine mağlup olarak yazmıt ol -
"duğu bir kısım değildir. Nasıl ki 
projeye de bu nokta ehemmiyetle 
konulmuıtur. Kadın amelenin 
aündüz ve erkek amelenın gecele
ri çalıımuı pek ala kabildir. Kat 
dı ki iddia edildiği gibi. bizde a
mele kitlığı da yoktur. 

Sanayicilerin kadın ameleyi 
'laha u yevm\ye aldığır.dan kul
landıkları muhakkaktır. Acaba 
bbzat sanayi birliği batkanı ken· 
dl fabrikasına girerken erkek a
melenin kapı önünde İf istemek 
için durduğunu görmüyor ve on· 
1a"1l da ite •ahıi'bi olduiro.- ,... 

d :m •ıawı;ost un tıaı ıriıi 1• r•• 

Bir nokt:ava dikkat: 

Bir müteahhidin 
oynadığı oyundan 
alacağımız ders 

Yanan adliye sarayının enkazı· ı 
ıu kaldırıp, arsayx belediyey~ tes
lim etmeyi üzerine alan müteah -
bit, enkamn para. eder kısmını sa
tıp yedi bin lirayx cebe indirdik . 
ten sonra ortadan. yok olmuş. 
Görülüyor, ki müe~eselerin açık 
arttrrma, kapalı eksiltme yollariy-
le iş verip iş almaları maksadr te
min etmiyor. Herhangi bir işe gi

receklerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesiyle, herhangi bir ba~n:n 
kefal~t mektubunu getirmelen ka
'.fi değildir. Havale edilecek işle · 
:rin, on para ucuz yaptrrılmasma 
uğraşmaktan ziyade, işi alacak ı 
p.lus veya müessesenin piyasada- ! 
ki fimıasma dikkat etmek, ticaret 
alanındaki şöhretine güvenmek 
lAzı~dır. Aksi takdirde, havale e
fülen işler böyle :rarıyolda kalır 
ve · nıukavelenin bozulmasından 

~ 

başka çare bulunamaz. 

kadınlarını, çocuklarını beıledi -
ğini düşünmüyor mu da ille, -
dünya teamülleri haricinde -
Türk kadınınıµ gece yarıları ça
lıımaunı istiyor? 

3 - Avnıpada olduğu kaydedi
len zararlı rekabet bizde de faz
lasiyle vardır. Bir dokuma fab
rikasının sahibi olan muhterem 
baıkan bunu dokuma fabrikaları 
mamulatımn süratle ilerliyen fi, 
at düşüklüğünüµ rekabetten ileri 
geldiğini tabii pek ali bilirler. 

Bizim memlekette fabrikalar O• 

kadar çok değildir amma, bir kı
sım fabrikaların meseli, ipekli 
kumaı f abrik~larının ihtiyaçtan 
çok olduğu muhakkaktır. 

4 - Kanun projesi f abrikala· 
rın yalnız gündüz ç.alıtınasmı .ia
tihdaf etmediği gibi, biz de böyle 
bir iddiada dr.:ğiliz. Ancak, tek
rarlıyoruz: Ge:::e kadının yerine 
erkek çahtabilir. 

5 - HükUnıet~n İ§ kanunu en 
muvafık tekle ıokacağı ve mec,· 
listen bu şekilde çıkacağ) muhak
kaktır. Proje yapılalı bet sene 
olduğu halde hala üzerinde ince· 
lemeler yapılmaıı buna delildir. 

6 - Pazartesi gününden itiba· 
ren içtimalar yapılacağına göre, 
anlatılıyor ki, birlik de bu husus
ta fikrini henüz tespit etmemittir. 
O halde birlik J:"eiıinin fikirlerini 
timdili.k tahıi telakki etmek la
zımdır. 

Fiyatları dttşttrenler 

hakkında tedbtrıer Belediye, adli'.ye sarayı moloz-· 
alınacak • •• 

Birinciteırinin yedisinde Anka- larını denıze Glokmekten başka 
rada toplana.c.ak olan ve Ekono • b . 1 d f k t 
mi Bakanı Celal Bayar'm bafkan- çare U 81TI8 1, B 8 • • • 
Iık edeceği fındık kongresi için Aradan iki yıl geçtiği halde ıvan 1 horasan ve harçlar da yapılar i • 
ıehrimizde de hazırlıklar başla · drğı gündenberi enkazı üzerirfde çin oldukça iyi bir para ile ıatıl • 
mıttrr. Şehrimizdeki fındık ibra· decfücodular bir türlü eksik olmı • maktadır. 
cat firmalarından kongreye mü • yan eski adliye sarayı enkazı )14e • Evvelce yazdığımız gibi bunln. 
mea.sil göndermeleri istenmiıtir. niden garip bir vaziyete düş.niii!- rın da nereye konu'a.b:hceği be • 
Tecim Odası da kongreye biT ra- .tür. 1 lediyeden sorulmuştur. E~lediye 
por gönde~ektir. Adliye .a,raymm enkazı evv•i. nihayet bu sorguya cevap vermiş 

Kongreye timdi fmdrk mınta • bir müteahhide verilmitti. Bu mü- ve adliye enkazının be1edij·enin 
kalarmda inceienıeler yapan Ta· tea.hbit binanın enkazmı kaldtrj - g<;etereceği yerden denize dökü • 
rrm (Zira.at) Bakanmm görü!leri mayı ve arsayı tertemiz vaziyette lebileceğini bildirmiştir. Ulusal 
de bildirilecektir. Neticede fmdık be~ediyeye tealim etmeyi 2000 li- mallar idaresi belediyenin bu tek
alrmıızın istihsal, alnn ıatnn, am· raıya üzerine almqtr.Bu müteaY.it linne f8f""1! kalmıttır. Bu flora" 
balij ve ihraç vaziyetleri tespite- binanın ite yaırayabileeek kwnı. san ve harçlar para ile 1&tıWtiı .. 
dilecektir. larmı 7000 liralık bir karla 1atmq na göre bu teklif: · 

Bu yrl fmdrklarımrzın birtaiam ve ondan .onra geri kahin.m Pıek "- Paralarm.m Cfenize <W • 
spekülatörler tarafından dütürül· de para edre nemder olme.dtlkm nüz.,, 
mek istendiği vaziyet yı)lardrr gö~ ol&caık ki bn:a]ap gitmk- Gibi birfey olm'llflur. lJlmeı1 
bu en mühim ihraç maddemiı:e tir. Bu vaziyette ulmıal mallar iBa· mallar idareai btmlann kalcbnhtf,. 
kartı yapılan ıuikuti bütün açık- resi müteahhidin depozito alcçıe - cağı bir yer isteme~ri. Halbo- . 
Iığiyle meydana VUrmuffur. Bu yıl ıine v~et etmekten Te mukia • ki belediye de tebrin her ya.ıııDI 
fmdık rekoltemiz dolıginidur. En veİeyı" fe&hetmekten b.;,1i:a hiÇi>ir a&den geçirdifi halde bu kadar 
bü..,:::ı_ rakibimiz olan ispanyada 

YUA ıey yapamamıp. 1 muazzam bir yığının konulabile • 
kacak bir halde değildir.Buna rağ · -~ .. ~ bir,,.... bulamamaktadır. Şu 
y.a da Hab-istana harp hazırlığı Ulusal mallar idmesi fİmuı geri -tJ& ~ - .. 

-'S' 'L---- ,.,__ • vaziyete göre ad üye sa.rayı enka· Vll·ptıgı"' ndan fmdrk ilıracatın.a ba kalan .allU'~~ ~ve 1fe yara· 
,T- -x.:ı ,_..._1 1-). zı ~hrin amma ağır bir yük ol • kacak bir halde değildr. Buna rai- maz tat ve .. us a ıarm.uıarım tuL x-

1 L-d-'-1 d--•- i.tem.eld:ıedir. rz.-1..:: hu muttur. men ıpeolriilitör er rm :nanmızm ll'DMIK ~uun.u 

~1 ~~~--Y-e_n_i_g_O_m_ü_ş __ R_o_m_a~n-y~a-d_a_n_ 
T!~:.!ilrk:ı;::: paralar gelecek . .. .-

lı&reketıere meydan nnmemek t- Onbea gtlne kadar göçmenler 
çin zamanmda ite elkoyrptlıf bu - Y 

Ôlçfl ler muayene tumnaktadır. Bu hareketlere kat't piyasaya çıkarılıyor Tre.kyaya yerle~tirilecek göç :· 

edildi bir ton vermek için cezri tedbirler Darphanede yeni ı..ıı.u yeni men itleriyle alakadar olmak üze-
Öğrendiğimize göre, Ekonomi almacaktrr. 8'ilım6' 

25 
ve 

50 
ıtmu,luldar on re Sağlık ve So&yal yardın Bakanı 

Bakanlığının iki yıl evvel kurduğu --o- Dr. Refik Soydam dün telrrimi.z~ 
k • 1 t bet güne kadar Cumhuriyet Mer-ölçüler ve ayar müdürlüğü, yeni Bakır uy ç men o gelmi9. ak'8J11 iizeri de Muratlıya 

b 1 h I ak kez Bankası tarafından piyua.ya ir ça ıfma programı., azır am_ - fabrikası hlssedar)arı ·gitmek üzere Konvansiyonelle Sir-
tadır. Geçen 934 yılında fabrıka t ] çıkarılacaktır. Bu aylıkta 25 ve 50 keciden hareket etmiştir. 
ve gümrüklerde muayenesi yapı- op anıyor . kurufluklann verilmeti kabil ola· 

B ,_ __ ,_.., · --~ fa'L.:9.: · li B,.m;n Muratlıda Trakya Genel lan uzunluk ölçüleri 60 bin, tartı. &DTıwy çınmÇ'Jao ur~ı e mıyacaktrr. Bu pan.lar Çlktdd:an --
terazi ve baskül 455 bin, mayi ve yeti umumiyeti bw.rgün toplana· sonra ~vaş y.aıvq nikel 

25 
~- Empektörü General Kazını Dirili, 

su sayaçlarından 91 bin, hava- caktır. Heyeti umumiyede bilbas- Edirne, T ekridağ, Krrklareli ve 
lUklar ve ılmmen de kiğrt. liralar gazı 6 bin ve elektrik sayaçların- sa kimin zinimetine ıgeçtiği biT Çanakkale llbaylarmm iştirakiyle 

dan da 25 bin kadardır. türlü tayin edilemiyen 28 hin kü- kaldmla.cakt:ır. t~ yapdaca.k tople.nhya bqkaıİLk e • 
(Son Posta) ıur liranm zayi olmasından meı'-Ql ---o--- Clecektri. 

---- olanlar araıtmlacaktrr. Yumurta piyasamız Dün (le Köstencıeden Nuimlf.9 
Çam tohumu -o-- yllkseıtyor · nıBara..--lariyle2000R· 
toplanıyor Nazili ide pamuk Son günlerde memlelretimmle men ırelmittiT. Göçmealoer, ..ıa 

Vilayet Ziraat Müdürlüğü, Is- "slah .ıstasyonu f 
J 

1 
yumurta fiyattan yav&f yavq, &• muayeneleri yapılmMı için aym tanbulun muhtelif semtlerindeki Nazillide. Tannı (Zira.at) Ba. 

1 liat emin bir ,ekilde yükselmekte- vapurlarla Tuzle.ya ~ • cins çam ve göknar ağaç arının kanlıg" ı tarafından bir pa.ınuk ıs • 
t h J ı 1 . dir. Bu &uret]e fiyatlarından ~k )erdir. Oradan lmmen Tekirde.ıı o um arını top atmıya Aarar ver lah istasyonu kurulmuıtur. Bu is. 
miı ve dünden itibaren de İ§e bat- kaybebniş olan Türkiye yumurta- ve Edİmef.e nakil Te ilWılı edile• tuyon fİmdi yeni binalar ve de. lanmı,tır. Beykoz meyva fi · lan eski normal ieviyesini bul • ceklerdir. 1 
danlık direlitörü E..nver dıin Yıldız, polarla geni9letileccktir. Nazilli maktadır. Şimdi iri taze yumurta- Bundan l>aşlia emlerini lraJdrr. 
ve Dolmabahçe saraylarıyle Ye- pamuklu kombinası kurul • .J l 

d duktan 1onra bu kombinaya lazım larm sandığı 20 liraya kadar ve drktan sonra Romanyauan mem e-
niköydeki bazı hususi bahçeler e. ıı d 14 16 ı· ke~..:ze dall.a 25000 a~en g-1 ... t• • ·ı · d ikinci ma ar a · ıra arasın- 1.lll.W n o-r- ... -ki çamların tohumlarını tetkik et- o an pamugun ye ıtbn mesın e 

mittir. Uludağdan da çam toı I _:b~u~is:tas=y-o_n.;.ç:_o_k_f~a.:y...::d_.:.:a:=Jı--o:_..:l:a.=.:ca:=kt=ır..:_. ~d_::a~f~i:_ya_t_al_m_a_kta __ d_ır_. :-----_:~Iece __ kti_·_r.-====::::::::=== 

~:::~siv~eay;:~~a~~;r~:.:~~d,:~ f Ş E R ·ı N 'D E ~ D L E R 1· ı 
Bunlar fidanlıkta üretilerek Is· H , · .K . 

