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Uluslararası Sofyada Komünistler· 
faşizmi 

~Ulolini, kendi ülkesi içinde, ate
• .. berı .. bildiğimiz demokrat biçlmln
ld' bütun yurddaşların dii.şünceleri
"-ı IOrmoJc, genel işleri ulusun doğ!..u-
~ruya seçeceği kim8elere yap • 
hr ,, Yolundan aynlmıştı. Bütün 
le dun l/alabacı (mümessUi) saydığı 

ildi adamlarını ortaya çıkanyor: 
~Bu ulus! Senin çıkarının ne ol· l 
llQ nu bizler kavradık. Senin çıkan- ' 
_ olarak işleri biz çevireceğiz! -di-
..,,. " l ' •oy ediğinl de yapıyordu. -:oma andlaşmasından önce, dedi
~lar çıkmıştı: "Musolini Jtalya 
~ eki sıyascwı, ulusal bir sıyasa 
~~ iıti~or.,, denilmişti. Faşist 

anına gore, artık ufak ve ortan -
ea 1( 
)'f d' uruıtakların ( devletlerni) sözle -
la ınlennıemeli imiş; büyükler, ara-
t~Q anlaşarak, bir uluslararası 

zrnı Yaratmalı imişler: 
Ol,i; Ey uluslar! Sizin çıkannızın ne 
lil .~unu biz kavradık. Bütün yergü-
6t 1ıun iyiliğine uygun biçimde işleri 

ı ÇeVireceğlz ! -demeli imlşler _ 

~~al Romaya doğru yola çıkmaz
lftay 011ce, Fransızlar, böyle bir anlaş
O a llanaşmıyacağa benziyorlardı. 

~~ l/a: Uluslar birliğinde toplanan 
lılak ildi ıiyasalanna o kadar uyan 
llrı lcurultakları yüzüatü bırakabi • 

er lhlgdi? 

~r&cak, ton gelen haberlere bakı -
cı., ~rtalıkta fÖyle yeni bir dedlko
l~ O§ıyormuı: Fransa, Küçük An
"'- an ayrılarak Almanyayı bUe 
'~ile alarak, büyüklerin el birliği 

a erine boyun eğecekmlf- - 
~emeyiz: Fransamn bu yola yat-

ne kadar U.anmak gerektir? 
tö11ı ile" MiUüa:. bll11M kunutaklar, 
~Gl elldlği gibi, el birliği etıeler bUe, 
L. ,,!tındaki çıkar çarpıımalan öyle 
Vfl•cıkt" 
t-ı orı ur ki, ergeç gene bozuıacakla-

adadır. 
11;; • 

bqzlk llilklerin birleşerek bizlere zor-
11ıı11 edeceklerine, artık soluk aldır -
~z (<!ki arına şimdilik inanamıyo-

Vilhelm 
Aşçıbaşısı tarafından 
Uldftrillmek istenmiş 

Eski Alman imparatoru Vilhelm 
ve kann 

Bir fabrika 
basarak · 

telefonlarını 
kesdiler 

Bir kaç gtln evvel de 
bir tren devirmişlerdi 

Sofya, 28 (A.A.) -Bir takmı 
silahlı komünistler, Sofya civarın
daki bir fabrikaya girerek, bekçi
yi bağlamıılar, telefon tellerini 
kesmitler, ameleye kartı bazı söz
ler de söyledikten sonra, polis ye
titmeden kaçmıtlardır. 

Birkaç gün evvel, gene bazı ko
münistler bir amele trenini durdu 
rarak, nutuklar söyleyib dinlettik
ten sonra tekrar sahvermitlerdir. 

-M·o·s·kova-11 
da hadisef 

yok 
Londra, 28 (A.A) - Deyli Bugün çıkan gazeteler, ıöyle 

Meyl'ir. (Doom) muhabiri sabık bir haber neıretmiılerdir: 
Kayserin 76 ncı yıl dönümünün Moıkova, 27 (A.A) - HU.. 
fevkalade sükUnla kutlulanmuı - kOmet aleyhinde bir ıuikut teı 
na on bet yıldan beri hizmetinde kilatı meydana çıkanlmııtır. 
iken on gün evvel Doom' dan Al- Teıkilatın Amerika Birletik hü 
manyaya iade edilen aşcrbatmın kUmetlerinde de ıubeleri var
Vilhelmi öldürmek teıebbüıünde dır. Reımen bildirildiğine gö
bulumnut olmasının ıebeb oldu - re, bu mesele ile alakadar ol-

'111 hakTdfiÖa çl'Dftiili Dair Jliy1ia- f ma~-=ıı1Zıı<Jıra-.~.-.ııt1•· ;ıı:• §İ yakalanınıt $ 
lan bildirmektedir. ve askeri hapiıaneye atılmııtır. 1 

Filhakika sabık aşcıbaıının Bildirildiğine göre, bu tel-
Almanyaya gönder:Jdiği ve timdi grafta bir yanlıılrk vardır. Tel· 
de orada bir timarhanede kapalı graf hatlarında bozukluk oldu
olduğu teeyyüd etmittir. Çıkan ğu lçin, "Meksika,, kelimesi A· 
ıayialar Kayserin karısı Prenses nadolu Ajansına "Moskova,, o
Herminein atcıyı kovarken kendi larak gelmittir. Bahsedilen ha-

...____ (Vl-nO) (Devamı 10 ncuda) diae, Mekıikiıda çılmııttır. 
=-- ---------------------- ·-----... ----······--········ __ ; 

BORJiVA Mlsslslpl taşdı 
Amerikadan bildirildiğine gö

re, Misaisipi tafmıı, binlerce hay
van telef olmuttur. Zay:at pek 

Güzel ve Gürbüz 
Çocuk rnüsabakanıız 

Birinci, ikinci ve üçüncüler 
nastl seçildiler ? 

VA-Nt\ bugttn S ilnctl sayıfadakl~"Benlm 
GUrUştim"de size bunu anlatıyor 

Oatte: (Soldan •ala tloğru) bayanlar aıcmntlaki müaabalıamn ikin
cin aelme, birincisi Aybeküm, üçüncüıü Neylan Bayanlar ... Altta (Sol
dan aağa doğru) baylar arcuındaki müaabakanın birinciri Güneyt, 
ikincui Cahid Salih üçüncüsü Nuran Necati Baylar 

- Yazısı üçüncü, diğer resimleri sonuncu sayıf ada -

Bulgaristanda son vaziyet: 

çoktur. 

"Bulgaristanı büyük ve mes'ud 
yapmak için bize yardım ediniz,, 

----~~~~~~~~~___.:'...:;____:~~~~__-:~~~~ 

)MAARiF BAKANI BU 
SUZÜ iLE NEYi KAST 

~lŞEL ZEVAKO'NUN BU ÇOK HEYECANLI ROMA
NININ KAHRAMANI DÜNYANIN EN DUSKUN KA-
DINI OLARAK TANILAN '" 

LOKREs BORJivA 
6 

Baştan aşağı hareket, heyecan ue esrar dolu olan 
u romanı, Perşembe gün.ünden itibaren forma forma 

Parasız olarak okuyucularumza uermeğc başlıyoruz! 

ETMEK iSTEMiŞTiR 
Zağrepte çıkan Novosti gaze

tesi yazıyor: 
"Sofya gene günün ıehri ol • 

du .. Bundan sekiz ay evvel Zve
no ırupunun bir hamlesiyle 
bata gelen Kimon Georgief hiç 
ummadığı bir zamanda birden 
bire yuvarlandı. 

Dit tabibi mektebinde bir hcu tanın di§leri tedavi edilirken · 

Georgiyefin düımesi '1rf onu 
bir müddet için ha,a getirmekte 
menfaati olan Zveno grupunun 
arasında çıkan bir ihtilaftır. Bat
ta Miralay V elçef olmak üzere 
Cümhuriyetçi Makedonyalılar o -
lan Zceno grupu son zamanlarda Diş tabibleri Bakanlığa 

müracaat edecekler 
(Devamı 10 ncuda) 

.. ---.. ·---==· ....... ==::ı 
Esir Kadını 

Dit tabibleri Sıhhat Bakanlığı -
na yeni bir müracaatta bulunma -
ya karar vermiılerdir.Bu müracaa 
tın sebebi, Dit tabibleri mektebin
de fakir, zengin ayrılmadan 

her müracaatçinin ditlerine ha -
kılması ve tedavi edilmesidir. Bu 
yüzden son zamanlarda dit tabip
lerinin miifterileri yarı yarıya a-

zalmıttır. Bu hal ayni ıekilde de
vam ederse bir çok dit tabipleri 
muayenehanelerini kapayacaklar
dır. 

Aşk ve His 
romanı 

Bundan bir müddet evvel Sıh - i nakleden: ( VI • no ) 
h~t Bakanlığına bu hususta bazı J Bu güzel t ~ ·k 1 
dl t b·bı · ta f d .. • e ı rı amız 1 t a ı erı ra ın an muracaat : b · 
edilmitti. Bu sefer meselenin !. .......... !'~~~.~-~~:-!.~ .... _i 

(Devamı 10 ncuda), _ 
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~a~ya Yunanis .. 
tanı protesto 

etti 
ATINA, 27 - Ita.lya elçisi, 

bugün Yunan Bafbakanıııı ziya· 
ret ederek Atinadaki İtalyan mek 
tehi camlarının kırılmasınr pro-

Flindenle La:valin Londra seyahati 
LOid Corc 

"" 11 . . ' • 111'' -_,., dl\uı.anun ·~ 
-

Ankarada . 
tayyare şehitlerı 

ihtifali 

. sto etmi,tir. -Bay Çaldariı, ha·
dise ehemmiyeti haiz olmamakla 
jeraber meçhul faillerin yaka
lanmasını emredeceğini. hadise
lerin 12 ada meselesinden dola
yı Yunan efkarı umumiyesinde 
hüküm süren galeyanın bir neti
cesi olduğunu söylemiştir. ltalya 
elçisi, 12 adada tam bir sükun 
hüküm sürdüğünü ve hiç bir fev
kalade tedbire baş vurulmadığı
nı temin etmiştir. 

Almanyayı tekrar Milletler 
cemiyetine getirmek için 

düşünülen plan 
Londra, 27 (A.A.) - Bay f 

Flandin ve Bay Laval'in, İngiliz f 
sefiri Sir Gcorge Clark ile yap-

lat yapılacağı zannedilmektedir. 
Bundan fazla olarak, Alman

yanın, Uluslar Kurumundan çe
kilmek için evvelce vermiı oldu
ğu tebliği iptal etmesi icab ede
cektir. Uluslar Kurumu da, si
lahsızlanma mukavelesi ve emni

yet teminab el birliğile tanzim e
dildikten sonra Almanyaya as-

"Çinin kendisini parça 
parça yedirmekte 
olduğunu duymak 

hiç de hoşuma 
gitmiyor" 

Ankara, 27 (A.A.) - P.o.·giiO 
saat 11 de Hacıbayram'da şe~İ; 
lik mevkiinde tayyare şehitlerı 1 

tifali yapılmı§tır. Merasime kale
den atılan üç atım topla ba§lıın· 
mı§, bir dakika süren bir ihtire.Jll 
vaziyetinden sonra hava kuV"el· 
leri namına yüzbaşı Bay Rahıııİı 
Türk Tayyare Cemiyeti Ankar• 
§ubesi namına Dr. Bay Ragıbı 
C. H. fırkası namına KütahY' 
ıaylavı Bay Natit Hakkı t~rafıo· 
dan ıözler söylenmittir. tıkları mülakat ,resmi mahafil • 

de mevzuu bahsolmaktadır. Bu 
mahafil, mezkUr mülakatta Fran

sız nazırlarının yakında Londra
ya yapacakları seyahatin müna-

ATINA, 27 - -Gelen son ha
berlere göre on iki ada Rumları, 
İtalyanların teşviklerine uyarak 
on iki ada ortodoka kilisesini 
Rum patrikhanesinden ayırmak 
isteyen Radoı, Leryüz ve Kalim
nos Rum metrepolitlerini tanıma
makta ve reddetmektedir. 

kaıa edildiğini tahmin etmekte. 
dir. 

Almanyayı tekrar Cenevreye 
getirmek için dütünülen plana 
gelince, Venailleı mua.hedeıUe te 
min edilmit olan askeri menfaat-

kerlik müsavatmı verip verme -
mekte serbest olacakbr. 

Londra, 27 (A.A.) - Birming
hamda nutuk aöyliyen Loid Corc, 
kendi yeni siıteminin ana hatla -
rını bir daha izah ederek herkes. 
ten kendi fırkasının menafiini 
memleketin yükıelı. menafiine 
raptetmeıini dilemittir. 