Ticaret Odası, fiyat kıran1arla, tanbulun her semti ve Boğazın - ' e 
yamaçları ağaçlandırılacaktır. 

!(jılerinde durmıyanlann isimleri- (Son Posta) LA~l. eıı· de 
ni bir kara 1iste ile yayacaktı. Ay- i1J 
ni i~i her müessese yapsa çok iyi Üniversitede dersler 
olacak. Adliye sarayı enkazmr ye* İstanbul Üniversitesi, yeni kı
ôi bin lira karla satıp ondan sonra sımların ilavesiyle salı günü ça· 
sözünü tutmıyan müteahhit kim - lışmıya ba§lıyacaktır. Geçen yr] 

bir dolaşma! 

d . ? B ·ş kendi · 1 Ji. 1 yapılmasına batlanan biyoloji ens 
ır. u ı sıne nası ava e . .. .. b·ı· ·ı · 'b"d' D bil" 

. • • 1 Neden h _ . . tıtuıu ı ın mıt gı ı ır, a ı 
edıhnıştır · avale edılmış- mefrutatı konulduktan ve gene 
tir? Bunlar ortaya dökülürse bir yeni yaptırılan observatuara he· 
dereceye kadar tekelTliründen sa- nüz birçok aletlerinin getirilme· 
mdır. - S. K. ı:nesine rağmen, eksik lletlerle 

çahıılacaktır. :cson Posta) 

Aşağıda. okuyacağınız satırlar tatilini lstanbulda, 
Laleli civarında bir apartrmanda geçirdikten sonra 
tekrar Anadoluya memuriyetinin başına giden bir ar
kadaşımızın İstanbul hakkında ihtisaslarıdır: 

"Yatağundayım .• En tatlı uy!'llm sırasında birden· 
bire: 1 

- Süt! 1 l. . . 1 - 1 

Feryadiyle uykumdan uyanıyorum.. Rahatsızlığın, 
uykusuzluğun tesiriyle biraz 8onra tekrar dalıyorum. 
Fakat kıtır kıtır uernm ~ıcak sabalı sinıi.tlerinden, iyi 
kemer patlıcanlarından, ayşekad.ın fa.sulyelerlnd.en 

göz yummak kabil değil. Saat yedi sularında i&ter lı • 
tem.ez yataktan fırlamak lazım. 

Lalelinin ikinci derdi de hırsız korkmudur. Bütün 
dikkatlere rağmen bulunduğum apartın:ıanı iki defa 
hırsız ziyaret etti. Son ziyaretinden biri kışa yakın 
beni terkeden palto ve nwşanıbanun ebedi. hasretiyle 
yüreğim hôlil çayır çayır yanmaktadır. 

Lôlelinin daha o kadar çok noksan.lan ve dertleri 
var ki bilmem isminin "dikenli,, kelimesiyle değlftiril • 
mesi nasıl olur.?,, 

Elcevap: 
- Muvafık our ! 
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lngiltere Yunan cümhuriyetçileri 
işslzlerlnl domin- G I . t• ..... k . k 
yonıarına gön" ene oya iŞ ıra etmıyece ler 

Kışa girerken 

Yüzünüzü nasıl dermekle k I I . . t . Buhran müşkü- ve ra a ge mem.esı!1ı avsıye 
korumalısınız? lünü hallede- edeceklermış 

bilecek mi? 
Londra, 28 ·- Birkaç gün evvel 

Neuo - Caıtle'da toplandığını ha
ber verdiiimiz İngiltere impara· 
torlutu göçmenler kurumu bugiin 

Atina, 28 - Cümhuriyetçi par· 
tiler re.Hm için yapılacak ı•neloyu 
tanmwm•ia karar vermitlerdiT. 
Ba§bakan bu karann doiru olma
dıiını aöylemiıtir. 

Diğer taraftan c'umhuriyetçl 
parti liderlerinin eaki loal Jorj'a 
bir mektup yaa&caklan ve Yun&• 
nistana dönmemesini tavsiye ed&o 

cekleri haber verilmektedir. 

dağdmııtır. Birçok aytıımalardan B I . 
(mUnakaıalardan) aonra kurum U garıstanda 
ana vatandaki ittizliğin anone H .. k A ı h . d 
Bri~nyad~i hal~ın ~omin.y~nla- U · U m e t a e y ) n e 
ra goçm.,.ıyle geçılebıleceğinı ka-

bul ebnittir. Fakat hunun tedrici b 1 d•ıd • 
9Jma11 ic~p .ettifini ve g~menl~- eyanname er neşre 1 ı 
re, yerleııncıye kadar lngılterenın 
yardım etmesi ıtzım ıeiditini ıart Askeri blrllk canlanıyor 
koımuıtur. 

Bilindiğine göre genel ıavqtan 
beri Britanyada itıizlik kronik 
(müzmin) bir hale gelmi~tir. Bil· 
haua evrenıel buhranın baıtır
maıiyle bu Britanya için bir ifet 
halini almıı ve lnıiliz ıoıyeteaini 

Yazm niabeten kolay ve zah · rinizin sadece daha fazla kuru· (cemiyetini) kökünden tehdide 

Sofya, 28 - Son günlerde Sof· 
yada hüktimet aleyhindeki gizli 
pı'OpllCaDCfalar artmıtbr. Altında 

bir komitenin imzuı bulunan Oe· 
yannameler bütün Sofyayı heye • 
cana dütünniiftür. Bu beyuma • 
mede geçen senenin 19 m&YJ9m. 

duıberi hmdbnethı birtakım ha,... 
dutlar tarafmdan idare edildiı; 
yazılıdır. 

Diğer ·taraftan bir iki ay evvel 
kapatddıiı mevzuubahie olan Aa
kert BiTlik de leniden c:anlanant
tll'. 

""' 1 

t:netaiz olan yüz tuvaletleri ~ağın- muma ve sertlefDle.İne sebebiyet batlanutb. Jqiliz lirumm dü • ------------------------
1 &o artık çıkmak üzereyiz. Şimdi veriniııu. Ayni zamanda da deri· türü!mealnin ıebeplerinden biri 
lat tun.letlerini düşünecek ııra - yi temizlemek için yalnız yajıız olmuıtu. Bir çokları buhranm 
lara girdik. Riizgir eertletip de laeme aüvenmemeliıiniz. Eğer yı· zail olmaıiyle bunun bertaraf o
soğuk banlar yüzünüzü kurutma- kamadan evvel bol yaiaız kremi Iacaiını iddia etmitlerdir. Fakat 
ia batlayınca, deriyi güzel ve te- dediğimiz biçimde kullanırsanız, timdi ekonomi bilginlerinin ince-
miz tutabilmek i~in büsbütün bat- lemeaiyle bu faraziyenin doğru ol-
ka kun:imanm önüne seçeceğiniz gibi bir tuvalete ihiY.acmız olacak • madığı aabit oldu. Çünkü ıenel 

derinizi de temizlemiı olunwm.z. 
hr. savqtan ıonra evreme} ekonomi 
Yazın yüzünüzü temizlemek İ· yatağa yatmadan evvel gerek yeni bir yola aaptı. Devletlerin ken 

Ç'İn güzel bir tuvalet ıabunu yetip yağıız laem, gerekte deri kuvvet· di kendine kifayet ıiyualan ve 
artar bile... Fakat ktşm, bu, kafi lettirici losyonlar yüzünüzden mu• bir çoklannm bu yolda endüıtri
deiiMir. hakkak ailinmelidir. Bütün gece le§meai (ımaileşmesi) İngiliz ih· 

Yüz derisini temizlemek için en yüzde bırakılacak yağ deriyi sa · racatını tahdit etti. lnsiliz ame
ınvkemm~krem yağsız ve aaf dece gtHfelir ve panütjir. leaini ipiz bıraktı. Bunun ıçm 

kremdir. B.ma ekseriya "Gold ere- Güzellik Doktoru artık buhranın zail olması lnailiz 
am,, derler. Şehrimizde müatah - iıçisine it bulamaz, esuen buh-

zarat iıleriyle uğr&f&lllar bunun Japonlar :~nı.adı"sa. ile bu yeni ekonomik ıiya-
gayet iyilerini yapmaktadırlar. -
Yağsız kremler hem temizlemek i- Şimdi bu aiyasaya uymakta ev· 
çin, hem de deriyi beslemek i- ç i.n 1i1 erin renael ekonomik durum normal-
çin kullanılır. lqince, itıizlerin ancak domin-

B kuıı Beyaz ırktan yardım yonlara goç·· mekle i• bulunacağı una anmanın en iyi yolu: s 
ıftinizden, yahut çarııdan eve dön- gUrmeslnl istemiyor aadir oldu. Göçmenler kurumu 
aüğünüz zaman ve geceleyin her lngilizce "Deyli Herald,, gaze • da bu hakikati tuclik etmit ol-
itiniz bittikten sonra yüzünüze tesinde okunduiuna göre, Çinin du. 

~-~~~--~~~~~ 

ve boynunuza. bu kremden adama- tngilt~en .bir i~ikraz .~apması Romen tayyare
ıaııı yayarak •ürünüz. Sonra yu • mevzuu uzerınde bır lngılız eko . 

mup.k bir Buna bavlu.uyla bunu nom\ mütavirinin Çin hiikt'.imetiy· leri gidemedi 
' .. iliniz. Sonra ikinci bir defa daha le konuımalarda bulunman üze: 
krem sürerek bir iki dakika deri. rine, timali Çimleki Japon ordu. Havaların bozukluğundan do-
nizi uğuıhınm ve tekrar ıilin. ıu kuvvetleri komutam General layı Ankaraya ıidemiyen Romen 

; Bunun üzerine yüzünüzü tatlı ı- Hayo Tado minidar bir beyanat· 
tayyarecileri, dün tehrimizi ve 
topkapı aarayı müzesini ıezmit • 

Irk bir llU ve bir tuvalet sabunu ile ta bulunmuttur. lerdir. 
1 yınymız. Yüz yıkanırken kan ce· Japon generali demiıtir ki: Tayyareciler bugün ıabahtan 
ft!t&Dmi lmvvetleıtirmek için 1u. "- Japonyanm f&l"ktaki büyük hareket edeceklerdi. Fakat Anka· 
tikten bir sünger, yahut tülbelıtıe vazifesi, p.rkı beyaz ırkm tazyi • radan ıelen haberler tayyare meJ 
uğmak PY'« iyidir. kinden kurtarmaktır.,, danının çamurlu olduiunu bildir· 

1. Bundan IOm& vii7-iinüze 10ğuk 
.1 -- Japon generali, Çinin, bugünkü diğinden aabahleyin hareket et · 

1ıu rnonm·, eg" er derinizin yağlan • · I d" Anka d ·· b t 7 -·r idarecileri elinde bir ilerleyit te • memıı er ır. ra an mus e 
' mağa temayülü varsa soğuk IU,Y& min edebileceğini imkimız gör • cevap geldiği takdirde l:ugün aa .. 
bir havlu nJn.,.••mı batırm, bunun- t ıs d h k t deceklerdı"r 

r-;a"- d:ar. ·· •· ı· k ul l a e are e e . 
1a pınarlar gibi bütün yüzünüze ""5"DU 11CYY ıyere garp us ann• -----------~ 
çarpm, IODl'a da ovalıyarak kunı· dau ziyade, Çinin, Japonyaya iti· TDrk Tıp Cemiyetinin 
laym. ~t etmesini öğiit vermittir. toplantıları 

Eğer deriniz kuru, yahut normal Bu aırada, lnailiz ekonomi mü· T ürlı Tıp Cemiyetüulen: 24/91 
İse yüzünüze yağarz kremi bol bol taviri Sir Leyt Roıs Nankin hü • 935 Sah ıünü Beyoilunda Saka 
•ürün, aonra da yumuf&k liavlu j. kOmeti ile atikraz iti ilzerinde mu çıkmaz sokağındaki özet yurdun
Je bunu ıüin. vaffakiyetli anlatınaJar yapıyor, da toplanan "Türk Tıp Cemiyeti,, 

• Derini7.deki metameler büyü • ve yüksek mevkili bir Japon ada- bu ıene yönetim kurulu için ba11 
mii'8e, kuvvetleıtirici mablOller . mm~ böyle bir nziyet k&J'!ıam • kanbia kadm hastalıkları uzma-

1
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AMERIKAVA 
KAÇDAILAN 
TCJRK KIZD 

Yazan: 18 H AK FER D 1 

AŞK 

PO LI S 
MACERA 

ve 
ENTRiKA 

ROM ANI 

Çok yakında 

HABER 

~-~--~--~---~--~en birine tülbent batmn ve bunu daki beyanatı ise Japonyadan Çi- nı Aziz Fikret, ;kinci baıkanlık-
büyiimüı meaamelerin üstüne ko- ne bir ihtar mahiyetimle aörül . lara iç haıtalıklan uzmanı Etem Bı·r b·ına ço•• ktu•• 
yarak bütün gece bırakın. Hakikt mektedir. Bakar, operatör Ahmet Fahri A-
~erideki ter ve yağ guddeleri ya • ------------ rel, genel aekreterlife sinir hekl· Son yalan yatmurlar netice 

Lehli seyyahlar 
TllrklOk lehine 

tezahUrde bulundular 
Dün tehrimize Koacuazko adlı 

bir Leh vapuruyla 500 Lehli aey· 
yah gelmiıtir. Bunların eberisi 
edip, avukat ve ressam gibi mü· 
nevver ve san'atklrlardan mtrek
keptir. 

Vapur Türk aularma llrerkea 
Lehliler Türk dostluğu için bU • 
yük tezahürat yapmqlar ... Ata • 
tUrk n:tıne"'tlç'1.1efa Hurra cnye 
baimnıılardır. 

Seyyahlar bu akpm •pi •• • 
purla döneceklerdir. 

Bir böcek 
telefon hatlarını 

bozdu 
Sekaandentua admda alb ayak .. 

lı bir böceiin kurfun kaplı havai 
telefon kablolarını delerek JUIDUr 
talalarmı iç.eriılne blrakbfı, ıon 
zamanlarda yai&11 yaiqıurlar ne
ticesinde de bu deliklerden içeri
ye au dolarak telefon hatlannıa 
bozulduiu anlqdDUfbr. 

Bunun iSnüne ı~ek ~n kur
ıun kablolann katranlı ba ile lr
tüll olan zırhlı kablolarla defit
tirllmeaine lüzum 11Jriild616 anla· 
ıılmııtır. Fakat çok masraflı ola• 
catnıdan daha ekonomik bir ~r• 
aranmaktadll'. 

Telefon direktörlüjü •ki IOlt9 

yete fen heyetinden Pola'nm itli
rakiyle bir komisyon tetkfl edil• 
rek bütün kablolar yeniden ıtiz. 
den ıeçirilecektir. 

Kubada kasırga 
La Havane, 29 (A.A.) - O

bada Cienfueıoı' dan bildirUdit'· 
ne ıöre müthiı bir kuırp ~ 
ıinde 30 kiti öbnüı ve 300 e ,..km 
kimse de yaralanmııtır. A~ 
bliJiilc miktarda maddi huar da 
vardır. zm çalqtıklan gibi serbestçe ça • ZA YI mi Şükrü Hlzım Tiner, veznedal"' sinde evvelki gece Karak8y lcba-

lr§JD9.zlar, bunun için havaya en Sütlüce Hoca ishak Efendi mek lıia bakteriyoloi Fethi Erden'i riye sokaimda üıt tarafı bir t-eza ------------
çok maruz kalan yüzünüz çok ku- aeçmiıtir. deposu ve alt tarafı bir ıarap de-
ftll" ye daha fazla yağlamak la • tebinden aldıimı 332 temmuz ta· Cemiyet her hafta Salı aünleri poau olan bir bina birdenbire çök-

Ba rihli tudilmamemi zayi ettim. Ye 16 h mmaeJir. yat, ~ld Cream,, saat ,30 da toplanarak mu te· müıtür. 
6ülmelde temin eClilir. niaini çıkaracafundan eskisinin lif tıpsel konuları gCSrii2mektedir. imanca bir zayı'at ol"""amıt, yal 

hü1anü ıoktur. ... 1 Eğer yüzüırllzü btr<lenbire su Toplanhlara bütiin hekimler itti- nız depoda bulunan 8000 liralık 
~ ~ •mmla vkı):acak ol1B"B&DIZ de- , Mehmet Kadri rak edebilir. . \ etJ.a kmlIP. d61dilmüıtür. Jı 

Yeni bir Fransız 
kruvazlrtl 

Bordo, 29 ( A.A.) - Dün 7000 
tonluk Gloire icruvazörü ıuya in· 
dirllmittlr • . 
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BARBA OSTA 
• • Statistik ve Nüfus 
1 TIK sayımı 

Tefrika numarası: 19 Yazan: (VA· NO) Y Necip All KUçUka§a 
8ZBD : Denizli Saylav' 

Dört papas, kızlar ağasını sımsıkı yakaladı ; 
sardı, sarmaladı, bostan dolabına bağlayıp 

dolabı döndürdü ! 
aeoen laaamıa"n hUl-aı / 

Albertüıo ıarayının lcızlarağa. 
11 Ramarama, Bınra verUeeek 
haracı tedarik etmek 'OtUUnty 
le ll'lanlı manatıra ,,Wiyor. 
Aynl zamanda, nigetl, Buıra 
kaçan ıeo0uı.ı Zllbeydeüıa U. • 
tfkam almanın ~ıwınt aramak 
dır. O •abalı, liındalllıta' aı • 
hr kılılınflan w,ıa kılılına 
giren bir delUuınlı,11 r•Uamıı 
w oaım manaıhr ınintf11ribf ol· 
tlulunu anlamıttır. Bınr Reı., 
geuyi Albertino ıarayındtı, 

prenaeale gecevf geçirtlflttm 
aonra, sabahleyin anıınn, n6 • 
bet~ Ali ile Y maiye fiti kadır • 
gaılylc hareket edeceğini bildir 
mlftir. 

mevkide, sür yeıillikler, bailar, ı paz, onu çal&paça edip aizmı tı • 
bahçeler aramda, Yılanlı manas· kamıtlardı hile ... 
hr uu.ktan ,&iilclü. Monaenyör: 

Bu manzara kartııında, kızlara· - Şu küstaha balon... Bir de 
ğuı, her ne kadar ıevindiyae de, 450 altın vereceğini aöyliyerek 
Monaenyöre yetitip kendini tanı . rüıvet teklif ediyor ... Artık senin 
tamadrjından dolayı hiddetle, hi· için kurtuluı yoktur... Haydi ... 
il eıelini kamçılamakta devam "Dolap yoluyla,, ıalıverin içeri. .• 
etti. Bu da ne demekti?... Hangi 

itte, atede, yolunkenarmda d3rt "dolap yolu,, ile ha~i "çıkmaz -
rahip duruyorlardı. Köy)ilyil ati • lar dehlizine,, gönderiliyordu? ..• 
rünce, hürmetle, bir saf tetkil et· Eyvahlar olsun ... Meramını anla · 
tiler. Monaeny6rU tanıdıkları bel· tamıyacak mıydı! ... Tantuna mı 
liydi. Fakat, delikanlı, ne kadar gidecekti?·· 
da heyecanlı .. Geriye birkaç kere Papazlardan birL iç harmaniye-
dönüp bakarak, papazlara: ıini çıkararak, onu, ıüzelcene ar-

- Acaba batkaları da var mı . dı, Mrmaladı; TaVfanlaılaia yük-
d. sordu Jet--'- ıımsıkı L~ladı. Sakin a • "K.di, dört ayaiı üzerine düt • ıye · ~ 11115 

tü !,. derler... Aynı vaziyet huri - Hayır, efendimiz, bir kiti... drmlarla yürütmeğe batladı. 
olmu!tu: Haremaiuı, ıayeaine Fakat, biz kendieini tanını... Gözleri de kapalı oldufu iç.in, 
ulatmıttı !... - Karqmayın ... Benim de bir nereye dofru ıittiiini &'Öremiyor-

Kahyanm verditi emri geri al . bildiğim var elbette ... Eınrediyo • du. Fakat, yakla,tıklan tarafta 
ma11ndan korkarak, katibin uzat- rum, derhal ya.kalayın ... Anladı • bir rıcırtı YanlL 

tığı mektubu kaptı; haı ahır tara• nız mı?... Bir in durdular. Etefin yannı-
f ma kotlu. Eteklerin en büyükle • Bir göz itareti çaktı. ra gidenlerden hiçbirine ait olnu-
rinden bir tane seçti. - Ba§üstüne, efendimiz... yan çatlak bir ıes: 

Bu, ldeta ufak tertip yerli A • Yolun sık yeıilliklerle örtülü si· - Ulurlar ol.un ... Nereye? -
nadolu atlan iriliilnde, beyu ve per bir noktumda durup bekledi· diye IOl'du. 
diıııı; &ir laayv...dı. Ekser Akdeniz ler. Bir J'Ülipı 