Uzak farktaki vaziyet hakkın • 
da endiıelerini ifade eden sabık 
nazır, ezcümle dem ittir ki: 

On iki ada halkı, ancak pat
rikhaneye merbut olan papaslan 
tanımaktadır. 

ATINA, 27 - Atina gazetele
ri, Kalimnos adasında karga§a
lıklar çıkmadığına ve örfi idare 
ilan edilmediğine dair lstefani a
jansı 1&raf mdan neıredilen teb
liğden bahsederken, on iki ada
nın Somalı kıtaaı gibi içindeki o
lup bitenler öğrenilemiyecek ka
dar uzak bir yerde' bulunmadığı
nı yazmaktadır. Yunan gazetele
ri, on iki ada kilisesini Rum pat
rikhanesinden ayırtmak isteme-

nin hedefi Rumları ortodoksluk -
tan caydırmak olduğunu da ita
ret ediyoTlar. 

ATINA, 26 On iki adanm mu
kadderabnı tayin etmek için ora
da bir reyii.ma müracaat edilme
si hususunda ileri sürülen dilek-

ler KrJms adası Rumları r..raıında 
da genit makeı bulmuttur. 

Sarda reyiama bat vurulması, 
bu fikri takviye etmektedir. 

Yunan milli birliği cephesi, 
on iki adada ve Kıhrısda reyia
ma ha§ vurulması için Uluslar kiı 
rumuna hararetli bir müracaatta 
bulunmağR karar vermiştir . 

Uçak şampiyonluğu 
Ankara, 27 (A.A.) - Türk 

Tayyare cemiyeti umumi merke . 
zinden: sporcuların adını ta§ıya -
cak bir tayyare satın alınması için 
(Olimpiyat) mecmuasının ileri 
ıürdüğü düşünce, idman cemiyet • 
leri ittifakı genel merkezince uy -
gun .görülmüt ve mıntaka başkan
lıklarına yazılmıştrr. Yapılan ta -
mime göre, büyük şehirlerde dört, 
küçük tehirlerde iki en güçlü fut -
hol takımı arasında (Uçak şam • 
piyonluğu) müsabakaları yapıla -
cak ve hasılat Tayyare cemiyetine 
verilecektir. 

Tayyare ile 14 
bin kilometre · 

leri terketmeleri kendilerinden is

tenilecek olan devletlere daha 

fazla teminat verebilmek makaa
dile, bu planın ilk şeklinde tadi-

Bu muhtelif talepler yerine 
getirilmediği takdirde, galib dev
letlerin teklifi kendiliğinden hü 
kümsüz kalacakbr. Bu proje, 
F ranaa tarafından gayri kafi gö
rülürse, terkedilecek, veyahud 
müzakereler neticesinde tadile 
uğrayacaktır. 

Uzak Şarktaki çarpışma 
Sovyetler değil, Mogollar 

tarafından çıkarılmış 

"-Korkarım ki, hadisat yava9 
yavq Amerika i1e lngilterenin 
bundan böyle bir intizar ve ihmal 
ıiyuasma devam etmelerine im -
kan bırakmıyacak bir vaziyet ib
daı eyliyecektir. Çin'in kendisini 
parça, parça yedirmekte olduiu • 
nu duymak hiç de ho§uma gitmi • 
yor. Zira, bu parçaların her biri 
kilometrelerce arazi ihtiva ediyor. 
Buna bir nihayet verilmelidir.,, 

General Göring 
Varşovada Ulanbato, 28 (A.A.) - Bui. 

' nor gölü civarında Mongolistan 
Cümhuriyeti müfrezelerinin Man
çuri topraklanna girerek Man • 
çuri müfrezesine tecavüz ettiği 
hakkında yabancı gazeteler tara• 

fından ortaya atılan haberler ü· 
zerine Mongolistan Başbakam 
Bay Gandun bu haberlerin haki
kate uymadığını bildirmi,tir. 

Filhakika 24, 1 tarihinde bir 
Mongol müfrezesi Sumu de si -
lahit 17 ki,inin Mançuri cihetin· 
den hududu geçerek izahat iste
mek için kendilerine doğru ilerli-

. yen müfreze kumandam Dondu, 
pu yakalamak ve aevketmek· te -
tehbüıünde bulunduklarını gör • 
müşlerdir. 

Silah ile mukavemet etmek is
tiyen Dondup agrr şurette yara -
lanmıt ve vak'a mahallinde öl • 

1 

müttür. 
Bunu takib eden müsademede 

her iki taraf ta zayiat vermi,tir. 
Mongol Cümhuriyeti hükO.meti 
hadisenin esbabını araştırmak ü
zere vak'a mahalli ne meıul me· 
murla1:" göndermittir. 

Mongoliıtanda Bqbakam Su· 
ne'nin asırlardan beti Mc:.ngol 
topraklarına dahil olduğur.u ili· 
ve etmittir. 

Qovs:alle~ne dtıror? 
Moskova, 28 (A.A.) - Buimo 

gölü yakınında Sovyet kıtaatiyle 
Japon Mançuri krtaab arasında 
müsademeler olduğu hakkında 

yabancı gazetelerde çıkan _haber· 
lerin asılsız ve uydurma olduğu
nu bildirmeğe Tass Ajanıı me -
zundur. Buirno gölü Mongol 
Ciimhuriyeti ile Mançuri arasın· 
da ve Sovyet hududundan 200 m • 
uzaktadır. 

Buna binaen orada Sovyet kı-
taatının bulunmıyacağı aıikar • 
drr. Bunun gibi Japon müfrezesi 
ile müsademe eden Mongol hü • 
kQmetinin batında bir Kızıl Sov· 
yet kumandam bulunduğu hak • 
kmdaki fayia da aıılıızdır. Keza 
Mançuri hududunda Sovyet tay • 
yereleri uçarak Hailer yakının • 
da Mançuri köylerine alet açbğı 
hakkındaki haberler de uydur • 
madır. 

.. 

Vartova, 27 (A.A.) - Alman 
h: .va bakam General Göring dün 
aece buraya gelmi,tir. istasyonda 
mı\him muhafaza tertibatı alm • 
_,,.,.-,,.p R..T ••hal.. ••"t 1n ,:ı,.. Alnuın 

ıef aretine gitmiı ve öğleden son • 
ra da reisicumhurun avına daveti 
bulunanları BiaJoviesa ormanına 

götürecek olan hususi trenle ha -
reket etmiştir. General Göringin 
yanında Lehistamn Berlin büyük 
elçisi Lipskiyle Almanyanın Var • 
şova ata§emiliteri general Şindler 
bulunmaktadır. 

Lehistanda 
fırtına 

Zarar 500,000 zelotl 
Varıova, 27 (A.A) - Boris • 

r la w' da müthit bir fırtına olmut • 
tur. Petrol madenlerinde 20 kule 
yıkılmıf, fabrikalar, evler, yollar 
ve telefon hatları hasara uğramıt 
tır. Münakalat durmuıtur. Zayiat 
500.000 zeloti tahmin edilmekte • 
dir. 

f Sahalı ~azeteleri ne diqOrlar? 1 
''Çin Japon savaşının • •• •• 

ıçyuzu nedir?,,· 
KURUN - "Ambaldj san'atin ser-1 nu lldve ederek l)u işin bir an evvel f dirdiklerlnden bahse?en blr gazı gaz· 

lavlı'asüe Asım Usun bugün yazmış kökünden halledilmesi vaktinin artık mıştır. Bunu biraz 1Uphe ile karıılı -
olduğu başyazıda, bir çok memleketin gelmiş olduğunu söylüyor. yor. Ve yazıaını ıöyle bitiriyor: 

yaş meyva ve s~bze ihraç ~tmek sure- MiLLiYET _Ahmed Şükril Es- b."ı;;n~ılar ,:urub ;r;;;e~ ":r'e 
tile büyük kazançlar termn etmekte mer bugün yazmış olduğu yazıya "Jcr d~~ Js nek en h ztut~k r er b ye 

R 27 (AA) f olduğunu söylüyor. Bu gibi ihracat- . , A uı"nme ve a u omınmuza unu 
oma, . • - mpara - l b u· b l .. l" ~·· b ıa. ponya ne yapmak istıyor .,, serlavha· sormak ve cevab istemek hakkımız-

tor Öğüst devrinin 2,000 inci yıl • arın en e ' aşı gııc ugu am a I sım koymuştur. Son hddlseleri birer 
dönümü münasebetile, 1937 sene- olduğunu ilave ettikten sonra bizim b d J 

memlekette de inkişafı ç"k kolay ola- irer say ıktan sonra aponyanın ev-
sinde büyük bir hava fi]oıu, 14000 cak olan bu ticaretin başlaması için veUi Mançuri, sonra Çini, ve nihayet 
kilometrelik bir devir seyahatine ambaUtj san'atırnn iyice öğrenilmesi Orta Asyayı zapt, ve yerleşmek nige
çıkacaktır. lazım geldiğini söylüyor, ve Türkofi- tinde olduğunu söylüyor. Rusyanın 

Bu seyahate 50 tayyare ittirak sin son çalışmalarını alkışlıyor. ·ve Amerikanın Japon gayesi karşısın· 
d da bir şey yapamadığını, ve lngiltere-e ecektir. Bu tayyare!erin takib ClJ.JfHURIYET - Yunus Nadi 

nin de iki yüzlü bir siyaset güttüğü • 
edecekleri yol esas itibarile şu 0 • bugii.nkii yazısında geten gün Vefa nü de ilave ettikten sonra Japonya • 

dır.,, 

AKŞAM - Uç yıldız imzalı yazı 
Japonya - Çin savaşının içyüzünden 
bahsetmektedir. Yazıya göre Japon • 
ların Çine doğru ilerlemesi sırf ken • 
dilerine sağlllm bir istinadgdh bul
mak içindir. Çünkü M ançukuda geçen 
sene vukua gelen bir isyan J aponyaya 
orada kolaylıkla rahat edemiyeceğin1 lacaktır: Galatasaray maçında cereyan eden 

Roma, Agualiya, Sartr, Ma • yaralanma lıti.diselerinden teessüf~e nın adım adım gayesine yaklCZfmakta isbat etmiştir. 

Merasimde Kurultay Başkat11 

Kazım Ozalp, Başbakan ismet f· 
nönü, şehrimizde bulunan Bak~ 
lar ve saylavlar, Büyük erkit11 

Harbiye ikinci Batkanı Gener•I 
Asım ve Bakanlıklar ileri gelen· 
lerile Türk Tayyare Cemiyeti, bl 
lediye ve diğer te§ekküller ıııil
messilleri, kara deniz, hava kuf" 
vetlerine mensup bir çok zabit" 
ler hazır bulunmu§ ve askeri kr 
talar polis müfrezesi, mektepli• 
ler de me~sime ittirak etmif tir· 

Şehrimizin mezarlarına ınillf 
müdafaa Bakanlığı Türk TayYe.ff 
Cemiyeti, Ankara belediyesi, tiir 
kiye idman cemiyetleri ittifaklı 
Halkevi ve bir çok teşekküller ıı., 
mma çelenk eler konmuştur. 

SPOR 
ispanya Fra n· 
sayı yendi 

Madridde yaoılan futbol nta ' 
çında, milli Jspanyol takımı mil~ 
Fransız takımını 2 - 1 sayı il~ 
yenmiştir. 

Almanya Isvlçreyl 
yendi 

Stuttgart, 28 { A.A) - AlnJıtıll 
ve İsviçre takımları arasında ya' 
pılan bir futbol maçında, Alroaıı· 
ya ııfıra kartı dört golle maçı t<ı• 
zanmııtır. 

Buz Hokey şampi
yonluğu 

Davoı, 28 (A.A) - Buz üstiitl" 
de hokey uluslar şampiyonluk t~f 
nuvaıı bitmittir. Kanada tan:ıP1' 
yon olmuftur. Neticeler 9unlarc:lı1: 

1 - Kanada. 2 - laviçre. 3 / 
lngiltere. 4 - Çekoslovakya. 5 / 
İsveç. 6- Avusturya. 7 - Fran•' 
ve ltalya. 9 - Almanya. 1 O / 
Polonya. 11 - Macaristan. 12 / 
Romaya, 13 - Holanda. 14 / 
Lituanya ve Belçika . 

YflzflctlHlkte yeni 
rekorlar 

Şikago, 28 (A.A) - Eliıı0r 
Holm, sırtüstü yüz metre yü_,,e 
acun rekorunu 1 dakika 16 .anife 
3 - 10 da yaparak kırmııtır. 