adalarında olcluiu l'l"bi, Atrıbos' · Ramarama, kendi aleyhine ku· - Bu lcöylü, batpapasa bir eıek 
~~~---ıe~· U!d~k ~~~-l!lıiiiiiiiıııiiiii•lili~-~t·t"'l-r.l'iNlii Ja•Ji1e ıetinllit de onu tes· 

ku114Ulllır; ve o 'mül>arel< tunnuı, trkır da tık1r geliyordu. lim etımele ıgidiyoruz. 
mah14klar, &u 'hanlide pek koca· Süt beyaz ditlerini aöıtererek ati- Gt!ne çatlak bir ses: 
man ve canlı olduklanndan, ıüva- 1 · d' y p k J" H d" 

ıu-... 
iımıe ı: - a... e i a.. ay ı, ulur· 

rileri, bir. de yan Tolda bırakmaz- 1 1 
rs- - Bir türlü yetite?Mdim, efen• ar o llUD ••• 

Netekim, birbuçuk ıaat sonra, 
beyaz eıeiin siyah ıüvarisi, saray· 
dan :rlnni, yirmi bet kilometre ka
dar açılmıt bulunuyordu. 

dim ... Kendimi tantttrramadrm ga. Be.belli, 1'onuttuklan, yabancı 
liba... Y danlı manaıtıra birlikte bir adamdı. Uzaklatmca Mon-
ıelelim dedimdi. aönyör anlattı: 

Deli.kanlı, ona cevap vennedi - Geceleyin, Ali isminde bir 
bile ... Hali uabiyetten titriyerek, ihtiyar Türk konaniyle ·birlikte 

Cumhuriyet devri yurtta statistik 
kurumunu yaydı. Devlet i~lerinin içi
ne dalmak \'e herhangi bir devlet me
selesi etrafında doğru bir sonuca var
mak için mutJaka statilıtiğe lüzum 
vardır. 

Bir konu11u elerMk w onun ltakkın· 
dG bir karar wrm~k lfln ilnee bir ta
kım bilgilerin ortada bulunmaaı ld • 
zımdır. 

lıte bu bUgiler ıtatiatik bUgUnidlr. 
Bu11llll için Almanlar ıtatistik hak • 
kındaki fikri daha ziyade uzatarak 
ve genifleterek demJılerdir kl "Statiı· 
tik devletin ta kendiaidlr,, bununla 
devlet idaresi için statistlğin ne kadar 
ehemmiyetli ve lüzumla olduğunu an· 
la tmak i&temiyenlerdlr. 
Geçmiş zamanlarda dOnyada büyük 

devrimler yapan ve btlytlk hareket -
)eri çeviren insanlar, çok il•tlde olu, 
ıtatlstlfe kıymet Tt ehemmiyet Ter· 
mitlerdir. Mesell meşhur lran impa
ratoru "Dara,, vergi toplamak için 
kadastro yaptırmıttı. imparator O • 
dst Romada askerleri, zenginlik ve 
gelir kaynaklannı her zaman ııaydı · 
nrdı. 

Fakat atatlstlfln geçmiş :ıamanla · 
ra nlsbet kabul etmJyecek derecede 
Derlemesi 19 ancu uırda başlıyarak 
yapcbfuıu:ı uırda en ehemmiyetli bir 
konu uzlyetfnf alllUftlr. 

Bizde statistik bürosu kurulduktan 
sonradır ki yurt hakkında temelli bil· 
gilere dofru rfdeblUrd•. Statlaktfk 
kurumllndan önce bizde her hnap 
•an U. ,,.,,.ıırdı. Bi~ bir ,.gde kafi 
bir bilgi 110ktu. Yurtta 11urltQfların 
HlfW bile IHlll delUdi. tık nüfus ya -
zı1muı memleketimizde yurttaşların 
l&Jmllll ltrenmek bakımından birin . 
el adım oldu. Şimdi, bu yıl yeniden 
nUf us sayımı, yurdun her köşesinde, 
yapılaealdır. 

Yurltaflann ICll/lfllllll ne kadar ol
duğunu bilmek, bugünkü yurt iıleri 
içinM birinci maele,,ı teıldl eder. An 
cak bunu hakikate en yakm olarak 
bJldikten sonradır ki yurdun yüksek 
politikasının çevrilmesi ve ulus sor · ı 
gu1Unu UstUne alan inanlar için en 
zaruri bir şeydir. 

Bununla beraber her yurttaşın bu 
yüksek yurt davasında bütün nrlığı 
ile hUktlmete yardım etmesi kunet -

li bir ödevdir. Benim kanaatime ,öre 
harp :ıamanıntla yurttaş, yurdun ko
runması ,.e ulusun istiklali iç.in çar • 
pışmayı n .. çalışmayı kendisi için na
sıl aziz bir ödev sayıyorsa, bu mese • 
le de yurt bakımı menfaatinden o ka
dar esaslı ve o kadar kuvvetli bir iş
tir. 

Genel nüfu sayımını f~te bu ba • 
kımdan slrmeli ve incelemelidir. Bu 
t,e karıfmamak, kayıtsız durmak ve • 
yalıut da 11Gnl11 ıa6lık ı••rmek yurda 
karıı yapılmıı ıurlann en büyüğüdür, 
Yanlış ve eksik bilgi hiç bilmemekten 
daha korkunç ve daha çirkin aonuç • 
1ar yaratabilir. Bunun zararı dofru .. 
dan rofruya yurda olur. işte bunun 
içindir ki genel nüfus sayımına kar
ii yapılan bir suç doğruca yurda: ya. 
pılmr~ sayılır. Yurda karşı suç işllye
cek yurttq herhalde çok nz bulunur. 
B• Tark vurltQfını böyle ağır bir suç 
tan uzak tutanm. 

Şu halde hUktlmetin bizi ödeve ~
ğırdığı günü bekliyelim ve bize veri • 
Jecek öde,·e yüksek bir heyecan l"C is-
tekle n büyük bir do~rulukla ntıla ... 
Jım. Bu iş yurdun :) iildcttfği borçlarm 
başında gelir. Bunu bir dakika unut
mıyahm. 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

glJlnenlerln 

TERZiSf 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllrsfnlz 

ISTANBUt 

Y enipoıtabane 
kartıaında 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 
"- Deeeh, Tavtankulak, deh ... 

iyi kofuyoraun amma daha h12lı 
git, deeeh... Hem. bak, ne ayıp ... 
Şu önümüzdeki etekli köylUye bir 
türlü yetitemiyoruz.... Sen saray 
&rpuiyle be•leneain de bir köylü 
hemcinıinden •talı lrata11n? O . 
)ur fey değil... Deeeb... Fakat, 
köylü de amma uçuyor ha ••• Nere· 
ye gidiyor acalSa? ..• Büyük köyle
rin geçitlerine sapmadı... Yoksa, 
o da hemm ribi Y rlanlı mana.atı • 
rm yolcueu mu? •.. ,, 

papazlara: Hızır'ın penceresi önünde nöbet ============= ----------=----
-Bu herif ~ok tehli:keli bira. beklemeğe muvaffak oldum ve ıöttenem ... ·diye dütünclü. ·deh-

Ramarama, ancak dü!ünce.inin 
bu noktuma geldilctne sonra, kat
larmı çattı: 

"- Sakın bu adaaı, deminki 
eahte aıker ve sahte köylü olma · 
sın?... Öyle ya .•. Öyle :va. •• Ta 
kendisi... Aman, ıuna YetiteJim 
de yoldathk edelim ... Daha bir ıa
at kadar yol nr ... Çene çalarız ..• 
liem bakalım, belki bazı öteberi· 
ler de &frenirim ••• Haydi TaYf&n
kıııak ... Deeeh .•• Sen, çok uiurlu 
ha~vanıın ...• Beni, tam İ•tediiim 
heddl- d~- JL&.::....:: ~1ere "il'" ıoın.un1yonun ... 
Deee]ı !... Fakat, Momenyör de 
amma hızlı ıidiyor ha ... Yetifmek 

k .. pe auç olacak .•• Deeeh ... ,, 
Yarım aaat daha bayvanı ıiir . 

dükten sonra, Ramarama, 6niinde 
gideni durdUl'JDak için, batırma . 
ia ba!ladı ... Halbuki, bu bağırma 
üzerine, sahte köylü, eteiini büı • 
bütün kamçıladı ... Arkaya bakı • 
Yor, bakıyor, koıtunıyordu. 

Nihayet, oldukça yükselt bir 

d d d. MU lüma ) k d. · d ok 1 .. " -..ı· liz midir, nedir, bari orada bana am ... • e ı. • ı · n arm ca- en ıım en ç ıey er ogremıım .. Kirallk daira 
susu oldujunda asla t~em kal. Herhalde teıebbüsümüzde muvaf. raıtlaıa .... ,, 

Kabataıta, Sedüstünde Çüriili
aulu Mahmud Pata apartımanında 
ıayet güzel manzaralı büyü)i 
bet oda ve bir sof alı, mükellef lia· 
mamlı bir daire kiralıktır. 

TramTay: iıtaıyonunun hemen 
yanmdadtt. Takaime de yakındır. 

mamıttır. Sabahleyin nöbet yerin- fak olacaktık; fakat, rki kadırga- Fakat, çok geçmeden. bu te
den uzaklaflığrm vakit onun köte da hemen bu aktam harekete ka· menniıinin bot oldufunu ve her Ü· 

batından çıktığını ıördüm. ilk rar verdi... Zannederim, bu yaka. nıidin mahvolduiunu gördü. 
tÜJJflem o zaman uyandı. Sonra, ladığımız kara akrep nevinden ca- Hazin hazin gıcırdadığını ta u· 
elbi1e deiıitirdiğim ıırada çalılar susların bir ihbarı üzerine gibneğe zaktan duydukları ıey her ne iae, 
dibinde belirdi ve manutıra ıi . karar vermit olacak .. Görüyorau- onun yanmda durdular. Papu
decefimi anlayınca arkama düı • nuz ki. her zamanki ıibi, bu eefer lar, Ramarama'yı etekten çözdü. 
tü... de te9ebbüıümüz yanda kalıyor.. Biran, gıcırtı kesildi. Zenciyi rü-

Anl bir feveranla zenciye dan.. Artık, kadırıaları yolda haklama- tubetli bir yere yatırarak bailadı· 
10 

ve 15 llraya 
dil: nın çaresine bakacağız.. Fakat, lar .. 

- Hani pek çok itin varmıt da 
acele ediyordun, feHih? ! ... Hal • 
buki, nereye gideceğimi anlamak 
için, etek tedariıkine, ahıra kot . 
1DUfS1Ub ı&iilüyor .•. 

t•ıtığım bir fey varsa, o da, beni, -Deh! - dediler. KIŞLIK PALTO 
asker kılığına uıtalrkla sokan ve Gıcırtı ıene bqladı. Kızlara· VE PARDESCJ 
Hızır'm penceresi önüne diken ğası, vücudunun, qağıya ve daha 
Torellonun bu casus yamyama ıe· rütubetli bir yere <loğnı indifini • 
faat etmesidir.. Onun beni takip Earketti, bu çözüp batlama eme. 20 ve 25 llraya 

, editi, bütün niyetlerini ortaya koy. liyesi eınasında aizındaki hkaç ISMARLAMA 
du.. Türklerin casus ıebekeıi Yı· her ne kadar yerinden bile oyna- Safi yUn ve dayanaklı 

Ramarama kekeledi: 
- Efendim ... töt ... pöt ..• 
- Sus ... Hlli a&yleniyor ... Ya-

kalaym, sarm, earmalayın... Seıi 
çıkmasın ... Herhalde, buralardaki 
en tehlikeli casuslardan biri bu o
luak... Atın ıunu "Çıkmazlar 
dehlizine •.. ,, 

Bu kadar kat'iyetten sonra, dört 
papazda itiraza ?Meal kalmadı: 

- Batü.tüne, efendim ... 
Zenci: 

"450 altm verıi almak ıçın 
mektup getirdim ••• Okuyunca kim 
olduğumu anlıyacaksınız !,, diye • 
cekti ... 

Fakat, ancak: 
- 450 altın ver .... diyebildi. 
Çünkü, izbandut gibi dCSrt pa • 

)anlar manutırının bile içine ka- madryaa da, gözlerinden birinin ELBiSE e i1.B}!! 
dar sokulduğu ıeçen giln bir ker~ üzerindeki örtü, hafifçe kımılda· Müntahap çeşitli, yerli kumaş • 
daha meydana çıktıktan sonra, mıttı. Bu sayede indiii yeri gör- lordan en son moda, iki prova-
Albertino sarayındaki mevki sahi- dü. lı temiz malzeme, iyi tı yapılır. 
bi inaanlar arasında da bunlardan Meğer bu kocaman bir bostan • Ankara caddeei Orhan 
bulunacağında tüphe etmemeli..... dolabına bağlı imi~. Gıcırtı da on· Bey ham birinci kat ı 
Fakat, meıele yoktur.. Zenciyi dan getiyormU§ ... Ramarama, dö· Terzi Halil Kamil 

haklıyocağız .. Haydi, bindirin do- nen dolapla birlikte, kuyunun ,.!!!!!!!!!!!!!!~. 
laha ... Haklıdrktan sonra ise. To- korkunç derinliğine indiğini deh· 
relJo'ya bile haber vermek yok.. tetle farketti. ~-------------11.. 

Ramarama, nasıl bir yanht· Korkusundan az daha yüreği 
lıia kurban gittiğini anlıyordu a· durakacaktı. K U P()N 
ma, ağzı bağlı olduğu için meram Likin tam yanı batmda, ıandal 
anlatmanın jmkinı yoktu: &İymi, iki rah;p ayaiınm kendi· 258 

"- Batpapas Sinoı'tan batlta siyle birli ·t-. •uya indiğini görerek 

beni bu ba:!ireden kurtaracak hu- korkuıuna bir de hayret karıttı. l'-------------• 
lunmaz ama, ona kendimi nasıl (Arkası var)" 
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Cambazhanede bir facia 

Muallim sınıfta talebeden hiri-
5İne sordu: 

- Ahmet sen söyle... Baban 
terziye 50, kasaba 1 O, bakkala 25, 
fırıncıya 15, ~ütçüye 5 lira borç· 
lansa, borcunun yekunu ne olur? 

- Hiç bir ıey olmaz! 
-Neden? 
- Borcu bu kadar çoğalırsa ma-

halle deiittirmekten batka çare 
kalmaz da ondan!... 

Lüzumu yok klDD. 
- Oğlum, yazın çok fena ... Ça· 

ht•P daha güzel yazmalısın. 
- Niçin baba, bana lüzumu 

yok ki ... Zaten dnktor olacağım! 
T elitla içeriye girdi, haykırdı: 
- Çabuk kof, karın elinde §İ· 

şelerle merdivenden düıtü. 
Adam hiç te1qlanmadı: 
- Zarar yok, ddi, tiıeler bot· 

tu! 
- Saçlaruu t8rar taba renim mu halaza flllneli ~ dilfündün miı? 
- Evet ama ı~anmın ııe renk aiti• jruıu hatu,,,,,.,,.,f/Orum! 

Kasadar ~~~ ı--=c=:~ii!PM r--==~---=n ov•• detıı 
Bir tüccar, arkadaımı ikaz et· 

ti: 
- Kaadarın dikkat et! 
- Niçin? Şüpheli bir halini mi 

gördün? 
- Hayır amma, bugünlerde !i

mendifer tarifesini ıık sık ıözden 
ı~iriyor. 

- &nyo koatümüm daha gelmedi 
-n1 

- Bayır! Postadan yalnız bir mek-
tup çıktı. 

- Zarfı aç bakalım, belki içindedir. 

Hayıra alamet 
de{lll ı 

Kadın - Bu gece rü1amda se

nin bayan çok kıymtli bir kürk 
manto aldığını gördüm. 

Erkek - Aman hemen doktora 

ıit de seni muayene etsin, haıta · 

Ayyaş 

Fantezi rop 
iki kadın arasrnda: 
- Bu yaz kendime fan tezi bir 

rop yapbracakbm amma, kocam 
razı olmadı. 

- Neden razı olmadı? 
- Yaptıracağım robu kendiıi-

ne tarif ettim, "fantezi11 pek çok 

amma: kumaş tarafı lüzumundan 
fazla az, ben kııkanç adamım .. 
dedi. 

\ 

- ~--~--------~~----·~ 
Kadın (Tı:ocasına) - bir kelime da-

ha ıöylerıen dul kalmana ıebep Ola • 
caklınl 

lantJonunıaliba! Taze balık 

Denizde bir teıadül 1. 

Lokantada müt teri sordu: 

- Bu ne biçim it ıarson? Ev· 
veli balıiı ıetirdiniz, timdi d '! 
çorba getiriyoraunuz. 

Garson, miifterinin kulağına f ı
sıl dadı: 

- Balık daha fazla duramıya· 
cak kadar tazeliğini kaybetmitti 
de ... 

- içeri girsenize.. 1 
- Köpeğiniz ııırıyor mu? 
- Ben de onu öğrenmek istiyorum 

ga .. Daha buoün aldım! 
----------~----~------=---

Mahir bir aı•cı 

Sınıfta 
Muallim ıordu: 
- Hava iyi oluna hqımızm 

üstünde ne görürüz? 

Çocuk cevap verdi: 
- Gök yüzünü, bulutları tüne. . 

!1 ••• 
- Hava y ğımJrhı oluneur. 

-Şemıiye ... 

KQçOk ayaklar 
Kadıncağı% bu aaatten sonra 

mağazadaki bütün kutuları açtır -
uuı, ayakkabıları birer birer a -
yağına giymif, fakat hic bir ta -
nt!İni beienmemiıti. Satıcı ni • 
hayet sinirlendi ve: 

- Anladım, dedi, isted1iiniz 

aaykkabı dııardan çok küçük, i
çerdeu de çok iJuyük ol.cak. 

Sui m lsal 
iki ayyaı arasında: 

- Ben tam üç sene "Yetil Hi

lal,, cılar hesabına çahıtım. 

- Ne vazife ile? Konferansçı 

olarak mı 

- Hayır! içki içenlerin ne ha· 

le girecetini göstermek üzere be

ni maaıla tutmuılardı ! 

Karı koca kavıa ediyorlardı. 

Kadın bir aralık fÖyle dedi: 

- Şimdi anlıyorum, sen benim· 
le param olduiu için evlenmiMin

Erkek cevap verdi: 

- Hayır, benim param olmadı· 
ir için ••• 

- Blr A1dka beltk,,ın ,,_,,,., flm • 
dl ılze bir ip nwrdiwn aU/«llız. 

- O italik Mnu da pllllra f/Olla,,.n. 
bu ltılakla 11olculann araıına flka • 

mam! 

Güzel sesıı 
kadını 

Kadın - Sana bir ıarkı aöyli

yeyİlll mi? Mea4'1i "Seni ne kadar 
,.Yiyorum,, prkısını ... 

Erkek - Aman aevıilim, ejer 
beni seviyorsan hiç prkı ıöyle-
nıe ••• 

Kadın - Artık beni sevmiyorsun, 
eskiden pi§irdğim genıeklcr için "mı .. 

demi bulandırıyor,, demezdin •• 



Türkiye eskrim Italya - Fransa spor teması 
birincilikleri yapıldı Atletizm, yüzme müsabakalarını 

f · A L .. b k 1 h ·ıt · ıtaıvanıar, Tenis nıaçlarını 
pe ve 'Cı ıç musa a a an 1 1 Fransızlar kazandı 

Bursalıların kalkan ve 
kılıçla yaptıkları ulusal 
oyunlar çok beğen-idi 

1 
....... '"""' 

Diın, müsabakalar başlamadan iki sporcu bir köşed; antrenman yapıyorlar. 

En eski ve en iyi sporlardan bi
risi olan eskrim sporu için, F~de
rasyonun, billiassa baıkan Fuadm 
büyük gayretleri sayesinde son se 
nelerde, memleketimizde fayda
lı ve canlı bir eskrim hareketi u
yanmı~lır. 

Bir Macar antrenörle çalışan 
ve çok iyi yeti~en iskrimciler ara
rmcla, dün yapıl~n Türkiye bi
rincilikleri, şimdiye kadar yapı
,., r:. l ann en mükemmeli o.lmuştur. 

Dağcılık l<.lübünün sa]onların. 
da saat (16) da başlıyan müsa
~aka!arda, 200 kadar aeyırcı 

arasında lstanbulun birçok tanm
rni, simaları, ve ecnebiler göze çar 
pıyordu. 

Bunlar arasında: Orgeneral 
F ah rettin Altay, Rus sefareti ıek· 
re teri Polyakof, en eski aporcu
lardan tanınmı§ binicilik mualli
mi Behçet Atagenç, binici apor 
culardan H. Demir, J. S. K. klü
bü başkanı Ekteın Rüştü, Beşiktaş 
klübü asbaşkanı Dr. Emin Şükrü, 
GalawaraY klübü genel sekreteri 
Osman müeyyet de vardı. 

Meşhur 
ispanvoı 
boksörü 

Jsparıyol bo!:sörii />ancho Villar 

tspanyolların meşhur boksörü Pan
cho Villar,bugünlerde tanınmış İngiliz 
boksörü Ben Foord'la çarpışacaktır. 
İspanyol bu müsabakayı kazandığı 

tal·dirde, Avrupaıun en iyi ve birinci 
1'1nıf ağır ~ıklet boksörleri arasına gi
:receği tçin bütün ispanya, Pancho ViJ. 
lar'm mnvaff akiyetini bekliyor 

Bu seferki müsabakalarda ha
kemliği de, arsıulusal kıymeti o
lan aşağıdaki zevat yapmışlardır· 

M. Beoreski, Romen atletleri 
kafilesi baıkanı ve BaJkan atle
tizm komitesi fahri ba~kanı, M. 
Botosis: Yunan atletleri kafilesi 
batkanu Yunan ordusu albayla -
rından, B. Ekrem: lskrim federas. 
yonu üyelerinden ve uJusal takım
dan, B. Behçet: Yarbay, Maltepe 
atı§ mektebi öğretmeni, B. Enver: 
Tlli-lc: ;.krnn uluaa! takıın kaptanı. 

Müsabakalar 
Dün yapılan müsabakaların ilk 

kısmı kar§ılaşmasından alınan ne · 
ticeler: 

Eptede birinci: Sermet İstanbul 
(4 - 1), ikinci llhan lstanbul (3 · 
2}, üçüncü Muhip Ankara (3 2), 
dördüncü Mustafa Ankara (3 2) 
olmuşlardır. 

Kılıçta ise birinci llhami İs· 
tanbul (7 - 1), ikinci Orhan ls
tanbul (6 - 2), üçüncü Muhip An· 
kara (6 • 2), dördüncü Cihat Is~ 
tanbul (5 - 2) olmuşlardır. 

Müsabakalar araaında Bursalı 

Dün dağcılık kulübünde çarpışan 
eskrimciler 

gençlerin yaphkları ulusal kılıç 
ve kalkan oyunları çok güzel ol
muş ve hararetle alkışlanmışlar 
dır. 

Haber aldığımıza göre, birinci 
te§rinin 12 sind• şehriınizde bu
lunacak olan 50 kişilik Sovyet Rus 
ya takımından ikisi kadın olmak 
üzere 10 eskrimci olacaktır. 

Flöre müsa.hakaları da bu sa
b~.h saat 10 d~ devam edecek ve 
böylece Türkiye eskrim birincilikı 
1eı-i hibnit olacaktır. 

Fransa ile İtalya arasrnda büyük 
bir spor bayramı yapılmış ve bunda 
atletizm müsabakaları ile yüzme ya -
rışlarını Italyanlar tenis maçlarını da 
Fransızlar kazanmıştır. 

Tumde yapıJan yüzme müsabaka -
]arını ltalyanlar pek az bir farkla,a.n
cak bir sayı farkiyle kazanabilınişler
dir. 
Fransızlar daha fazla birincilik ka

zandıkları halde Ita1yanların ikinci 
ve üçüncülükte aldıkları puvanlar u
mumi tasnifte bunları başa geçirmiş. 
tir. 

Neticede Fransızlar 47 pu,·ana kar
şı 46 sayı ile mağli'ıp olmuşlardır. Te
niste ise Fransızlar üstün gelmişler • 
dir. Yapılan on iki müsabakadan ye -
disini Fransızlar beşini İtalyanlar 
kazanmışlardır. 

Atletizme gelince burada İtalyanla
rın galibiyeti daha kat'l olmuştur. Ya
pılan müsabakalardan ekserisini İtal
yanlar kazanmışlardır . 
Müsabakaların teknik derecelerini 

aşağıda yazıyoruz: 

100 metre: Birinci ve ikinci İtalyan 
üçüncii Fransız: derece: 10 saniye 
8/10 

Fransa - ltalya yüzme )'CJTt§ında 
1500 metre serbest yüzmeyi 

kazanan Fransız f ariır 

İzmir 
futbolcuları 

• 
Ruslar için 
hazırlanıyor 

l:zınirden bildirildiğine göre, 
dost Sovyet sporculariyle yapa -

cakları temas içi11, İzmir futbolcu
larının takım1t11 hazırlamak ve 

kendilerini çalıştırmak üzere, fut
bol federasyonu genel sekreteri 
Kemal Halim refakatında Gala . 

tasaray futbol antrenörü olduğu 
halde lzmire varmıJlardır. 

400 metre: Birinci Fransız ikinci 1-
talyan: derece: 49 saniye 1/10 

800 metre Birinci İtalyan !kinci 
Fransız: derece: 1 dakika ,4 saniye 

1500 metre: Birinci İtalyan ikinci 

Fransız: derece: 3 dakika 53 saniye. 
5000 metre: Birinci İtalyan ikinci 

Fransrz: derece: 15 dakika 1 saniye 
2/ 10 

110 manialı: Birind ikinci 1 tal yan 
derece: 14 ~aniye 8/ 10 

400 metrelik koıuyu F ranıızlara 
kazandıran Bouıet 

400 manialı: Birinci ltal~·an ikinci 
Fransız: derece: 54 saniye S/ 10 

Yüksek atlama: Birinci ltah'an i-• . 
kinci İtalyan: derece: 1 metre 91 

Uzun atlama: Birinci İtalyan ikinci 
Fransız: derece: 7 metre 30 
Sınkla atlama: Birinci Fransız ikin

ci İtalyan: derece: 3 metre 90 

Gülle atma: Birinci. ikinci Fransız: 
derece: 14,50 metre 

Disk: Birinci Fransız ikinci Ital)an 
derece: 45 metre 32 

Cirit: Birinci ikinci Italyan: dere -
ce: 61 metre 61 

Çekiç: Birinci İtalyan ikinci Fran· 
srz: derece: 47 metre 78 

4Xl00: Birinci İtalya: derece: 41 
saniye 8/10 

4X400:- Blrincl ltalya: derece: 1 
dakika 18 saniye 2/ 10 

Neticede ltaljra.nla.r 65 puvana karşı 
S3 puvanle. galip gelmişlerdir. 

Kadınlar araauula 80 ~ •ubest 
mede ltalyanlan g~ ifraMı: 

Renle Blondeau 

işin şakası 
-

!~d~~~şoo atnet j 
Ba.y Ahmet Fetkeri ve Bay Fethi 

Başaran atletizmde atletlerimizin 
kaybettiklerini görünce çalışmaya 

karar vermişlerdir. Vaktiyle 924 olim
piyatlarına hazırlık yaparken bu iki 
atlet çok çalışmışlardı. 

Bir giin bu iki değerli rakip, Kadı -
köy sahasında yarış ediyorlardı. Fet -
hi Başaran la beraber Ahmet Fetkeri 
diz çökmüşler, (100) metre koşu vazi
yeti almışlardr. Tabanca, patlamış, 

Kronometreler işlemeye koyulmuş . 
tu: 

Ahmet Fetkeri, lıer şeyin nizamlr -
sını sever, yani milli bir surette Ame -
rikan çıkışı yapayım derken, Fethi 
Başaran lrnşunun yarısını başarmıştı. 
lşte böylece, Ahmet Fetkeri, yarıya 
geldiği zaman, bizim şimdiki mıntaka 
reisi • o vakit atletizm heyeti başkanı
Fethi Başaran sona gelmişti. 

Bu aradaki farkı kapıyamıyacağrn

dan emin olan bu iki eski atlet, artık 
rakiplerimize çok ara vermemek için. 
1936 olimpiyadına olsun hazırlanma . 
ya karar -vermişler, bu haftadan iti • 
haren çıkı!=!lara başlamışlardır. Her i
ld!'ine - güreş sahasında, mm taka iş
lerinde olduğu, gibi - başarılır dile
riz. 

va~alliil<en lb>nır ~acı 
~<etec n ifil n ını m o 1n1 -

'taka meırlke~nl1"iln 
ge(ğmcesn 

Balkandan gelen atlet kafileleri a
rasındaki spor muh.3.rrirleri,Fenerbah 
çeli eczacı, hakem, eski futbolcu Cafer 
den bizim İstanbul mıntakasında ça -
lışanlann hangi sporlarla uğraştık -
Jarmr sormuşlar: 

lla1.ır cevap Cafer: 
- Efendim,demiş.. Merkez heyetinde 
çalışanlar hepsi güreşçidirler. 

6-2.-.... 
Yabancı yazıcı kılık kıyafetlere ba

karak: 
- Yal te'fe.kkeli, değil, demiş .. l\.fo. 

selA dereceleri nedir? 
Cafer şöyle cevap ve:rm!ş: 
- lsmail Hakkı <güreş heyeti reisi) 

ağır siklet şampiyonudur. Kadri Nuri 
(deniz heyeti reisi) serbest güreş 

Türkiye birincisidir.. Eyüplü Kemal 
Ucer: 87 alafranga şampiyonu, Fener
li Sait Salahaddin: 72 kilo, Hila11i 
başkan Fethi Başaran: 66 kilo, Sül<"Y
maniyeli Muhtar 79 kilo, lstanbulsuor 
lu Samit Nafiz 56 kilo birincisidir 
ler. 

Muharrir çok sevinmiş , .e : 
Süleymaniyeli Hikmeti göstere • 

rek sormuş. 
- Bu necidir? .• 
Cafeı· de - Bisikletçidir, demi~. 

Bir kaç kere Türkiye turunda hirin • 
ci olmuştur. 

Bunun üzerine yabancı yazıcr, bir 
tarafta oturan, Hilalh Ali Rrc1rnnı 

gfü:ıtermiş: 

- Ya demiş! Bu ne ile uğra ır. 
- Yüzgeçtir, Yüzer; hir kl're 

meşhur Ways MüJlerle yarış etti. 
Yabancı yazıcı boks heyeti heüof 
Nuriyi göstererek sormuş: 

- Bu zat da yzücü müdür? 
- Hapr efendim bu boksördür ele. 

misler ... 
Adamcağız şaşırmış: 

- Acaba demiş?! Boksta yeni ve en 
hafif bir siklet daha mı çıktı!. 

Son olarak Kemal Rıfatı göstet'mişı 
- Bu demi-;;, atletizm heyeti reisi-

mi? . 
- Ha) ır futbolcuılur. h:'~etin ba~ . 

kanıdır. 

- Ha! .. Ben bu zatı tanryorum btr 
zaman Romanyadan da geçmişti, fa • 
kat o z:ıman ba~ bağlı ldt değil mi de
miş .• ,·e şaşırmış.. olarak mıntaka mer
kezinden çıkmış gitmiı:;!. 

S. ·TURGUT 
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MusikJ. işlerimizi 
nasıl düzeltmek 

kabildir? 
Her ıeyden evvel musikinin j insanları garp muıikiıine alııtır· 

ilim ve sanat iti olduğunu ve hiç mak kolay değiJdir 
de kolay olmadığrnı, çok ~ahımak İte en cazip noktadan batla · 
lazım geldiğini kabul etmek la- mak lazımdır. Bu da operet ve 
zımdır. Musikinin •nektepleri sonra operadır. Yoksa garp mu • 
vardır. Tahsil elmeden ve ayni ıikisinin filozofik ve dramatik e · 
zamanda Avrupanm ınusiki hayatr serlerinden batlnmak doğru ola · 
nı görmeden bir insanın san'atkar maz. Böyle bir h.reket ahımamış 
olmasına imkan yoktur. insanları bütün bütün ndret et • 

Avrupanın btiyük konservatu. tirmek ve kaçırmak için en birinci 
varlarında tahsil gören gençler, çaredir. 
operalarda, ıenfonik konserletde, rimizle uğratacak bir mesul ma · 
tiyatrolarda en yüksek sanatkar- Her şeyden evvel musiki itle • 
la:rı dinlemek ve görmed: suretiy- kam tetkil etmek lazımdır. Bu 
le yetişmektedirler. Koıuervatu. makam; memleketin her tarafın • 
varların p:rof esörleri iıe ilim ve da halkrn anhyabileceii kolay 
ekeeriyetle enstitü azalar1dır. eıerlerden batlama~ fartiyle, kon 

Musikide yüksek kültürü olmı- 11 serler tertip etmek, askeri bando. 
yan bir insanın yiikıek eser vücu- ları ıslah ederek her gün her taraf· 
da getirmesine :mkin yoktur. Me· ta dinletmek, Avrupadan ?opera 
seli, idadi tahsili olan bir genç ve operet turneleri getirmek itle
ancak bir egzekütan olabilir, yok· riyle metıul olmalıdır. 
sa bütün hudutları atarak yükıek Bizde senfonik orkestra mevcut 
ıenfonik eserler yaratamaz. deiildir. Küçük bir kadro ile 

Musikide olsun, tiyatroda ol - bir orkeıtramtı vardır, o da Riya· 
sun, bizde: (Adam ıend~, kim an seti Cumhur orkeatraıidır. Bu 
byaeak, uydur gitsin!) diyerek orkestrayı teıkil eden gençler kon 
sahneye çıkıldtimr itiraf edelim servatuvar mezunu olmayıp, ame. 
i\vrupa görmeyenler bizde gör • li olarak yetiıtirhmit kimselerdh. 
'düklerini ıaheserler aanarak al Buna raimen bu teıekkülden 
kıılıyorlar. Galib" bu gidiıle va • iyi neticeler elde edilmittir. 
tandaılarımız hiç iyi bir ıey gör · Baılarına Avrupadan yüluek 
meden veya itilmeden bu dün - bir ıahsiyet getirildiği ve kadroıu 
yayı terkedecekler ! ' tamamlandığı takdirde zamanla 

Bir hakikati daha itiraf ede · senfonik bir orkestra olabilir. 
lim. Çünkü artık l"'unu açıktan a • Memleketin musiki terbiyesinde 
çığa söylemek nmanı ıeldiğine mühim bir amil olur. 
kani bulunmaktayız. Bizde bu - Mekteplerde ıolfej l>e muıik1 
gün için musiki yoktur. beıtekar tarihine ehemmiy~t verilmek ıu • 
yoktur ... Çun'ilh mektepleri henüz retiyle memleketimizde musiki 
yoktur. kültürünün esasatı kuruJmut olur. 

Kendi kendine çahta.rak sanat tik icraat olarak eski alatu. rkal 
hayatına atılan birkaç vatandatı· sazı derhal menetmek lazımdır. 
mızı tebrik etmemek kabil değil- Avrupa bu çalgıyı Türk muıi
dir. Fnkat kend;lerinden fazla kisi zanniyle "La danse du vent· 
bir : ey istemeğe hakknnu da yok re,, yani (Göbek havası) diyerek 
tur. alay etmektedir. Onlara bu musi · 

Musiki leşkUitımızı tetkik e- kiden yeni neslin zevkalmadığım 
delim: ve bilmediğini, Anadolu ise hiç 

Mektep olarak Ankarada bir bir 7-:aman terennüm etmediğini, 
musiki muallim mektebi, lıtanbul. İstanbul hudutlarını hiç bir za · 
da belediyenin bir mektebi vardır. man aesmediğini anlatmalıyız. 
Her iki müesaeıeye memleket bir 
çok para sarf ediyor. Acaba ne Aziz Çorlu 
netice elde edilmiıtir? 