·~ı Bundan evvelki rekor 1 dalı' 
20 saniye 6 - 10 da Mi11 D•"., 
Gileıon tarafından yapılmıştı. 

• J 
Adolf Kuper de von Vagenil' !SD 

dakika 36 ıaniye 9 - 1 O daki 1 
yarda sırtüstü yüzme acun rek0~ 
nu 1 dakika 35 saniye 6 - 10 
kırmıştır. 

Aksu köprüsil ,.,, 
Antep, 28 (A.A) - Antep ı1' 

Marat yolunda 150 metre bo~ tı 
da~i Aksu köprüsünün taııı•t:e' 
bitirildi. Bu köprü baharda , 

·ı k · ••ef/ R C b T b~ ] M balısediyor. Buna sebeb olan ve temız 
y~ns, uan, ar ra usu, e- oyunu ile tanınmış Vela klübüne de 
mıs: ~eh, Gazze, Haleb, İstanbul, 1 lıayrct ediyor. Neticede bütün bu gibi 
Selanık Padova ve tekrar Roma. hudiselcrin teşkücitsızlıktan doğduğu 

olduğunu söyliyerek yazısım bitiri- SON POSTA _ iki yıldız imzalı 
yor. yazıda Japonlann Çine mütemadiyen 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı Yu- ı hiicumlannı bir kurdun kuzuya lıü
nanlılann donanmalarını kuvvetlen • cum etmesine benzetiyor. 

tonarmeye çevrı ece ttr. ı•ı ~ • 
sim kış ve yağışlı olmasına ra l _ 
men Kiliavizet ve F evzipa.şa YJit• 
larmda İnşaat devam etınekte 



.. 
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~ndkAnon 1935 

~~ 'IÖtiLşiim,: 

~iinkii müsaha~ 
a.~ızın neticesi 

bll ?,~n, sabahleyin aaat dokuz 
Ç-.gtan w 

l11ııc1a Yarıma kadar, Beyoa -
ltızıi : Saray sinemasında gaze -

ıın tert"ıb tt• w • •• 1 tiirb" e ıgı ıu%e ve 
dı. c_z Çocuk müsabakası yapıl-
dt-. ~etemiz, aalonu dolduran 

etlıJerine b"ttab" ·· · ~ , ı ı ucretsız o -•e ' bir seanslık bir Miki Fare 
lo laıaıızara filmleri gösterdikten iak: he.kem heyeti aahnedeki 

lelere oturdu. 
P.f" 39 uaabakaya 49 zu erkek ve 

~~kız o~mak üzere, 88 yavru 
~· etnıııtir. Resimlerini der-
~,ıı "'• . 
~ Rlınız çocuklar, yüz albnıt -
~ fazlaydi. Bunlardan kimi u
~ ı,!erde bulundukları ve kimi 
hl tka mazeretleri olduğu için 
e~emittir. 
[)unküs dd""I" ili ayımız a a ıaım erı· 

ti, ~dığıınız gibi, hakem heye -
\atı_, 1~1f hukukçulardan, dok
lerd dan, diıçilerden, terbiyeci· 
~en, birlikçilerden, heykel • 
hl..ı' reııam, muharrirlerden, mü
. ""'ltepti. 

ı1.18\lnlardan daha· bitaraf ve 
~t. 
~d eaır kabul etmez heyet ola· 
li'b 8.ı. Esasen, altıncı Noter Ga-
0~111öl de bakıinaslığın kati 

•na nezaret ediyordu. 
~eteınizin mubanirleri söz 

' celseyi açblar. 

""' Evveli kız çocuklarından 
teı.:.l.ıc:.ğız. Hepsi de buraya 

111ler 

~-ıte~ heyetinin önü. bir da -
d'1. lt '°llra, çiçek tarlasına dön· 
~ler enle renk giyinmit minimi -s. Hepsi de ne tirin, ne 
~ : ne cana yakın feyler .•• 
&J.hi erı babaları doğrusu hep -
l, ' ail7.~I tf!rhiyf! etıniı .. ()y-
1\İtrai, l güzel duruyorlar ki ••• 
lcıııd lııüaabakaya girdiğjnin far
deti~ heyecanlı ... Kimi ise, oralı 
"«lt ••• Arkadqlanru süzüb du • 
tih~"·· Bir bayram yerinde imit 
&i, ..bileniyor .• Yalnız bir tane
~t neye.. (pardon!) bir ka -
~aptı!.. Farkına varanlar, 
)~ a.la.rını zaptedemedi .. He-

3:11ı .ti.ddetinden olacak I 
it. ite. lnını~ bayan, ilk önce, hal· 
duı-.. 'lı Yiizlerini çevirib dur • 
ı.r.d1:5 Battan bata sıralanmıt • 
tıı,tindon~a, bir yana çekildiler. 
teker h elu numaralarla, teker 
Slke.rıld•keın heyetinin huzuruna 
' ıla.r ..• Kucaklarnnıza alıb 

h. haatırıyorduk. 
...... Ad 

ın ne, yavrum? ...... Sel.. 1 

ecA a.aa ••• 
~ÇeC:.ha. duyulmamıt yeni öz -
~İtiını· ~dla.rdan mı?,, dive biri -

z-tn 'th: •• l\t w J .. zune bakıyoruz. 
ı._ eger Yavru k . . • 
"«t te(i,f f ' ca , ısmmı yan-
"-itd uz ediyormuf. Annesi, 

.._ ;n sesleniyor: 
~ ... _ e~d.. (Gazeteye bir 

~ısın· ı.._ -
Bu bebe 1 ~ılmıfb.)1 dıtıın k geçıd resminden al-

ı. -- ~umum"· . 
~le 't" k • ıntıba tudur: Ge-' ı..:r nesli, timdikine naza
~e IÜ 'VV'ur edilemiyecek dere -
~i.ti zellctınittir· ·· b"' ı ~ r A k , gur uz eı • 
l)i • "rtı h . l >'le heaı arbın saman çö . 
tl"İnden enen insan müsvedde -
~de ka. eser kalmamııtır. Yüz. 
~•~ı n, can • """. ' Yafamak zevki 

iç-? ~lılc r 
•111 ÇeL· eaaanı Cemal Nadir 

"lJ'or· ........ , . 
,,e var? 

...... 8 . 
d, t. unlar 20 

oir ' - 25 yaşların-
ftı er can kı \cı ~ . Ya cı bayan oldu· 
t. ltnJt ;._' blızler, ak saçlı, beli 
ııtb... ..qan ara 
~~~! 1'aıtna daha ya-

<va-no> 
.<Devamı s inci' de). 

Kapalıçarşı yıllardan sonra 
tamir yüzü görecek 

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

iş bulan bir 
dolandırıcı! 

250,000 Nezl~ ve 
grib çoğaldı Lira esnaftan uzun 

taksitlerle kesilecek 
Zavallı bir adamca-
ğızı nasıl kandırmış? Ya~dı~lanmız göz 

Galatada Arab Cami dvar;n- Onu ne alındı 
da garib bir dolandırıcılık olmuf, 
Muhittin adında bir adam Meh
med adında bir safdili kandıra -
rak iki lirasını almış, fakat ça -
buk ele geçirilmiştir. 

Muhittin Arabcamide kahve
de otururken yanına Mehmed 
sokularak fakirliğinden bahset -
mit ve kendisine bir it aramakta 
olduğunu şöylemiştir. 

Bunu bir fırsat bilen Muhit • 
tin, Mehmede: 

'' - Ben it Bankası maaı mü
temediyim ! .. On beş lira verri • 
sen sana orada kırk lira maaşlı 
bir it vardır. Fakat iki üç lirasını 
peıim alırım; demif, Mehmed de 
bu hayrihah f adamı elinden ka -
çırmamak endiıesiyle bira~ bek
lemesini ve parayı hemen getire
ceğini söyleyib kahveden çıkmıf, 
beş dakika sonra da Muhittinin 
istediği parayı getirmittir. 

Muhittin parayı alınca, Meh· 
mede töyle bir mektub yazıb 
vermiştir: 

"Patabahçede cam fabrika -
sında memur olarak çalışlll'ma • 
nız için mektubu getiren adamı 
gönderiyorum. Derhal ite başla· 
tınız!,, 

Orada :r.abir..adında, güya mü-
hendis sıfatiyle bulunan bir ada
ma karşı yazılmakta olan bu 
mektubu Mehmed, mal bulmuı 
mağribi gibi sevine sevine ala -
rak cebine indirmiı ve doğruca 
Paıabahçenin yolunu tutınuısa 
da Paşabahçede böyle bir ada -
ma rastgelmemiştir. 

Bundan sonra işin farkına va -
ran Mehmed, polise müracaatla 
Muhittini yakalatmııtır. Muhit -
tin, dün üçüncü müstantiklikçe 
sorğuya cekilm.iştir. 

Kabotaj işi nihayet 
halledildi mr! 

Devlet deniz yolları idaresiy -
le Vapurculuk tirketi arasında 
çıkan anlaşamamazlık, Okonomi 
Bakanlığı deniz işleri müstetarı 
Bay Sadullahın başkanlığında 
toplanan hakem komisyonunca 
halledilmiş ve kabotaj bölümü 
kararlaıtırılmııtır. 

Yeni bölüm ıubatta tatbik e -
dilmeğe başlanac'aktır. Her yıl 
böyle anlaıamamazhkların önü -
ne geçmek üzere bazı tedbirler 
alınması dütünülüyor. 

üniversitede diplo
malar nıerasimle 

verllecek 
Bu yıldan itibar~n O niver -

site fakültelerinin son sınıflarını 
bitiren talebeye diplomaları me
rasimle verilecektir. 

Pındıklıda lnönil 
mektebi 

F ındıkhda üç yüz bin lira har
canarak yapılan ilk mektebin ek· 
sikleri henüz tamamlanmadığı i
çin mekteb, gelecek Eylülde açı
lacaktır. Mektebe "lnönü,, adı 
-v:erilmif tir. 

Son zamanlarda çok harapla
ıan ve tehlikeli bir vaziyet aldı • 
ğından ötürü gittikçe tenhalaşan 
Kapalı çarşının tamiri için ·bir 
teklif yapmıştık. 

Sevinçle görüyoruz ki, (Ha -
her) in bu yoldaki ya~ılan göz 
önüne alınmıı ve çarşının tamiri 
için hazırlıklar baılamııtır. 

Bundan bir vakit önce beledi
ye mühendislerinden bir heyet 
çartıda tetkikler yapmıf, ve çar
ıının içli dışlı tamiri için bir mil· 
y.on lira kadar bir para lazım ol
duğunu anlamııtı. Halbuki, bele
diyece Kapalı çarıı için bu kadar 
çok tamir parası sarfı imkansız 

olduğundan en ziyade tamire 
muhtaç kısımların tamiri ıçın 

harcanması lazım gelen para 
miktarı yeniden araıtırılmıt ve 
bunun için de 250 bin liraya ih
tiyaç olduğu anlqılmıttır. 

Belediyece bu paranın har -
canması imkanı görülmüı ve pa
ranın teklif ettiğimiz gibi Çarıı
daki dükkan sahiplerinden, uzun 
vadeli taksitlerle, kesilmesi yo • 
lunda harekete geçilmittir. 

Ote yandan çarıının tarihi 
bir de~eri ol~u~ndan Türk es
ki eserler cemiyetinin de bu yol
da dütüncesi sorulacaktIT. 

DUşme 

Dün gece saat 24.30 da Tahta
kale, Ziraat Bankası emtia depo -

su karşısındaki apartmanın üçün
cü katında oturan lran tebaalı 
Abdullah, kardeşi Mecdi dıtarıda 
iyice sarhoş olduktan sonra evle -

rine dönmüıler, bu esnada Abdul 
lah su almak için taraçaya çıkmıf, 
fakat müvazenesini kaybederek 
dütmüş, ağır surette yaralanmıt

tır • 
Yaralama 
Taksim de oturan Kalaycı Emin 

dün gece evine giderken karşısına 
komşusu Kam·l çıkmış. Araların -
da geçen eski bir vak.adan dola -
yı Emine dargın olan Kamil ta -
bancasmı çekerek Emini bacağın
dan ağır surette yaralamıt ve ya
kalanmıştır. 

Qörünmez kaza 
Dün gece Kuzguncukta lcadiye 

caddesinde oturan ve fITmda ça -
lııan Asım, tabancasını karıttırır
ken tabanca ateş almıı ve çıkan 
kurşun arkadaşı Alinin karnına 

saplanarak kendisini ağır surette 
yaralamıştır. , 

Teşekkür 
Anam Ziba Çapçının vefatın

dan dolayı gerek cenaze merasi -
mine gelen ve gerek tel yazısı ile 
\'e gerek mektub göndermek su
retile acılarımıza ortalık olan ta
nıdıklarıma candan teşekkürleri
mi bildiririm. 
CerrahpCl§a hastahanesi bCl§dok

toru Rüıtü Ça~ 

Hastalığın artması 
neden ileri geliyor? 

Son zamanda nezle ve grip 
ıehrimizde çok artmıştır. Bu hal 
bir salgın manası vermemekle 
beraber ne de olsa gene halkı 
sarsmaktadır. 

Sıhhiye müdürlüğü bu nezle 
ve grip bolluğunu havaların bir 
şekilde gitmemesine ve sık sık 

rastlanan açık havalara aldana -
rak halkın kendini iyi koruma • 
maaına veriyor. 

Bu hususta kendisiyle görüş • 
tüğümüz doktor Nuri Hasan di • 
yor ki: 

'' - Son zamanlarda grip vu
kuatına çokça tesadüf ediliyor. 
Nezle bolluğunu ise bu havalar • 
da tabii görmek lazımdır. Bunun 
başlıca sebebi bizde halkın has
talıktan korunma tedbirlerini hiç 
bilmemsi, bilenin de ihmal etme
sidir. Meseli fU güzel havalar 
üzerine yaz geldi sanarak: 

" - Adam, ne kadarcık yer! 
diye sokağa çıkanlar görülüyor. 
diye sokağa ceketle çıkanlar gö
rülüyor. 

Sonra hamam gibi sıcak oda -
dan çıkıb aaatlerce aokak kapısı 
önünde bir gömlek1e yarenlik e -
den nicelerini görüyoruz. Sine -
ma, tiyatro gibi umumi toplanb 
yerlerinde de insan hastalığa aıı· 
lanabilir. Tramvaylarda keza ... 
Tramvayda elini bile ağızına koy
madan bütün gürültüsiyle bir 
battan bir bata hapşiranları da 
unutmıvalım !,, 

Uoyon t'ransezde 
edebt konferans 
Edebiyat doktoru, Gr\latasa -

ray lisesi ve O niversitede Lisan 
mektebi muallimlerinden Bay Al· 
bert Keim, bu Perıembe gunu 
saat 18,30 da Beyoğlunda Onyon 
Fransezde "Edebiyat ve Üniver
site hatıraları,, mevzuunda bir 
konferans verecektir. 

Bay Albert Keim Fransada 
pek tanınmış bir ıair ve ediptir . 
Bir çok ıiir mecmuaları, roman
lar ve hikayeler neşretmiştir. 

Muhtelif piyesleri de Paris ti
yatrolarında muvaffakiyet ka -
zanmışbr. Perşembe günü vere -
ceği konferansta: 

Meredia, Verlaine, Mallarme 
- Zola, Jean Lorrain, Mirbeau, 
Nuyummane, Anatole F rance -
Sarah Berahardt, de Nax Gemier, 
- Jaurres, Clemenceau, Lyautey 
gibi bizzat tanrınış olduğu meş • 
bur ıairler, muharrirler, artistler 
ve siyasi adamlar hakkında ga -
yet cazip halırfllar ve fıkralar 
nakledecektir. 

Posta ve Telgraf 
cemiyetinin kongresi 

Geçen hafta yapılan lstanbul 
posta ve telgraf memurları cemi
yetinin kongresindeki seçimin u
sulsüz olduğu yolundaki şikayet
ler üzerine bu Cuma yeniden se -
çim yapılmıttır. 

Yeni seçim neticesinde idare 
heyetine: Hasan, Asım Neşet, 

Raıid, Kazım, Ekrem, Refik, 
Behçet, Raıid, lrf an seçilmifler
dir. 

ikinci Bitler 
Bir Fransız gazetesi yazıyor: 
Filipin adalarından birinin va

lisi Almanyada herkesin laf ba
şında: 

- Hayl Hitler ! 
Demiş olmalarına pek imren

miş ve derhal bir emirname neı
rederek adada oturan herkesin 
her söz başında kendi ismini de 
söylemeğe mecbur etmiı. 

Ne çare ki valinin ismi biraz 
uzunca olduğun her cümlenin ba
şında bunu söylemek biraz güç o
luyormuş: 

- Hurrah Hoyotoho Heyaha ! 

~ 

2732 gene kız 

Belgrad gazetelerinin yazdık
larına göre, muzibin biri orada 
§Öyle bir oyun oynamıştır. 

Politika gazetesinin küçük ilan· 
lar sayıf asında bundan iki ay ev
vel şöyle bir ilan intiıar etmiıtir: 

"Bir milyon dinanm var. (Oç 
yüz bin lira). Mavi gözlü, siyah 
saçlı, sol omuzunda bir ben olan 
bir genç kızla evlenmek istiyorum. 
lstiyenler ....... ,, 

Bu ilandan sonra bir hafta zar
fında kaç teklif mektubu almıı, 
biliyor musunuz? Tam 2i33 tane. 
Şu halde Belgradda evlenmek is· 
tiyen mavi gözlü, siyah saçlı v 
sol omuzunda bir beni olan tam 
2733 genç kız var demek ..• 

~ 
En hızh kuş! 

Geçenlerde Amerikada bir ~ay
vanat alimi muhtelif kuşlar ara
sında bir sür'at müsabakası yap· 
mış. Neticeyi kırlangıç saatte 
100 kilometreye yakın bir sür'atle 
kazanmıı. 

işin garib tarafı, profesörün 
kırlangıç yüzünden başına açılan 
ittir. 

Profesör her nevi kuş bulduğc 
halde bir türlü· kırlangıç bulama· 
mış ve müsabakaya iştirak ettir· 
mek için ta Londra hayvanat hah 
çesinden tekrar iade edilmek şar 
tile bir kırlangıç getirtıniş. 

Fakat müsabaka esnasında kır
lanrıç rekoru kırar kırmaz, o hız· 
la, nasılsa kapalı yerde bulduğu 

bir delikten fırladığı gibi bir da
ha dönmemek üzere uçup gitmiş. 
Bu işten dolayı profesörle hayva
nat bahçesi arasında bir ihtilaf 
çıkmıı ve Londra hayvanat bahçe
si profesöre resmen teessüf etmi!
tir ! 

BEYOGLUNDA 
Randevuculuktan suçlu 

dört kişi yakalandı 
Evvelki akıam Beyoğlunda 

devriye vazifesiyle gezmekte o -
lan iki sivil ahlak zabıtası memu· 
ru, orada gezenlerden Mehmed 
Salih adında biri tarafından gü
lünç bir teklif kar~ısmda kalmış
lardır. 

"Kadın isterseniz otelimize 
buyurun!,, 

Bu teklif karıısmda memur • 
lar, "Hay, hay,, cevabını vermiş
ler, Mehmed Salih de kendileri· 
ni alarak Beyoğlundaki oteller • 
den birine götürmüştür. 