~~~~ı:.ı:.~~-.~~-.~~~~~\~':t~~~·.\\·.\~~':.\~·.~~:c:ı-:.-..~\\l;Cft::ı:a 

Dünyanın bütün konservatu · Doktor H 
varlarımn ba§larında daima mu • ı M 
aiki alimleri bulunur, öyle bir 1ah- Al.İ İSmaı 1 
ıiyet ki profesörleri kontrol ede- HoydorpQfO hatanui bevliye 
bilecek bir alim olsun... Halbuki mütehaum 
bizde bu vazife bir idare iti telak· 

Vrolope - Operateuı 
ki edilmektedir. 

Muallimler ıse, bir ikiıi müs · • 
t.eana, konservatuvar mezunu de -
gildirler. Şimdi ıorah:n: Bu ikı 
mektep kaç Türk sanatkarı ye · 
tittirmiştir, isimleri nedir? 

llk hedefimiz egzekütanlar ye· 
tittirmek olmalıdır. Musiki tabi· 
atin bazı insanlara vermit olduğu 
bir kabiliyettir, herkeı musikiti· 
nas olamaz, ses yoksa ~arkı •Ö.V· 

1

• 

liyemez. Bizde hayretle görüyoruz 
ki kabiliyeti olmıyanlar da ıah · 
neye çıkarak işe karıııyor. 

"Olmadı,, dediğimiz zaman kı 
zıyorlar ve bunu bir hakaret telik 
ki ediyorlar. Ne garip zihniyet, 
değil mi? 

Bazıları ise "yavaş yavat yo
luna girer, ite böyle baılanır !,, 
diyorlar. Musikide, tecrübe o
yunları yapılmaz. Evveli sanat
karlar yetiştirilir. Bunun için de 
bunların mekt-ebine gidilir. Gay. 
ri ilmi bir musikiye bağlı kalmıJ 

Babıali caddesi Meaerret ole· 
li 88 numarada her ıün öjleden 
sonra saat ikiden ıekİ7.e kadar. 

:::::ıı::::::::m:::ı:ıms;:m:111ncr.a:ı:m::sm 
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Con Dilin r 
~==========:...-=-~~=:-~~~~=-~~-_...- No.4 =====~==:,/,.~ 

Dillinger bu hapishaneden 
1934 senesi martının onuncu gü. 
nü elinde bir tabanca ile herkesi 
tehdit ederek kaçmıfhr. 

fakat bir türlü yaka~andığı ha.be- ( .... fhtimE-lki bu, ar:ı.!< ~u kcrkuT'ç 
ri çıkmıyordu. ıarenç ve çtlıın zalımın son su • 

Bu sıralarda Dillinger, bir defa ıuzJuğuydu. 

daha ve en hain cüretini iÖıtere· Kana son susuzluğu ... 
rek çetesiyle birlikte, lndiyana · Nihayet i~te 1934 temmu:ıuııun Sonra anlaıılmıfbr ki, Dillin· 

ger'in elindeki tabanca tahtadan· 

dır. Ve azılı haydut, bunu höc· 
resinde bulduiu bir odundan yap
mıştır. 

nın Varsov mevkiindeki poliı mer 22 nci ak§amı Dillinger bir kızla 
kezini bastı. 

DHlingerle birlikte bir de zenı:i 
kaçmtflı. 

Haydudun böyle kaçı§ı , Ame· 

rikanm bütün halkını hiddetinden 

Dillin ger 

Bu eınada merkezde bulunan 
birkaç poliain hayatlarını lehli • 
keye koyarak oradan tabanca .ve 
kurıun alı, götürdü. 

Bundan aonra Dillinger çetesi, 
bir defa daha kurtulma imkanını 
bulmut ve geçen ıenenin niıan ay· 
lannda bütün dünya gazetelerine 
de akıetmit olan methur oto~obil 
h ~d iseıi olmuşut. 

Dil inger bir otomobil içeriıin · 
de giderken, polisler tarafından 
tethiı edilmit ve derhal arkasın " 
dan bir ateı yağmuru baılam1ıtı. 
Haydut bu sefer de yaralanmııtır. 
Çühkü epeyi ileride otomobilini 
boı ve kazaya uğramı§ bir halde 
buldukları zaman içerisinde kan 
lekeleri görüJmüttür. Otomobil 
de bir elek gibi delik delik ol · 
muftu. 

Dillinger'in bu sefer de ba§ka 
bir otomobile geçebilerek kaçtığı 
tahmin ediliyor. 

• • • 
Dillinger sağ ~akalansaydı, A· 

merika halkı onu belki de ıazla 
yakacaktı. 