Memurlar, otelde randevucu • 
luk yapıldığını cürmü meşhut ha
linde teshil ettikten sonra otel 
sahibi ile orada bulunan 
Mehmed Salih, Ali Riza ve Bedi
ayı yakalayıb adliyeye vermit • 
lerdir. Suçluların dördü de dün 
akşam üzeri birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmi§lerdir. 
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• 
........ _ ...... 
Şahin 

ki, 
reisi kurtarmak, ne yazık 
mümkün olamıyordu 

Lakin düıman gemiai çok hızlı· mutun verdiği cevablan duydun ! 
batıyordu. Venedik buradan en az dört gün· 

Biraz daha gec:kilirse batarken lük yoldur. Yolda yağlı parçalara 
onun yapacağı anaforla fena. hal- f raslıyacağıınızı ve aapaıağlam ele 
de sarsılacakları ıüphesizdi, hatta geçireceiimizi kim aöyliyebilir? ... 
belki onlar da batarlardı. Dedi. 

Çolak Mehmed: . - Koca Hamza! ... 
- Gemiye! ..• Gemiye!... Çabuk - Emret reia ! ... 

gemiye!... - Haydi, geminin burnunu ce-
Diye haykırarak yoldaılannı nuba çevir! ... Navarine gidiyoruz. 

ıeri çekiyordu Hele oraya varalım da elbet bir 
Türk gemisi bir dakika aonral kolayını buluruz. 

Venedik gemisinden iki yüz admıı - Peki reia! .•• 
kadar açılmıftı. Venedik gemi • Türk gemisi ağır ağır döndü. 
ıinin bumu, heT tarafından daha Batan güne§i ıancak tarafına a
evvel alçaldı. Kıçı havaya kalkh. larak cenuba doğru yola çıktı. 
Ve güvertesinde sağa sola çılıın • .v. • 

Bu aırada ikinci Selim İstanbul· 
da hamam llemleriyle metguldü. 
Sakalını Safiye ıultanın eline ver
miı, savq meydanlarında Türke 
ıeref veren babalarının tenine o
larak her soydan yüzlerce cariye· 
nin aruında damızlık bir boğa gi
bi yqıyordu. 

gibi ko§an, direklere tırmanan, 

denize atlıyan insan kalabalığını 
da arkasından ıürükliyerek ıulara 
gömüldü. 

Habibe bütün bunları kıç kasa· 
ranın dibine çömelerek aeyı-ediyor 
du. Gözleri büyüyor, yumrukları 
ııkılryor, bu öcün sevgili kocaaiyle 
çocuklarını kurtaramıyacağını bil 
diği için hiç bir aevinç duymuyor, 

yalmz bu yiğit leventlerin zafer • 
leTini sessizce kutlulamaktan da 
kendini alamıyordu. 

Çolak Mehmed kızgındı. 

Tek kolunu Venedik taraf ma 
dolni \n&tarali: hômunluadu 

- Varan bir ... Elbet ıizden Şa· 
hin Reisin öcünü alrrım. 

- Şahin Reisin öcü! ... Bundan 
ne çıkar? ... Onun kendiıini kurtar 
malı! ... Onun kendisini kurtarma-
lı ! ... 

Bunu Çolak Mehmedin yanma 
kadar gelmit olan Habibe ıöyle· 

mitti. 
Çolak Mehmed bqını çevirdi. 

Gözlerinin etrafı ağlamaktan kap 
kara olan, ıiı ve kızaran bu genç 
kadına, hem acıyarak, hem de uta
narak baktı. 

Şahin Reisi kurtarmak! ... 
Ah, bu kabil olsaydı! .. 
Elinde bu kuvvet olsaydı! ... 
Altındaki ıu küçük tekne ile mi 

bu büyük iti ba,aracaktı? .. 
Yüzü karıttı ve canı aıkıldı. 
Yanıbafında duran zavallı ka • 

dının arzusunu yapmak o anda ha· 
yatının en büyük ülküıü idi. 

- Durmut nerede? ... 
- Buradaymı reis!.. 
- Ne kadar suyumuz var? .• 
- iki gün daha yeter! ..• 
- Erzak ... 
- Biraz ditimizi aıkarsak üç 

dört gün geçniriz .. 
Çolak Mehmedin canı büsbütün 

'ıkıldı: 
- Şu Venedik gemiıinin batı. 

tına sahiden acıdım timdi! ... 
- Neden reia? ... 
- Neden olacak? ... Orada bol 

.rzak, au ve barut bulabilecektik. 
Ve .... 

Yüzünü ıeminin proaaına çevir
di. Oraaı, bili Venedik tarafına 

bakıyordu. 

Sözüne devam etti: 
- Hiç durmadan ileri aidebile· 

eektik!. •• 
Habibeye döndü. Tek elini ya
na~: 

-:-- Ne ppabm? ..• Sen de Dur-

EğeT bqta Sokullu gibi bir ve
zir de olmua, koca Osmanlı dev
leti, en olgun zamanında bir yıl
dınmla devrilen kocaman çınarla
ra benziyecekti. 

Sarayda bin bir çeıid dalavera 
dönüyordu. 

Biti/o -._.ı.•eltlew .. •...; -
Jozef Nassi adında bir yahudiydi. 

Bu adam Portekizliydi. Orada 
Donerbikez diye anılırdı. En -
ıiziayon mahkemelerinden kor • 
karak dinini yalandan bırakmıı, 
sanki hıristiyan olmuıtu. 

Kanuni Sultan Süleyman za • 
manında lapanyollar, oradaki 
mü.ıliiman ve yahudilere gl>z aç · 
brmıyorlar ve bunlan olur olmat:ı.. 
aebeblerle öldürüyorlardı. 

Jozef Nusi de bu 11rada kar -
dqiyle beraber lstanbula gelmit • 
ti. Orada zengin ve güzel bir ya -
hudi kızma ifık oldu. Bu atk onu 
hıristiyanlıktan çevirdi ve yeni • 
den yahudiliğe döndü. 

Daha sonra uf ak tefek borç 
verme itleTiyle uğraıtı. Gençlik. 
ten beri israfı, hovardalıiı ite met 
har olan Şehzade Selime çath. 
Kurnaz yahudi yolunacak kazı 

bulmu,tu. Yarının Osmanlı pa • 
dişahını elde etmek için ona in • 
cileT, mücevheTler hediye ediyor, 
borç para Yeriyordu. 

Az zamanda hem zengin oldu, 
hem de Selimin ıözüne girdi. 

Henüz Kütahya valiai olan Se -
lim onu yanından ayırmıyordu. 

Her it ini ona sorarak yapıyor, ha
zineaini ona teılim ediyor, baıka 
kimaeyi dinlemiyordu. 

Aralarındaki tevgi o kadar de· 
rin ve aailamdı ki halkm araıında 
töyle bir dedikodu bile almıt yü
rümiiftü: 

- Şehzade Selim, Sultan Sü • 
leymanın oilu değildir. O bir ya -
hudidir. Küçük yafta gizlice ha -
reme abnmı,tır !... 

Kırk sekiz yıl aaltanat aürenı 

zamanında Türk akıncılarının 

Bavyera içlerine kadar ıittiği bü
yük Süleyman, savq meydanında 
ölmüttü. 

( Deoamı oar) 

Bunlar: 
Quae pars arationis 
Bunların manaaı: 

Sözün hangi 1o.mından? 
Demek ki "parsing,, den mak • 

sat kelimenin ne olduğunu anlat • 
maktır. 

Fakat it bu kadarla kalmaz. 
Bundan baıka kel'menin bir ta
kım ekleri bulunup bulunmadığı • 
na bakılrr, varsa sebebi gösterilir. 
Sonra kelimeuin cümledeki diğer 
kelimelerle alakası ve onların ara 
ımdaki me\"kii anlatılu. 

Bir iki kelimeyi tahlil ederek 
bu işin nasıl yapıldığını ııöıtere • 
Fm: 

(1) The boy f ell down. 
Yani (çocuk düıtü) 
(il) He was not hurt. 
Ynni (o incinmedi) 
Birinci cümledeki "Boy,, keli • 

mesini alalım ve bunu tahlil ede • 
lim: 

Bu kelime bir iıimdir: Onu JÖY· 
le söyleriz: . 

(1) lt iı a noun. 
Bu kelimenin hiç bir eki yok· 

tur onun için §Öyle söyleriz: 
(il) it has no inflexions. 
Bu kelime fell fiilinin failidir, 

onun için töyle 'söyleriz: 
(111) it ia the ıubject of the ıen 

tence, fell iı ita predicate; and 
(the) is ito adjective. 

Bu kelime hakkındaki bütün 
bilgilerimizi sıraya koymak istedi 
i' i takdirde va2iyet fU ,ekli a
lır: 

Boy: bir isimdir - (noun) :, 
cins ismidir - (com men noun), 
müfreddir. - (singular), mtizek· 
kerdir - (muculine) faildir -
(subject), fell fiilinin failidir. 
(subject of fell). 

lsinıclen fiile geçelim. 
Y zdığrmız iki cümlenin bir'n· 

ciaindtı fiil fcll, il incisinde fiil 
(waı) dır. Bunların il<!.ai de fiil 
olduktan baıka ifade ettikleri fi • 
ilin zamanını ifade için deiit ir
ler. Bunların her biri de iç'nde bu 
lundukları cümlenin temel taııdır· 
lar. 

Bütün bu malUınatı aıralıyabi
lir ve o zaman it fU tekli alır. 

Fell: fiildir - (verb); lazım· 
dır. - (intranstive); malUuıdur; 
(active), ihbaridir - (indica
tive) basit mazidir - (simple 
past tense); müfreddir - (ıingu. 

lar), gaibdir - third penon), 
boy faiEnin fiilidir - (predicate 
to boy). 

F ell fiiHni böylece tahlil etmek 
~laydır. Fakat waa fiilini tahlil 
etmek biraz daha mütkülcedir. 
Çünkü waı tam bir fiil değildir. 
Nakıstır. Onun manasını cümle
deki hurt kel:mesi tamamlıyor. O
nun için bu iki kelimeyi bir araya 
getirip birlikte tahlil ebnek müm· 
kündür. Yahut was fiilini yalnız 

batına da tahlil edebiliriz. Bu iki 
nümuneyi gösterelim. 

(Was hurt) - fiildir (verb); 
müteaddidir - (transitive); mec 
huldür - (pasa!ve); ihbartdir -
(indicative), baıit mazidir -
(ıimple paat tenıe); müfreddir
(sinrular), gaibdir - third per • 
ton), the failin~n fiilidir - (pre
dicate to he). 

Yahud: 
Was: - fiildir (verb); yardnn 

cıdrr (auxiliaıy); ihbaridir .(indi-
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- Ne içkileri?!! 
- ispirtosuz. 
- Memnun oldum. Amma. Kaç 

dakikada dedinizdi? Pek anlıya· 
madnn. 

- Biraz uzak olduğu için ancak 
on, on bir dakikada gidilir. 

-Neyle? 
- Hangisiyle isterseniz. Moto-

raket daha çabuk gider amma, biz 
bet altı kifiyiz, hep bir arada git· 
mek için Otoradyomikle gideriz. 
Slratosferomat büyük gelir. 

Profosör ayaia kalktı, gözlerini 
aça aça: 
- Çocuklar! dedi. Eski dünyadA 
mizah gazeteleri, doıtlarım be . 
nimle çok ıaka ederlerdi. Amma 
anladığıma göre ben asıl yeni dün 
yada kaçırmak üzereyim! Hem de 

; deminki komisyoncudan daha zır· 
zop olarak ... 

Hepsi gülüıerek sordular: 
- Neden anladınız aziz prof e

sör? 
- Hila nedeni, medeni var mı? 

Baksanıza yahu! Şimal kutbu! 
Menelqe balosu! On dakikada gi
diı ! Motoraket: Otoradok madok, 
bilmem ne! İnsan kaçırmaz da 
neyler? 

- Öyle amma burası yeni dün· 
ya. 

- Akıl almıyor. 
Bayan müdür: 
- Bu sanatoryumda kalmak 

yeter. Hemen yeni dünya inaanı o 
luverirsiniz. Bakınız bana ..• 

O aırada havadan ve uzaktan 
uzun bir kurdela yıldınm gibi geç
ti. Görünmesiyle kaybolması bir 
G'!Ju. 

- Bu da neıi? 
- Buna T renoelektron diyor · 

lar. Bin kitilik, beı bin kitilik o · 
lanları var. Bu da baloya gidiyor. 
Fakat bunları çok defa umumt 
barblerde, harb ordularını taıı • 
mak için kullanıyorlar. 

- Ay! Burada da mı umumi 
harb? ! ! 

Gene giiJ;· ~meler oldu. 
- Evet. Burada yılda birkaç 

kere oluyor. 
- Hem de birkaç kere! ! ! 
- T elit etmeyiniz. Buradaki u· 

mumi harbler bizim bildiklerimiz
den deiil. 

- Tayyareyi, boğucu gazı ya
ıak mı ettiler? Burda da mı ulus
lar cemiyeti var? Buranın Cenev-

cative), mazidir - (put tenıe); 
müfreddir (aingular); gaibdir 
(thira person) he failine fiil teı • 
kil etmek üzere hurt kelimeıine 

yardım ediyor: 
(A11iatinı hurt to form predi. 

cate of he). 
Kelimelerin diğer Çetidleri de 