Fakat P.kibeti, bundan daha az 
köpürtmüıtü. "Elinde bir tahta tedtt o-lmadı ... Maamafih, onun i· 
tabanca ile bu haydut, kapalı bir çin bir defa ölmek bile ceza de • 
hapiıhaneden na11l kaçabili?,, di· ğildi. DHlinger'i mümkün <)laay • 
yorlardı. dı, Amerika ~iriltip gene öl~Urttr' 

iki hafta kadar hiçbir yerdden gene diriltir, gene öldürür ve bu 
seıi gelmiyen Dillinger Moıon ıeh. suretle ya9ayıp öldüğü müddetçe 
rinde bir bankayı birkaç bin dolar bütün akıttığı kanların acın faz . 

laaiyle kendisinden çıkarılırdı. birden ıoymakla gene tirretliğini 
göstermitti. Dillingerin bütün bu katillik 

Fakat çarpıtma olmamıt değil. !erinden sonra 1934 may11ının 
di, bu eınada Dillinger'in kendiıi 24 ünde iki Şikago polisi, bi~ 

otomobil içinde ölü olarak bulun· de omuzundan yaralanmıt. fakat 
du. Bunlar, esrarengiz surette öl • 

gene ııvıtmıftı. dürülmü9lerdi. Kendilerine saldı. 
O ıece Dillinger'in bir dokto- b J b' · ranlar hakkında belli aş 1 ır ız 

run evine girip, doktoru ölümle elde edi'em:yorclu. Fakat bu iki 
tehdit ederek yarasına baktırdığı· poliıin de Dillinger'in amansız 
nı anlatırlar. dütman1 arı olduğu herkeıçe bel .. 

iki rıün ıonra, Dillinger ile liydi ... 
birlikte hapithaneden kaçan zen· Aynı senenin haziran 27 sinde 
ci ıabıkalı Yanrblad, polisler ta· D:llinıger'in aveneıin:len Ton Ka • 
rafından Miıigan ıehrinde tanın· rol iıimli haydut, poliıle mücade
mııtı. Zenci teslim olmadı. Çar· lettinde öldürüldü. 
pıfma eanaımda kurıunla öldü.. Haziranın otuzundan Dillinger 

dört arkadatiyle birlikte gene ln
Bu çarpıtmada zenci Yangblad 

diyanada bir bankaya daldrlar. 
da bir poliıin ölümüne ıebep ol-

T ehHke itareti verildi. Vagner İı· 
mUJtur. m:nde bir poHs Dillinıer'in kur • 

birlikte sinemaya gitmeyi karar • 

la§tırmıttı. Fakat kendisine ah • 
bap gibi görünen kızlara ıon za • 

manlarda yanılıp itimat ediyordu. 

• 

Otel yangınından •onra Dillingn' 
• 1 

,eteıinin yerleıtifi eu 

Netekim o akpm sinemadan çı -
karken, beraberindeki kız, afi§le• 
re bakıyonnuf gibi bir parça ge • 

ride kalırken, "bu bir numarah 
halk düımanı,. denen haydudun 
zabıta, itini bitimermiıti.:'! 

· -SON- i) 

Hayvanların 

• 
ınanmaz 

mısınız? 

Hayvanlar da tıpkı insanlar gi• 
bi sevinçlerini olduğu kadar keder 

ve acılarını da yüılerindeki ifade

lerle anlatırlar. Bilginlerin bu 

sözlerine inannııyorsanı:ı reame 

bakınız .. Bu hayattan Ç'!kilmit bi" 
fotoğraftır. Köpek kahkahalar

la değil, fakat özden gülmekte· 
dir. 1934 yılı martının 31 indenbe· şunuyla öldü. 

ri iki ~dm a~adaşile bblik~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dillinger'i Minesota da bir apar· 

tımanda tuzağa düıürduler, ger· •••••••••• •••• • •••••••• ••
çekten yakala yabileceklerdi. 

Her iki tarAftan kurıunlar vı· 
zır vızır i§ledi. Dillinger bir kü

çük makineli kullanıyordu. Erkek 

arkadqı Ojen Grin vuruldu, ıonra 
öldü. Kendisi de yaralandı. Me
murladan birl.<açı da yaralanmtf· 

tr. Ortadan barut duınan)arı da. 
ğılmca. pcliı?er oraya girdiler. 

Fakat Dillinger ha.ini, bir kere 
daha kaçmak fırsatını bulml19tu. 

O ıece birkaç arkadatı ile bir· 
likte Dillinger Minyopolis' de bir 

doktorun evine zorla girerek ya• 
rasını tedavi ettirmifti. 

Halkın aıabiyeti artık aon had
dini bulmuftu. Herkesin ara11nda 
bu har.dudun gezdiği söyleniyor 

Türk Hava Kurumu 
Büyük P iyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 7 eşrindediı 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır •• 
. .. . . . ' . ,.. . . ... . 
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a.lmeden, bil:ytik bir sevincin verdiği 
heyecan ve p,ıtınlık içinde söylemiş
ti. 

Onu ocafm parlak alevine dofru çe
kerek ellerini elleri içine alıp yanına 
oturttu. 

- Oh, fakat buz gibi olmuşsunuz .. 
Soğuktan titriyorsunuz Alis •• Elleri -
nfz pek titümüş.. Ateşin yanına so -
kulunuz .. Oh .. Sb:siniz, sizsiniz, ha! .. 
Söyleyiniz, niçin böyle titriyorsunuz? 
Ne kadar da sararmışsmız? Ne ka • 
dar yorgun göriinUyorsunuz? 
Gen~ kız: 

- Şfmdl buna ne cevap vereyim? diye 
dü1UndU. 

- Sevrttı meleğim, sizi orada, ka • 
pıya karşı ayakta dururken gördü • 
film zaman artık her şeyin bittiğini 
ve bir daha sizi göremiyeceğimi dii • 
oünmiiştüm. Birlbirimizden ebediyyen 
ayrılmıştık?.. Fakat işte gene yanım • 
dasınız.. 

Alla hAIA: 
- Ne söylemeli, ne uydurmalı? diye 

dil§Unüyordu. 
Susuşu şimdi delikanlıyı hayrette 

bırakıyordu. Acaba bunun sebebi ne
idi? Evet yaptığı şeyden utanması -
Iizrmgeliyordu. Bu genç kız. varlığını 
tehlikeye koyan, istikbalini mahvc -
den bir harekette bulunarak delikan
Jı ile buluşmak için Navar kraliçesini 
terketmişti. Solgunluğununı sükutu -
rıun sebebi buydu. 

Bu iki genç biribirlerini se\.;yorlar
dr. Hatta dinlerine yemin ederek bi • 
ribirlerine nişalnamışlardı bile! 

Fakat Alis gibi temiz saf kalpli bir 
ktzın nişanlısı bile olsa derin bir he • 
yecana kapılmadan bir adamın Yanı-
na koşması imkansızdı. · 

Ah, bu a§kın.ı. Navar Ju·aliçeaine 

söylemedjği için ne kadar büyük bir 
hata jşlemitti. 

Bu şefkatli kraliçe belki kendisini 
teseıti ederdi. Belki haline acryarnk 
kabahatlerini affederdi. 

Delikanlıya gelince o da l!levgilisi • 
ne karşı beslediği hürmet ve aşkr ruı
srl göstereceğini bilmiyordu. 

Genç kızın ellerini daha büyük bir 
sevgi ile sıkarak: 

- Alis? kelimesini mmldandr. 
Alis te gözlerini yan kapıyarak 

kendi kendine düşündü: 
- işte müthiş dakika .. Oh, ölmek!. 

Dudaklarımın aşkın lezzetini tatma • 
sından evvel ölmek! 

Delikanlı sesi son derecede bir ok • 
şayış kesbettiği halde: 

- Alis, seni Sen Jermene, kraliçe • 
nin yanına götüreceğim. İnşallah he
nüz gitmemiştir dedi. 
Kızın vücudu şiddetle sarsılarak 

mahzun gözleri Deodaya döndü. 
- Alis, sevgili Alis .• Göstermiş ol • 

duğunuz büyüklükten dolayı boş yere 
teşekkür kelimesi arıyorum, Şimdiye 
kadar aşkınızdan hiç şüphelenmemiş· 
tim. Şimdi ise bin kat fazla eminim. 
Gittiğim için sizi arkamdan gelmeğe 
sevkeden itimattan daha yüksek daha 
iyi bir delil mi olur. Oh, Alis, bu ge • 
ce, bu mukaddes gece, bana verdiğiniz 
bu saadetli dakikaların şükranım size 
nasıl ödiyeceğim? 

Genç kızın gözleri son derece bir 
hayretle açıldr. 

Bu hayret. arasında 'bir ümit şule
si parladı. Bunun ta beraber susmak -
ta dern.m el ti. 

D<'lika:ılı tatlı bir sesle sözüne ele· 
\:am ediyordu. 
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- Fakat yaptığın şeylerden kimse -
nin haberi olmamalıdır. Geliniz, daha 
vakit var .. Gel şevgili meleğim .. Yarım 
saat içinde Sen Jermene varabiliriz. 
O Yakit her şe) i kraliçeye söyleriz. 
Sonra ben tekrar yola ı;-ıkarım. Sen de 
beni beklersin. 

- Kraliçe gitti .. 
Delikanlı ellerini hirihirine rnrara-

rak: 
- Gitti ha! diye bağırdr. 
- Şimdi pek uzaktadır. 
Bir müddet se "izlik oldu. Son dere

ce heyecanlı olan l\lariyyak yavaş ya
vaş kendine gelen Alis dö Lüksü tarifi 
imkansız bir şeflrntle seyrecliyordu. 

Biraz kendisini toplıyan Ali!-!: 
- Haşmetpenahın arabaya binece • 

ği sırada ben kaçmak fırsatını bul -
dum. Beni çağırdıklarını, aradıklarım 
duydum. Sonra arabanın karanlıkta u 
zaklaştığını gördüm. dedi. 

- Bu, büyük bir felaket .. Oh Alis. 
diişüncemi iyice anla, sen benim için 
yüksek, temiz bir meleksin ... Kalbi -
min taptığısın .. Eğer mümkün olsay -
eh bu delilik derece~indc olan feda -
karhğından seni daha çok takdis ede-. 
cektim. Fakat, sonra ne demezler sev
gilim? Krali<:enin aklına neler gel -
mez? 

Al is tatlı tatlı delikanlıya baktı. 
Sonra uzun, siyah kirpil\li göz!mpak -
lan kapanarak : 

- Sizi gördiikten sonra, .söylene -
cek şeyler neme tazım .. Uzun bir ay -
rıhğa da:rnnmak benim i~in mümkün 
değildi. Bunun için, Parise doğru git
tiiinizi görünce muk:n·emet olun · 
maz bir kuvvet h<'ni de arkanızdan 
sürükledi. Şimdi se,·gi?im "ilden şu -
nıı istemiyorum .. Beni ged çevirme .. 
sözlerini mırıldandı. 

Alis dö Lüks bu sözleri söylerken 
son derece meyus ve düşüncesi kar -
makarışık görünüyordu. E\·et, hakfüa 
ten bu halde idi. Fakat bu heyecanın· 
dan aşkından, utancından değil söyle
diği ya.landan ileri ge1iyordu. Znalh 
Deoda bunu başka türlü anlryor, kal
bi sevgi ile genişliyordu. 

Genç kızın önünde diz çökerek elle
rini öpücüklerle boğdu Ye ruhu ~rhoş 
olmuş olduğu halde yüksek sesle sö.r
Jemeıte ha~ladı: 

- Affedersin Alis ! Oh affedersin 1 
Siz benden daha bliyük. daha yüksek 
kalpli. daha mağrursunuz. Ben sizin 
gibi yüksek ,.c temiz bir kızın se,'gisi· 
ne layık değilim. Oh, bana karşı bes· 
Iemiş olduğunuz itim.adın en açık bir 
deJili olan şu halinizden dolayı size 
herşeyi itiraf etmek isterim. Sizi gör-
düğüm ilk gi.inden beri kalbimi. kafa
mı hep sizin hayaliniz doldurdu. Ak • 
lınıza geliyor mu bilmem, yalnız ha • 
şınıza Paristen geliyordunuz, araba • 
nız dağda kırılmıştı. Aı;-abacrlar da si· 
zi terketmişlerdi. Herşeyi göze a larak 
yolunuza devam etn1iştiniz. Ben de si
ze l :arsıdan karşıya geçemediğiniz bir 
derenin kenarında rastlamıştım. O v:ı. 
kit bana başınızdan geçenleri anlattı 
mz. &-n sözlerinizi din terken güzelli-
ğinize hayran olarak sizi takdirle SH 
"' M'i:;or:=um. Ilü:} ük ceü7. ":.ıcınıı: al
tında uzun zaman )alnız kalmı:;:tık. Or 

·r.;ağa başlayınca -:~:' ·· ·
rımm üstür t ahp derenin öbür kryısına 

sreçirerek Narnr kraliçe~im• götür • 
müştüm. 

elikanlı ayağa kalkmı~tı. 1\ollarmı 
kavuşturmuş, başını sanki hatırala -
nn ağırlığı altında eziliyormuş gib~ 

önüne eğmişti. ~~cu.4.u.nuıı \·e yüzü •. • 
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SePıiuk Cluintitu: 
-- .... ,,_..__,,_., --~ tsııızz~ -=--

Bizim yolu 
t. , 

sel almış! 
- Hangi yolu? 
Diycekıiniz ... Anlatayım da din

leyin: 

Hani Defterdar, Eyüp tarafın. 
daki fabrikalarda çab9an kadın 
erkek, çoluk çcuk binlerce amele- 1 
nin yaz kıt, ıabah aktam geçtik
leri me!hur bir Akarçeıme • Edil. 
nelcapı yolu vardır; iı,tte o yolu! 

Bu ıefer de: 

- Koskoca yolu ıel nasıl a.lır? 
Diyeceksiniz. Onu gidin de dün-

kü. evvelki günkü yağmurlarda o
ra.dan geçmek zorluğunda kalmış 
olan amele ve yolculara soı-un ! 