ayni tekilde tahlil olunur. Fakat 
her biri vazifea:ne ıöre, bir ııf at 
bir iami tavsif eder. 

(The adjective qualifleı a 
noun) 

Zarf bir fiili tidil eder: 
(The adverb modifies a verb). 
laimleri ve fiilleri tahlil eder-

ken §U ismin şu fiile fail, fU fiilin 
fU faile fiil olduğunu da söyledik. 
Böyle söylemekle ciimleyi de tah
lil etmit oluyoruz. Zaten kelime • 
ler, cümleleri; cümleler. kelimele
ri tahlile yardım ettiği için tahlil 
olunur. Cümleler, bir takım gibi 
birlikte hareket eden, birlik • 
te it gören kelimelerden ibarettir
ler. O halde kelimeleri tahlilden, 
cümleleri tahlile geçebiliris. 

(Devamı oar) 

Alma ve ba§k• dıle çevırast• 
Devlet yasasınca lıoıu uduı 

reıi, Lokamos\l nerede? ı.J' 
- Hayır, buranın unıuınl. ı' 

leri bambatka oluyor. Şiınd•_,.. d 
söylesem size iyice anla;:;J 
Yalnız tunu söyliyeyim ki it• 
silahın, vuru§Dlanm, barutd tl' 
lan ne olduğunu kimse bi&o6 

- Ya nasıl boğazlaır:yorlat• .ıM 
- Gülerek, oynryarak, çalıı"' dı, 

larak, türkü aöyliyerek... ~ tol 
- Desene eski dünyanııı J11P"' ~ 

baloları gibi bir ıey. * 
- Değil. Onlar da Baylar F_ 

yanlar sarhoı olup kavga Ç~ 
lardı. Burada ne içki var, ~ 
sarhoşluk. Kavganın ne olchır'" 
da bilen yok. 

-Desenize ben burada 
yuttum! 

- Neye? Ne münasebet? 
- Öyle ya. Ne Y eıilay 

ti kurabileceğ:m, nede tiınat 
açabileceğim! Ne ala it! Bir_~ 
kika ben ça1ıımasam sıkıııu"" 
patlarım yahu. 

- Burada itıiz kimıe yok- , 
de tam yeni dünyalı olunca İf , 
sahibi olacaksmrr.. Burada bet 
ti bütün dünya için ve bütilJı dl 
ya her kiti için çalıfır. 

- Neye daha önceden gekll' 
miıiz? Bütün kabahat Pt;;EJ,_ ~ 
Eaoeı de. Formülünün dozunO' 
raz kabarık tutsaydı kimbilit ~ 
bin yıl önce bu gerçek in;,ıf 
kavuıacaktrk. 

Bayan müdür haber verdU 
- Hadi. Otoradyomik geldiı 
- Nerden bildin? 

- Garajdan radyofon ettf' 
- Biz duymadık ya. 

.l<tmn~._ ....... L .. UltUlmJ,t 
çin yalnız kendime açmıttrnı.
zUiiin §Urası kapayınca yalnd 'I 
ititirim, açınca buradakilerio ~ 
ıi itilirler. 

- Şunlardan bir tane eski " 
yada olsaydı da diplomatlar ~ ) 
lanınea uzataaydık, ne f nko• 
tikleri hep öğrenirdik. ~ j 

- Bundan bir tane olab~ 
için eıki dünyanın böyle r~ 
mesi gerektir. Yeni dünya 
bunlar var. 

- Diplomat dediniz de ~ 
g~ldi. GCSrdüğünüz eski d~ 
d:plomatı da baloya g<St{ll'V 
mi? 

Profetör Mazhar Omıaıı 
kahkaha savurdu: ,..,. 

- Haspanm fragı kravatı rr, .. 
Etiket, protokol bozulur dit' 
mez! 

Havada ve pencerenin 611~ 
eski deniz torpili erine be.,.b_-., 
altı ~itilik otomobil büyükl~ ı 
de b ·r ıey durdu. Hepıi yflll*t" 
ler. 

- Şoförü nerde bunun 1 ,J 
- Şoföraüzdür. Kunı......,...-

Gideceğimiz noktada iner. 
- Ya bir arıza oluna? ""-.. 
- Havada durunız. JC ~ 

merkezi durdujumuzu helll,.a ~ 
lar. Elektrik cereyanı ile ,
düzeltir. ~ 

Bayan müdür bir düfrlJ•f' ~ 
ıınca •ezilir sezilmez bir ,.t"' 
oldu. Profeıör Eaoeı: Ol" 

- Pek te rahatmıı. dedi· 
ga: İ 

- Eğer, dedi. Eski güd.rl111 o' 
saydı hiç kullanamıyacaJıtıl"· '/ 
kat ettim, bir yerinde ijue oe' 
dar toz yok! 

- Acaba ıaat kaç olddf _~ 
- Burada aaat yok. ~, 

her zerresi inısanlarm e~ 
teline hazırdır. ffl} 

:coeveJlll 
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Cüzamlıların ______ _ 

Mezarlığı 

Şikayetler, temenniler 

işten çıkarılan 
hamallar 

Bundan üç ay kadar önce 
köprünün Akay iıkeleıi hamal 
bölüğiyle Haydarpaıadaki ha -
mal bölüğü birleıtirilmıti. Bu 
birleıme iti iyi bir vakit gittikten 
sonra anlaıma11zhklar başlamıf, 

f Dünkü müsabaka· 
mızın net.icesi 

ro Eanı nakleden: va .. no 

- leeact"f 'lL 

-80- (Başta.rafı 8 ncüde) 
Hakem heyeti, inceden inceye 

tetkiklerde bulunuyor: Ressam 
Mithat, Nurullah Cemal, Cemal 
Nadir, ve muharrir lakender 
Fahrettin, Fikret Adil, Meziyet 
Çürüksulu ve ben çocukların u -
mumi intibama bakıyoruz. Dit 
tabibi Suad İsmail bu ilk eleme -
de dikkate çarpan yavruların çe· 
ne teıekküllerinde bir yanlıthk 
olmasın diye gözden geçiriyor. 
Doktor operatör Kazım lsmail, 
tıbbi arızaları olmaaın diye araş
tırıyor. Eski Harbiye nazırı Ge -
neral Ziyanın refikası, tayyareci 
Bay Saminin refikası, istiklal li
sesi müdireıi bayanlar da, bilhas
sa bir kadın, bir anne, bir terbi· 
yeci ıöziyle tenkid ediyorlar. 
Himayeietfal heyeti idaresinden 
ve Şehir meclisi azasından T ev -
fik Amir de ,kendi ihtisası dahi
linde araıtırmalar yapıyor. 

de; aibt " •• önce ona yardım e-
IL~ el llrihıdtl. Bu.ırada, Mahir 
~ ·-·.ı..• ~· ı vır cUzamlrlar hara-
ll~ ketfe~it bulunuyordu. Bu 
~ •• aö1ledikleri, Litif Beyin 

• ·~llle J'&r&dı. 
i dı, ı, at, ıhlamurköyden ayrılma 

tol"'*ı lece, o p.yanı hayret hayal 
~o OJ'D&dı. Soma, Dirayet 'f ılıl~~öyden aynlmaia 
~ ~la ikna etmit olmak için, 

' ~ ~ıfat eyi huauıt poliı ha· 
'-. dı1e aayf iyen in ta içine aok· 

~ifatla Nuh, bir ıeceyi, cü· 
le., ,ı.r lllezarlıiı içinde ıeçirdi· 
" lefer de Litif, hayal rolü-
11, ;::a-ıtı. Sahte poliı hafiye -
~lrtnıak için, ıeceliyin hayal 
'd lteı etti. Tabiatile onu 
~ ı. 

' lllilc:rinı, maksatlarına ulat· 
, ~ '-ıayordu. Esasen bunun 

3-m ~tlıniıti. Geçiyordu bile ... 
IJ. "ltt L~erıın içinde, mide bulandı • 
• • 1111r le ,_ 

~. }[ Oau yayılıyordu. Nerede 
~~ yüzünden, cinayetin 

cıl\ \l llleydana çıkacaktı. 
)'t ~fat, İti aceleye vurdu. Dira
~,l 'llnııı köfkten bir ayak ev
'1ci., ~~tırmak için tedbirler 
~ '11.&kın, hadiseler, artık onla
lit ~~iııe dönmeje bqladı. 
lı '4ı"ıı. eanumda, damdan kan 
tl)t il düımüftii. Onu da Kad-
~01da bulmuıtu. • 

~lt, hunu, bir ıece evvel 
~ ) •lhiı hayalin yahud ada -
~•nnııt olmaaile izah etti. 
~ oJ Üzerinde ' A,, arfi itlen· 
~.~il bu mendil, "akıllı zade,, 

'\t~· e ~nan Latif Beye aiddi. 

'~un, mendilini cesedin ya
~'ltt. a:aktığmı çok geç hatır)· 
dlt ~ ~arkaları l.a.§ıyan ne ka
)o~ etti lldd varsa, hepıini ortadan 

"·~·1 ~ •1 , tüpheleri b&Jkaları ü-
~.1iiklet:mek için kullaıulmak 
~d111 ~: Rifat, bütün f üpheleri Mu 

d'ıl t~=~lle yükletmek için, elin-
ecF fti ardına koymadı. 

~İf ~· Nuba yapılan ıuikaıt, 
$,d e cÜriim ortaimı meydana 

ı. 

''" l't Uita 
l~et Hanım, sayfiyeden ay 

"' l'lJ> ._:ereddüt ettiii için, Nu

~~ ~le IU~ o~u, bu kara -
it l\if a ettırecektı. 
li.>lıJcı.. tın Yardımı ile, Latif, ko-
~ri tav~rı arasına çıkabilmit

' ~ilde Cı ıle Nuaret, bu ıırada, 
bt_.,,.et }f unuyorlard~ ismet ile 
~ hi11ıı a~, bahçedeydi. Yal-
"' t&rfetçı •tağı katta çalıııyor-

)' . ı ' tav.... d .. l!. _a._ricen -.. .. araım an a9agı -
~~ilin ~ ... aıağıdan yukarıya 
ı.~ ~ ıgıııı farketti ve sak-
~dıtı :ecburiyetinde kaldı. Sak 
~ i-· de de, teaadüfen, Nuhün 

cet -.ıı. 
1\ ier Nuıı 
ı,j . ..._lıvoJdu ta~~.fından tandır -
tb .. ~' ı''-' iu rundü. l•te böy • 
~ "lQci b• .. :ı' , 

t . hı•cb . ır curnıe bat vur
'ifiı_ · "" urı · tit ~ ,,,,.L_ Yetınde kaldı. Bu 
b, "-.rda d· .. ı d'"' . l ) • '&~· • "" toy e ıgımız 

ı lh. . nı1enın bi 
.;"'ııı., y d r an önce boıal-

b, ltifat ar nn edecekti 
Qıt, , onu d · l'f ı '°ll1' M 0 asına sakladı. ti;::- lco.:U, ~rad Beyle Dirayet 

bı e ile lca ur arken f ırıattan is
i... "lltat ~ırttr. 
""'llıı- ' Rıfat 

... ,,°"d11. E.i, tunu anlamq bu-
• er 

d\i ı, ' buradan yakayı 
l.t~:~~F~aa ~~alan_dddarı gün-

uıe.ind 1 P elerı arkadqı 
e toplanıyordu. Kur-

naz adam, bunun farkına varmıt
tı. 

Rifat, hop.lan evin o gece ıöz ve bu anlatmasızlrk dün bir kı -
hapsinde bulunmıyacağı kanaa- sun hamalların, hamallar kihya
tine düterek gaflet etti. Zira, et • sı tarafından itten yasak edil • 
rafa dikkat etmifti. Hiç kimsenin mek istenmesiyle büsbütün bü -
kontrol etmediiini 1örmü9tü. lıte, yümUıtür. Dün matbaamıza ge -
R&ufla Murad, muvaffak olmut • lerek bu vaziyeti anlatan hamal-
lardı! lar diyorlar ki: 

Latif, cürUm arkadatının kur- · " - Bu birleşme olduğundan 
tunu ile öldü: Zira, böylelikle, Ri beri elimize geçen para 40 - 50 
fat, yakayı ııyıracajını dütünil- kurutu aşmıyor. Halbuki biz ev -
yordu. Fakat kurtaramadı. Cina. velce daha çok para alırdık. Bu 
yet mahkemesi huzurunda, iki ka- tundan ileri geliyor: yeni kahya. 
tilden dolayı istintaka çekildi. J _ mız Şakir akıamları pay taksimi 
damına hükmolundu. yaparken her gün beı lirayı ayı

• • • • • • • • • . 
O tarihten aonra, D:rayet Ha • 

nım, bir daha ıayfiyeıinde otura-

madı. Oraımı sattı. Yeni alanlar, 
eski cüzamlıların yerinde bir haı· 

tane kurJular. Nuf1 da çote geçme· 
den iyileşt~. 

Zaman her teYİ unutturur. Bir 
yaz esnasında yaşadıkları bu fa -
cianın dehıetini onlar da unuta -
rak saadete ka•.1Uttular. 

-S O N

Yarın 

Esir kadın 
His ve afk romanı 

· Nakleden: (Vi-NO) 

Galb aranıyor 
lıtanbul Cağaloğlu Hacı Rüs

tem mektep ao. 11 No.lı Bayan 
Şevkiye; Selanikte Kule kahve -
leri karakolunda komiser Bay A
rif karısı Bayan Zulfepnı ara
maktadır. 

Adresini bilenlerin kendisini 
haber vermelerini rica ediyor. 

4N 

rıyor. Bu para ne parası? Bunu 
kimse bilpıiyor, işte biz bunu il· 
rarla öğrenmek istediğimz için 
i!lerimizden çıkarıldık. Bu kah· 
yayı baıımıza getiren belt-diye • 
nin bu iti tetkik etmesini istiyo-
ruz. 

-ıı RADYO. 
BugUn 

lSTA.."'iBUL : 
18 ı~ransız<'.a ders. 18,SO Dana maalklal, 

plAk, 19 btanbul Halkevl mWI aavq ve IOY· 
ıaaJ. yardımda kadına var.ileler (Doktor Ah -
med Aııım), 19.SO Haberler, 19,40 Solo ve aea 
mualk191 plAk, 20,80 Demir e&&. 21,16 Son ha
berler, borsalar, 21,SO Bayan Bedriye TUzUn 
(Şen) radyo caz ve Taı!ro orkeetralan. 

228 Kbz. VARŞOVA, 1845 m. 
18 Katovltz'ten: Koro kameri, 18,16 80•· 

ter, 18,SS PlAk. sözler. 19,1.5 Orlteatra lronae
rl, 19,46 oeuk. SO Beporta.J, mubteW drJer, 
21 PlAk, haberler, ıı SenfoDlk orıce.tra koa • 
aerl, 2S ReklAm, 2S,1G Dan1, U Sözler, dau.. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE, 660 m. 
18,SO PJAk, 19,16 Almanca deıw. 19,30 Pi· 

yano blrllğlyle 11arkılar, ~O.SO Sözler, 21,10 
l"Ulıanuonı takımın konseri. !S,10 Haberler, 
%1,80 Dam. U,Ui clJı&eae orkestran. 

8'1 Kbz. BERLlN, 86'7 m. 
19,20 PIAk, 20 Sözler, 20,20 Şen mualklal, 

ve f&J'kdar, 20,40 Aktüallu, Ja&berler, Si Ha
berler, %8,20 Düo piyano - keman konaerl. 

Yeni ne,rlyat: --------. ilç ay yatakda 
Tanınmıt muharrir M. Tur -

han timdiye kadar ekseriya tari
hi romanlar yazardı. 

Bu sefer (Üç ay yatakta) iı -
miyle ıimdiki hayattan alınmıt 
bir eser yazmııtır; bu ıüzel ro -
manı tavsiye ederiz. 

Fitati 35 kuruıtur. 

lıtanbul Belediyeıi 11•• wm::m:r.m::::m::mr.ıam:::::m:: KONSERV ATUARI 

fi 10 ve 15 liraya DANS "e PİYANO KONSERİ 
H LAUUETTE HERDINOV A 

1 
Kışhk palto ve FERDİ von ŞTATZER 

pardesü 1 28 lkincikanun 935 Pazartesi saat il 25 liraya tam takım kostüm, 21 de TEPEBAŞI ŞEHiR TİYATRO· 
i:l sırf yün yerli kumaılarından !: SU DA. 
!. ısmarlama, tem 'natlı olarak i• ----- - - ---------

1
•• yapılır. Arzu edenler Ankara lıtanbııl 7 nci icra Memurluğundan: 

caddesi, Orhanbey hanında İhtiyaten hacz olunup paraya çev-
Kolaylrk terzihanesine buyur- ı= riJmesine karar ' 'erilen Mösyö Lüde-

1
.: sunlar. ye aid piyano muhtelif halı ,.e ıedef 

- ·-ı .. ··-ı i~lemeli arap tarzmda koltuk ayna is-.............. -zm .......... -.._ .......... ı 
kem1eler ve oyun masası yedi parça o· ----L•""_T_F_E_N ____ I!.. da takımı portatif masa ve elektrikli 

U gramofon ve saire Galatada Ovakinı· 

OKUYUNUZ yan hanı önünde birinci açık arttırma· 
111 yapılacağı taliplerin 935 Şubatın 2 
nci Cumartesi giinil saat 12 de mahal· 
linde hazır l?ulunacak memura milra-
caatları ilan olunur. (7437) 

. -

Üç kere inceden inceye ve mü· 
nakaıa ederek vardığımız netice 
ıudur: 

Kızlar arasında birinciliği: 

Deniz hastahanesinden eczacı 
Bay Cemilin kız1 Aybeküm, ikin· 
ciliii: Kadıköy Kurtul ut Zafer 
apartımanında 1 numarada o\u -
ran dişçi David kızı Selma, üçün
cülüğü: Hililiahmer milfettİfİ 
Bay Baha Kavur kızı Neylln 
kazanmıtlardır. 

Minimini Ece Aybeküm'ün an. 
nesiyle babası, evlatlarının çeki
ci güzellitine, ıu götürmez gür -
büzlUtnne sanki o kadar emin 
olmutlar ki, kazanacağını daha 

önceden bilmi§ler gibi, eline bir 
demet karanfil vemıitler. Aybe
küm, bunları smısıkı yakalamıı .. 
Fakat, kendisi, ırı, mana
lı gözleriyle, kıvır kıvır saçları, 
büklümlü kaılariyle buketinden 
de gilzel.. Ona bütün hakemler, 
ittifakla bi~incilik verdi ... ikinci 
gelen Selma, vakur bir zekanın, 
üçüncü Neylin akıllı bir gUrbüz
IUfün timsali ... 

Seyirci yerlerini itial eden ka· 
rilerimiz, bu intihabı alkııladı. 
Pek nadir itirazlar var. Fakat, 
itirazlarda, haklı: Her anne ev -

ladını ötekinden ıüzel bulur. Ve 
esaıen bu ıalon, birbirinden üs • 
tün sayılması mütkül İüzellerle 
dolu... Grup halindeki reıimlere 
bakın; seçkinin mütküllüiünü o 
zaman anlarsınız .. 

Biraz sonra, erkek çocuklar 
sahııeye çıkarıldı. Onlar da, ayni 
surette intihaptan ıeçirildi. Der
hal hava detitmitti: Cazibenin, 
letafetin, alımın yerine, kuvvet, 
cerbeze, etiklik relmitti. itte ne
tice: 

Erkeklrr arasında birinciliii: 
Kabatqta SedUstil, Merdivenli 
ıokakta 3 numarada oturan kap. 
tan Bay Zeki oflu Cüneyt, ikinci
liii: Kumkapıda Tavpntaf mek· 
teb ıokak 5 numarada teker tile· 
can Bay Salih oflu Cahid, üçlin
cilliltu: Harbiyede Tq sokak 5 
numarada tuhafiyeci Bay Necati 
oflu Nuran kazanmıılardır. 

GUneyd, Cahid, Nuran, yarın-

FEVROZI ti namındaki mü;. 
tıh zır ile hiç bir alAkam olmadtğını, 

on senedenberi muvaffakivetle imal 
etmekte o duğum ftEVROZltl 
·ı ÜRKIYEDE: mevcud her eczanede 
satılmakta olduğunu ve her ne kadar 
isimleri yekdiğerıne benzer ise de ter
kiplerinin tamamen başka oldup;unu 
ve daima nEVROZln ismine dık:
kat etmelerini görülen lüzum üzcnnc 
saygı değer hastalarıma ilin ederim 

,t LALE Eıki MU LEN RUJ oaloaunda ı 
1

0 Münir Nureddin aoRsEs 
NEVROZIN sahibi 

.... _.cELALERGUN 
O S0-1-85 Çlll'Şamba akşamından.itibaren 
Jl\l:ımc Musiki sevenlere unutalmu 1aatler yqatacakhr. )IC 

ki Türk neslinin - kimi aiyati, 
kimi sarı saçlı, - kimi kara, ki
mi mavi gözlü, - kimi esmer, 
kimi beyaz, fakat Uçü de dl nç, as

lan yavrusu gıbi kuvvetli en mü
tekamil inaan enmuzecleridir ?. 

Aralarında iki ikinci de bulu
nan bu seksen doksan kusursuz 
ıüzel yavruyu dünyaya getiren, 
yetittiren Türk ana babalara ne 
mutlu. 

Kaç senedir baıka gazeteler 
tarafından tertib edilen "füzel -
lik'', yani güzel kadın müıabaka
larında mütemadiyen hakemlik 
ettim. Oraya ittirak etmek cesa
retini gösterenlerin yüzde altmı
şı ıüzellikten ziyade çirkinliğe 
daha yakındı. Buna rağmen, bü
tün gazeteler, hiç bir faydası ol
mıyan bu müsabakaya ehemmi • 
yet verdiler. 

HABER'in tertib ettiği müsaba
ka ise, sağlam, kusursuz, terbiye
li bir nesil yetiıtirrnek gibi yük • 
sek bir gaye takib etmektedir. 
Bu, ancak, bizim tarafımızdan 

maddi fedakarlık istemiı olan 
bir ittir. Öbür masrafları hesaba 
katmıyalım. Erkek kız bi
rincilere ellişer, ikincilere yirmi -
şer, üçüncülere onar lira veriyo -
ruz. Müsabakaya ittirak eden ço
cuklardan yirmi erkeğe ve yirmi 
kıza hediyeler dağıtacağımızı 
önceden ilin etmiştik. Fakat, 
hepsini güzel bulduğumu:z için, 
hiç birini hediyesiz bırakmıyaca
ğız. Türk neslini teıvik gayesini 
ıUden bir hayir cemiyetine örnek 
olacak bu hareketi yaptığı için, 
HABER gazetesi iftihar duyar. 

Diğer gazeteler, ticari rekabe
tin çok yükseğinde olan bu ulu -
sal iti bC" -ıims.ımezlerse acınır. 

Batbakan ismet lnönü, tüphe
ıiz bizi de, bu müsabakaya ittirak 
edecekleri de manen letvik gibi 
yüksek bir maksatla, kızı Ozden'i 
Haberin müsabakasına fotoğraf
la ıokmuttur. Fakat minimini 
Özden, •nkarada bulunduğu i -
çin, bizzat ıelememittir. Baıba
kana, bu çok ulu maksatlı hare
ketinden dolayı tetekkür ederiz. 
Önümüzdeki senelerde, Türk u • 
lusunun her tabakadaki yavrula
rından binlerceaini müsabaka • 
mıza girmit görmek istiyoruz. 

Bilhassa fakir tabakanın da 
sıkılganlık göatermemesini iste • 
mekteyiz. Çünkü, biz kıyafete 
değil, kıyafetin içindeki insana 
bakıyoruz. 

Şunu da ilave edelim ki, mü -
ıabakamız, 5 ile 10 yat arasın • 
daki yavrular arasındaydı. Bazı 
çocuklar, pek ılizel oldukları 
halde, bet yatından küçük olduk
lan için, bazıları da, ditlerinde 
ve bacaklarındaki ufak arızalar 
yüzünden derece kazanmamı§ -

lardır. Birinci ıelen bayan Ay -
beldlm'e bqten küçük diye itiraz 

edildi ise de, minimini hastaha -
nede doğduiu için, bet ya9ında 
olduğu tesbit olunmuttur. 

Müsabakayı kazanan üç er -
kek ve kızdan para mükafatları
nı almak ilzere bu Çarpmba gü
nü sabahleyin tam aaat on bu -
çulda ıelmelerini rica ederiz. 
Tekrar retimlerini çıkaracağız. 

Türk anne ve babalarını tek • 
rar candan tebrik ederiz. Önü -
müzde m6sabakaya aid bir aürü 
resim VILr. Çocuklara bakmakla 
doyamıyoruz. 

(Vci-Nu) 



Niçin öldürdüm? 
Kocanu o gece saraya çağmnışlar- dı? 

dı. Kapiten Edison vak.tile Afrika- r .. __ - - ı - Hind komitesi bütün İngilizle • 
ıitı ailelerini tanırlar .• Ve onları öl • 

diirmeyi (Veda) ya uygun bir ibadet 
sayarlar. 

yı Ye Hindistanı çok dolatmış bir za
hitti. O, kendsiyle evlendiğimiz gün· 
denberi, hana: 

"- Ah, derdi, seninle §Öyle uzun 
ve heyecanlı bir yolculuk yapsak..!,, 

Edison gece saraydan döndüğü za· 
man çok memnundu. Eve gelince boy· 
numa sarıldı: 

- İstediğim nihayet oldu, benim 
güzel karıcığnn ! dedi. Kralın ve har· 
biye nazırının arzulariyle Hindistan· 
da mühim bir vazifeye tayin edildim. 
Birkaç güne kadar Londradan bir 
harh gemisiyle Bombaya doğru yola 
çıkacağız. 

• • • 
Yedi parçalık bir filo ile Bomba· 

ya gelmiştik. Şelıirde yerliler hüku· 
mete karşı isyan etmi§lerdi. (1873) 

Bombayda İngilizlerin orturduğu 
bir otele inmiştik. Kocam sivil ve 
gizli bir vazife almıştı. Onun ne iş· 
le uğraşacağını Bofubay valisinden 
başka kimse bilmiyordu. Hatta ben 
bile .• 

Otelin üst katında karşılıklı on 
iki oda vardı. Bu odaların ikisini biz 
tutuyorduk. Y annnızda ve karşmıız· 
daki odalarda da yabancılar oturu· 
yordu. Otelde çekinecek, korkacak 
bir kimse yoktu. 

Hindlilerin isyanı çabuk bastınl· 
mıştL 

Zaten zırhlılar sahile dizilince, 
yerliler silahlarım atıh kaçmışlardı. 

Bombaya geldiğimizin ikinci a · 
yında.. Bir mayıs günü otelin tara • 
çasmda kocamla birlikte yemek yi • 
yorduk. 

Otelin ikinci katında Lehistanlı 

bir kahve taciri ..vardL Uzun sakalb, 
g6zltıldta; ütoutlık bir adam. K..

bu adama çok itimad etmişti. O gün 
taraçada ahbab olduktan sonra, dost· 
luğumuz ileriledi. Otelde iki İngi· 
liz zabitinden ve kahve tacirinden 
başka dostumuz yoktu. Kocam, mes· 
leği icabı olarak, kimse ile görüşmi
yor, her yerde görünmek ve dolaş· 

mak istemiyordu. 

Bir akşam Dombay valisi etrafta· 
ki kasabalan tef ti~e çıkacaktı. Ko· 
cam da valiyle beraber gitti. Ben otel
de kaldım. 

Ah.. O uğursuz tarih! 
Keşki kocam yanımdan aynlma-

eaydr .. 

Onu bir daha göremedim. 
Bu seyahat bir hafta siinnü§tü. 

Valinin dönüşiinde otele bir ya • 
ver geldi: 

"- Miı:t<•r Edison bir müddet Mu-

insanlar, günün birinde, a· 
ya ve güneşe giden yolu keşfe
decekler.. M erihle ko1U1şacak· 
lar •• Fakat, hiç bir feylezof ve 
Romancı: kadın ruhunu tahlile 
mıı.vaffak olamıyacaktır. 

''Allred de Mu.sset,, 

ya havalisinde teftiş ve tetkik vazi • 
'esine devam edecek. Zevcesi isterse. 