Bu yol sözde üç aydır tamir edi
liyordu. Bir görseniz amma, ne ta
mir, ne tamir ... Daha bundan iki 
iki buçuk ay önce yağan ufak bir 
yağmurda da gene bu tamir edil . 
mekte olan canım yolun orta1 arını 
biraz ıel alır gibi o!nıuı; 'yağmur 
'ainip ha.va açılınca oralar tekrar 
üstünkörü onıartılmııtı. Gel gele • 
lim bu aef erld yağmurun seli üç 
aydır sözde tamir görmekte olan 
bu yolun öyle hatırı sayılır bir ye
rini alıp götürmüş ki timdi oralar 
dizboyu birer çukur halini almıf ... 

Dün, ak~am g~ vakit alacaka -
ranlrkta ve o yağmurda çamurda 
hu yoldan evlerine dönen amele -
den birkaçı oradaki Must.afapa~a 
tekkeıini geçer ge; mez baktrrn ne
§eli neıeli ve giile katıla fU türkü-
yü söylüyorlardı: " 

Bizim yolu sel alnnş, 
Taşlanm ')"e1 ıılm:n, ! ~-~ 

Ben gurbette gezerken: 
Yavuklumu el almış! 

Hot bir makamla söylenen bu 
yeni uydurulmut tekerlemeyi ön • 
ce ben gerçekten yeni çdanıı; ya· 
hut eski memleket havala.nndan 
bir türkü sanmıttım. Fakat, ıon • 
radan öğrendim ki dün ve evvelki 
günkü yağmurlardan sonra Musta
fapafa tekkesinden aşağısı yarı 1 
yarıya çöken ve yarı yarıya ıelin 
önüne katılıp denize giden bu meı 
hur yolun o halini görünce yolcu
lardan birkaç delikanlı araların -
da bu türküyü uydurup oradan 
geçerken ıöylemeğe baılamıılar. 

Ne bot değil mi Üç aydır söz
de tamirine çalıtılan hu ıııeıhur 
yol daha bir sonbahar yağmurun . 
da böyle olursa ya kıtm ıiddetli 
ve süre~di yağmurlu havalarında 
ne olacak artık siz dütünün ! 

Belki de o zaman yolun höyle 
bir kumım değil; hepsini birden 
sel alıp süpüı·ecek ve bu defa da 
yolcular hep bir ağızdan aynı tür· 
küyü değittirerek şu tekilde söy . 
liyezekle~·dir: 

Bizim yolu aldı sel, 
Orta batak, yandan gel! 
Düşe kalka insanda: 

Ne kol kalır, ne de bel! 

Sözde daha yeni tamir gören ve 
hala üzerinde amele çalııan hu 
yola kar§ı edilen zahmet ve mas • 
rafa yazık! Hem bu yolun beş 

dakika ilerisinde yüzbinlerce Ji -
raya yapılmakta olan Marmara • 
Haliç harikulP.de asfaltının yanı . 
:Jj&ftft:d9l l>u yol l>Oırıuntu.su liiç de 

yakışmıyor. 

Gezgin Haberci 

Ankara IJokanta ve birahanesi 
Sirkecide ~staıyon kötesindP. yeni Ankara lokanta ve bh-abane · 

sinde on ki§iden mürekkep ulusal musiki heyeti her gece ıaal 
18 de icrayi ahenk etmektedir. içkiler ve mezeler rekabet kabul 
etmez derecede ehyendir. 

RABEH - Aksam rostası 11 
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Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

~Para parayı 
~ çeKe12 .•. 

§- " iŞ 
~ KUMBARASl'na 
~ Sahip Talihliler 

~ 
~ 

ilk teşrin 
kurrı,sında 

207 kişi sooo 
lira ikramige 

alacak 

Blr:ncl ikramiye 

1000 lira 

lkSncl ikramiye 

250 lira 

10 klflY• 100 erden 

7000 lira 

20 kişiye 50 şerden 

1000 lira 

175 kt,ıye 1 O ardan 

1750 lira 

sıNtRveAKIL D Etem Vassaf Hastalıkları milteha~ısı f • 
Cafaloğlu Orhan B. apartımanı Tel: 22033 - E v. Ko.dıköyü Balı:uiyc neri sokak Tel: 60701 

fesi 1 ilk teşrin sabahından itibaren tatbik olu
nacaktır. 

1 Tarif eler gişelerde satılmaktadır. 
ti 

Kadıköy - Gazhane 
Tramvay seferlerinin işletme açılışı 

Üsküdar - Kadıköy ve bavaliıi halk tramvaılarr T. A. tirketin· 
den: "-. 

Kadıköy tramvay §ebekeınizde inşaatı bitirilen Kadıköy - Gaz
hane hattı, yükaek nafia vekaıttince tasdik olunan ve ~irnd; tatbik e
dilmekte olan ücret tarifelerine göre, 1 birinci teşrin 1935 sabahnıdan 
itibaren itletme;re açılacak ve bu suretle Kadıköy - Altıyol - Sö 
ğütlüçeşme - \(öp:rü - Gazhane arasında muntazarr~ tramvay sefer

leri tesis edilecektir. . '\ 
' 

Zabıta memurlarına 
Müjde: 

DAİM ON 
FENERi 
GELMiŞTiR 

Dikkat: Ampulleri Daimon - Pilleri Daimon 
Bilhassa fenerine ve 1526 numaralı Daim on fenerlerine dikkat edilme 

si ve taklitlerinden sakınılması. ' / 
Başka marka verirlerse aldanmayı mı. 
Deposu: Tahtakale No. 10 Her yer de arayınız. 

Akay işletme direktörlüğünden: 
Adalar • Anadolu - Yalova ha ttında l/Birinciteşrin/935 Salı iÜ• 

nünden itibaren Sonbahar tarifes i tatbik olunacakdır. Bu tarihten i .. 
tibaren Haydarpafa. Kadıköy hattının ıaat 18,55 seferi de Köprü • 
den 18,50 de kaldırılacak ve Hay darpafaya uğrayarak Kadıköyüne 
gidecektir. Yeni tarife iskelelere a1ılmı§ ve cep tarifeleri satılı§a c;ı• 

Tt:JR KiVE .--Dün ve Yarın-..... karılmııdır. ,(5983)'. 

'l 1 RLıAT 
BANKA51 

Tercüme külliyatının 4 üncü 
serisi tamamlandı 

1 O kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıi.n Ahmet Reıit 
32 Ariıto Metafizik Hilini Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 Kadm ve Sosyalizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rilr: .. 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve san'at Suud Kemal 
38 E tika Ağaoilu 
39 Heraklit Haydar Rifat 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Müracaat yeri - Yakıt müessesesi 
lıtanbul - Ankara caddesi 

TEPEBAŞI ŞEHİR TiYATRO

SUNDA 

İıtılnbul Belediqe~i 

SehirTr·yatrosu 

111111111111111 

Birinciteşrin 1 sa 
lı 20 de ölçüye Öl· 
çü, 2 çarşamba 20 
de Ölçüye ölçü, 3 
perşembe 20 de öl
çüye ölçü, 4 cuma 
20 de Ölçüye ölçü, 

Satıhk Gülyağı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bir borca teminat olarak Ban kamıza verilmit olan 1 kilo 932 
gram aıkletindeki Gülyağı 30/ 9/ 935 Pazartesi günü saat 15 de 1697 
numaralı Bankamız kanununun h ükümleri altında Şubemizde arttır· 
ma ıuretiyle satdacaktır. Teminat akçesi maktuan 20 lira. (5834) 

DON ve YARIN 
Tercüm.- külliyatı 

Savı: 42 

Gtlntln hukuk ve 
içtimai meseleleri 

SUPHI NURi 

f Kayıp aranıyor 
Yirbi beı sendenberi lstanbuf. 

1 

c!a bulunan bi\bam Harırntlu Ko· 

dozların damadı muhtedi lsmaili 

1 
' 

(eski ismi Karabet) arıyorum. 

Tanıyan ve bilenlerin gazete ida

rehanesine bildiYdikleri takdirde 

mükafat vereceğim. Kızı : Flor. 

(4754) 

l•tanbul 3 iincü icra Memur
luğundan: 

111...111 
;) cumartesi 15 de lstantJul _ 193S 
Çocuk tiyatrosu, 5 ............ . 

935/ l 707 numaralı dosya ile 

mahcuz ve paraya çevriJmesine ka 

rar verilen 1931 modeli Şevrole 

markalı bir kamycnetin ikinci art

tırması 30 - i} - 935 pazsrte.i 

günü saat 4-5 de açık arttırma ile 

Vefada Kovaf;darda 47 numaralı 
Yıldız garajında satılacağından 
istiycnlerin hazır bulunacak me

murumuza müra.:aatları ilin olu· 

cumartesi 20 de 
111111111 Yarasa, 6 pazar sa 

bah ı. ıı aa \ J::uk tiyatrosu, 6 pazar 
15 de Yarasa, 6 pazar 20 de Yarasa 

Satış merkezi: 
:v AKIT Matbaası Ankara Caddesi 

Fiyatı 75 Kuruştur. nur. 



~ auçuk-adamlar 
Romanın mevzuun·u hazırlayan: Edgar Valas 15 

Vccl 

Vapu,._ 
da. ,,z11· 
yer 
oldu-
9u11u 

r keş/et. · 
ı ti. 
( 
r. 

.:-~---' 
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~Jvi vor. 8un
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1'1 i ili/ ima A:. 
i~i'n ya,.dlm 

ed",. miıin .. ~~~~'fl 
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1 MIRASI 20 -

-
AVDA 75 KURUŞLA 

Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 
Alevstz, dumansız ve kokusuz - Hiçbir tehllkesl yoktur· Otomatik ayarb 

Feıtn €8 lira -Bir lflle 'a'e ile vereaiye 72 lira - 4 rene vac!e ile veresiye 82,5 lira- kira ayda 75 kuruı 

SAT i E 
SAT 1 Ş 

SALIPAZAR 1\IAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRiK EYl 
KADIKÖY 
BUYUKADA 
USKODAR 

V.ERLEAI: 
Sahpazar, Necatibey caddesi, No. 428 - 430, Tel: "963 
Tünel Meydanı, Beyoflu Telefon: 44 800 
Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi Telef on: 24378 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
23 Nisan caddesi. Telefon: 56,128 
Şirketi Hayriye iskelesi, Telef on: 80312 

-------·----------~--~--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------
Şehrimfzln yeglne aazh lokantası 

ÇaQlayan 
••Eski Mu len Ruj,, 

5 Birinci Teırin 1935 Cumartesi akf&Dlı yepyeni programb 
açılıyor. Telefon: 40335 

Akay işletmesi Direktörlüğünden ! 
Gidit Geliş Tam Bilet 

1. ci mevki il. ci mevki 
1 - Köprüden Kınalı ve Burgaza 27,50 20 
2 - Köprüden Heybelı ve Büyükadaya 30 22 
3 - Büyükada ve Heybeliden Köprüye 30 22 
4 - Burgaz ve Kınalıdan Köprüye 27,50 20 

Ekonomi Bakanlığınca iki ay için tatbiki taıdik edilen tenzilatlı 
Adalar ücret tarif esi ve ilgili iskeleler yukarda yazılıdır. Tenzilat 
yalnız gidit ve dönüt tam biletlere münhasırdır. Jlu tarifenin 1 -
Teırinievvel - 935 tarihinden it~baren tatbikine baılanacaktır. 

(5884) 

~ı:~~~~~ıı ı1 Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.il 
Bilumum tahlilat ElnininU, Emliklİ 
ve Eytam bankası karşısında izzet-!! 
bey hanı. g 

:amıırıııu111m'.,..,,::=::111necmar.::::::::::-.a 

Selamı izzet 

Tiyatro Sanatı 
Her kitapçıda bulunur 

Fiah: '15 lıunıı 

Satıhk otomobil 
Kullandmıı fakat iyi bh· halde 

Beybi F ord otoınobili ıatdıktır F e. 

neryolunda Muhtarpafa •;1kma · 
zında (6) numaralı eve muraca · 
at. 

BAYANLAR: 

COSKUN 
Manifatura tirketinin taaff1eıinden bir an evvel iıtifade 

ediniz. Çünkü: Tufiye için Ticaret Oduııım tayin etmiı oldup 
müddet bupnlerde bi~İr. Fe.,.kalide tenailltb aabt· 
Fiyatlar maktu ve •bf pasarlıbızdır • 

.. ,..... it Banka• k• .... •nda 

Petrol Nizam 

Saçları 
Besler - KuvYetlendirir -

D&kftlmeıini keser uıahr. 

PETROL NiZAM 
T fcrübe edilmiş en iyi aaç ilAettfır. 

------
~ 
~ 