Londraya dönebilir!,, 

Diyerek valinin sözlerini tekrar • 
ladr. 

Bir müddet Bomhayda kocamı 
bekledim.. Kendisinden mektub ala
mıyordum.. Bir kazaya kurban git· 
tiğine hükmetmiştim. 

İşte bu sırada kahve taciri odama 
gelmişti: 

- Kıznn, dedi, kocanızın yanından 
kibar bir Afrikalı geldi. Sizi Lond· 
raya götürmek için kocanızdan emir 
ve talimat alını§. 

Afrikalı zenci kibar tavurlu, tahsil 
görmüş, ·bir Avrupalı kadar nazik ve 
sevimli bir erkekti.. Kırk yaşların·· 
da vardı. Kocam bana Afrikalıların 
çok sadık ve vefakar olduklaruıı söy· 
lemişti. 

Said yanıma geldi.. Kahve taciriyle 
gizlice görüşerek, Londraya dönmeğe 
karar vermiştim. 

Günlerce, haftalarca döktüğüm göz 
yaşmıı Bombayda dindiremiyeceğimi 
anlamıştnn. Vali de bana dönmemi 
söylüyordu. 

Kahve taciri yanıma sokuldu: 
- Kocanızın itimadını haiz bir a· 

elam sizinle beraber gidecektir. Hiç 
korkmayınız l 

Dedi ve-koc-ı!!mmjmzah~tubunu 
gösterdi. İnandmı.. Kendisiyle dost 
oldUlIL 

••• 
Kocam Hindistanda k'aybolmu~tu. 

Bütün ajanslar Mister Edisonun es· 
rarengiz ölümünden bahsediyorlardı. 

Saidle bir yolcu vapuruna binerek 
Bombaydan Londraya doğru yola çık· 
mıştık. 

Vapurda Saidle konuşuyorduk: 
- Kocamı l\foya lıavalisinde nasıl 

tanıdın? 

- Vali ile birlikte gelmişlerdi. Ben 
oralarda inci topluyordum. Bu sıra· 

d:ı kendisiyle tanıştmı. 
- Benim Londraya dönmemi ne • 

,Jen istedi? 

- Hindlilerden hayatınızı koru • 
mak düşüncesiyle .. 

- Hindliler beni tanıyorlar mıy · 

- Demek heni öldürmek istedik· 
!erini kocam sezmiş, öyle mi? 

- Şüphesiz ••• 

Bu kısa konuşma kalanım içinde 
kökleşmi§ti. 

- Zavallı kocacığnn... Kendisi öl· 
meden benim hayatımı da düşünmüş! 

Diyerek boyuna ağlıyordum. 

"' "' .,,. 
Londraya yaklaşmıştık. 
Bir ak§am vapurda tamdığmı bir 

İngiliz centilmeni ile salondan geçi • 
yorduk. Uzaktan salon kapısmm 

birdenbire açılıh kapandığını gör • 
düm •• Ve aralıktan uzun sakalile göz • 
lüğünün üstünden hakan Lehistanlı 
kal1ve tacirini tanıdım. Kendisi Bom· 
hayda hana, iki ay sonra Kalkütaya 
gideceğini söylemişti. Halbuki, benim 
bulunduğum vapw·a gizlice binmiş. 
On dört gündür vapurda bulunduğu
muz halde onu göremeyişimin elbet· 
te bir sebebi vardı. 

Salondan geri döndüm. Kamarama 
E;eldim. Saidi çağırdım: 

- Bomhaydaki kahve taciri nasıJ 
hiı adamdır .. Onu yakından tanır mı
sın? 

Diye sordum. 

Said ilk önce bucaladı.. Sonra bir 
den serin kanlı görünmeğe çalışarak: 

- Cok iyi ve namuslu bir adamdır, 
:Mis! 

Diye kekeledi. 
Saide başka bir şey sormadan 1'a • 

maramdan çıktnn. O gün akşama ka • 
dar Saidi gözledim. 

Hangi sır, perde arkasında kalmış-
ıu....J.l.-.;.;...;.:.;;;:~ ........... ~"'--ı-

Nihayet o akşam Saidle kahve ta· 
cirini bir köşede haşhaşa konuşurlar· 
ken yakalamıştım. 

Ba§mıı uzattım.. Dinledim. 
Said yavaş yavaş anlatıyordu: 
"- Mis Edison bana seni sordu .. 
"-Ne cevab verdin? 
"- Çok namuslu bir adaınth, de· 

diın. 

"- Haydi, çrk paraları bakalım, 

Said! Londraya yaklaştık. Sözümüz 
buraya kadardı. Bundan fazla bek • 
liyemem.,, 

Said elini ICoynuna götürdü ve bir 
çek çıkararak yahudiye uzattı: 
"- İşte.. Konu§tuğumuzdan beş 

bin şiling fazla yazdım. 
-Te§ekkür ederim. Çok asil ntlılu 

b.ir adamsınız 1 

- Londraya çıkmadan yoluna de
vam edeceksin.. Ben, eğer Mis Edi
son seni gemide gördüğünden bah
sederse, kendisine, sana benzer biri· 
ni gördüğünü söyliyeceğim ! 

- Nasıl .• Sana karşı bir temayülü 
var mı? 

- Haydi, alayı bırak. Bu kadar 
güzel ve beyaz bir kadın, benim ne · 
yimi sevecek? 

- Vallahi bana Bom.bayda senin 
çok sevimli bir erkek olduğunu kaç 
defa söylemişti. Kadınlar, erkekte 
renk aramazlar. 

- Sahi mi söylüyorsun? O halde 
Edisonu öldürdüğüme çok isabet et· 

lngllizceden çeviren: iSHAK FERDİ 
··············································-······································· 
ra ile satın alınmış uşağım sanıyor • 
du. 

Halbuki o k'ara suratlı canavar, he· 
nim aşıgmıdı. Hem de kocamı kendi 
eliyle boğan bir aşık! 

Londraya geleli bir hafta olmuştu. 

Kral, baş mabeyincisi vasıtasiyle 

beni taziye ediyor ve bir şeye ihtiya· 
cım olub olmadığını sorduruyordu .. f 
Kocamın bütün dostları benim ma · 
temime ortak olmuşlardı. 

Kapiten Edisonun ölümü Lon • 
dra kibar mahafilinde derin bir ü · 

züntü uyandımuştL 

Said.in, günler geçtikçe, biitiln ser· 
vetini ayağmım dibine serdiğini ve 
beni çılgınca sevdiğini görüyordum. 

Bir gece evimin üst katında otu· 
rurken, salonda bir ayak sesi işittim. 

Yavaşça ayağa kalktım. Kocamın me· 
çini elime alarak arkama sakladım ve 

ği gün anlamqlar. 

- Belki gene dirilir .. ! 
Endi§esiyle haşmı vücudurıd,

ymhlar •• 

Said.in gözleri kapalıydı.. 

&açlarını parmağıma doluyar~ iV 
kesik başı yerden kaldırdım .. J) i 
1e yüzün~ baktım.. KocamıP 
aldığımdan dolayı sevinçliydiJll' 
kat, onu keşki öldürmeseydİJJl·· 

A..7 •ğ;,ru.JT" .ı~.:-J v ı;ı tu aıı-.l,I) 

ya§atsaydım .. 

Ona şimdi niçin acıdığımı J111 

yorsunuz? 

Anlata yon: 
1 

Bir gün kocam benimle şıJ' ~ 
yordu. Nasılsa göğsümdeki iğııe ~ 
mağma batmı§tı. Kocam f eJJ• 
kız.ı_ b k .. ilk' k ·· :~ .. aeıı uı ve u uç şa a yuz ..... 
himi kırdı. O vakit kendisjJJe 

yatak odamdan salona geçtim. Duvar· muştum: 

da duran büyük aynanın önünde bir - Beni çok seviyor musun? 

siyah gölge dikilmiiti. Yavaş yava~ - Severim amma .. Senin i~ 
gölgenin üzerine doğru yürüdüm: damla kanımı da akıtmak ist 

- Said .. Sen misin? Aradan beş yıl geçti. KocaııııJ' 
Bu sözümde, benim de onu bekle· sözünü unutamıyordum. 1. 

diğimi ifade eden bir ahenk vardı: İki arkadaş gibi ya§tyordt~·d;~ 
- Korkmayın, Mis! Benim... lileri uğrunda canlarını feda e~ 
Diye mınldandı. Korkuyordu.. Se- kekleri gördükçe, içimi çeker 

sinde garib bir titreyi§ vardL Yanı· şünürdüm: 'ıı' 
na yakla§tım .. Ve birden elimdeki me· - Acaba, yeryiizünde heıı• ıı& 
çi Saidin göğsüne sapladnn. ·kanını dökecek bir erkek yok ı1l 
Boğuk bir ses: Diyordum. \1 

Ö ·~ - Ah... lüyorum. Talih benimle alay ettı.. d~ 

Yere yuvarlandı.. Fakat, o benim kalı zenci, benim için kanıD1 
j f 

bCıJ 
kılıcmıla ölmemişti. Meçi göğsünde Fakat, ne olursa olsun, .Jifl1! 
Lırakıb bağırmağa ba§ladım. sondan fazla sevdiğini bilse) 1 

U§ak]ar yukarıya çıkmcıya kadar, nu kendi elimle yaralamazdıı1'.'1~f 
k H d l · .. b'l se"' Said, belindeki hançerini çekere · ayatın a nr gun ı e piirı' 

kendi boğazını kendi eliyle kesmiştı. görmiyerek, kocasiyle sadece bit~ 
Bu, beğendiği kadın taraf mdan se· kadaşı gibi heyecansız ya~ı:yııJl,JJ # 

,.·;miyen Afrikalıların bir adeti imiş. dm, kendisine ilk defa uzatıl ,,,i 
· · · l'kk t eder U§aklarm1 onun ne müdhiş bir yı· hr elın rengıne c ı a 

lan olduğunu meğer Londraya geldi- nıyorsunuz? I ••••' 
••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
mışım... ~1111111111111\lllll fi 

- Şüphe yok.,, ıııııııııooıınıııımııııııııınııııımıııııııımıııımıımnıımmmıınıııımııı~ıımııııımııııııııınıııırnııımıırnmmıı1p vere• c• t< 
.Y. .Y. .Y. § il\ .. 1ııınıııııu111ıınmnmıııııı 

Evimize gelmiştik. li Alafranga ve alatuıU • eı 

Vapurda kulağımla duyduğum ko· :;; YEMEK ve TATLI KıTA ~~I 
S ·d· .. .. E 1ı~I• 

nuşmayı aı ın yuzune vurmamı~- E=: 1 . ı·aP' ' 
K "'ld" 1 k d' s Hergün pişecek yemeklenn ve tatlıların lıstesinı ve ı 

tm1. ocamı o uren yı anı en ı e· ~ C ttl· 125 k' bd b 1 k . . . = ı ı bu ·ıta a u aca sınız. 
lımle Bom.baydan Londradaki evıme im ciltsiz 100 Satış reri; fstanbol Ankara caddesi No. f ı;r 

kadar getirdiğimi kimseye söyliyemİ· ı kurnş 1 • , ıııııııııııı•ll lnkıllb Kitabevi 
yordum. Herkes Afrikalı Saidi, pa· !aWllWllllHlımlllllllllOO~ll~ll1111 111 lllıı. 



ürkiyede Spor 
..._ada pkan •uıw,. arlctulap-1 Yalım bir nokta ftl'ı ı kalktılar. Halbuki meaele açıktır 

•a,_ ltlerlmlu aena blr baiıf,. yeni retifenler arumcla, ,elit- ve gösterilen haa•ai1etin "ulu· 
al~ ~akl ~a.ıııı ıwr m· ılerin rerini tutabilecekler klfi sal,, tarafı olmadıtı, olamJJ&C&iı 

~Mil ruz. derecede cleiil. Bu kadar tereffi gibi bir tek yüzü vardır: anlama· 
411.tik : 1_ ..... .ı_u muvaffakıyetler kazanan bir spor mak. •• 

aporUll'ua&İ vuiyeti. tubeainin halk arumda reld&mı Busünün spor teclkiklerine s8-
• "'!& ~p .bozgunundan ao~ kendinden 1apılmıı demektir. Şu re spora menfaatin lranımuı ne-

.... ~ deiilaır. ZaıreP'teki halde neden birinci amıf olabile· zabeti, tenııizlili, centilmenlili ih· 
~~ebizliti, mua11en ~- cek ıüreteiler iatenildili ve il· ili ~~z. Sade sura aporcunun, 
~ •e mua11en tutlarm bır zım olduiu kadar bol 1etif11li1or? temiZ bır ruhla spor raparken 
1ı11. .· aelerek doiurdulu bir ıa • • • • • • • • menfaatini de mmtmıyan sporca • 
-~ olal'&k kabul etmek daha Bunun bızım de bıldılimız bır ..:11..-1.a_ LJnn L-'-.._. - bebl . Bunl • •_.ı J& 7~D INl_UJD& Da& Ye-
-....... olv çok ae en var. arın ıç:uu• _!.L_• et "d __._ "d 

1L_ • • üh ·mı · ren :&11111IJ' ıen e, ~ ıen e 
-...aanJa atletizmde emniyetli en m 1 e~: . . • . . kalmııtır. Belki spor itlerinin bil-
~ doinı Jiiriidiiiümüzü t -.T_,.be edilmitbr ki p Jiik mmfaatler dolanholu ba de-

olmadık. Anlatmak is- ret fakir halk ımıfı arumcla rai· virde umumun menfaatleri ara • 
~ tef, Zqrep bozpnu • bet ~Ufbu'· Bu amıfa memub amda kendi hiawini aıvan veba 

hir zam•nl&r parlak hulyala· olanlar için IÜl'ef aibi alır tah•m lan eclamm hareketi, unn tellldd 
. ..-ı-. ~ atletik faaliyetimiz i- mil istiyen bir spora uzu:n uman ve sibniretine daha uypn bir u· 

"llilm,, mimaını ifade eden denm etmek imkanı olmu1or. Bu yamldıkt... 
olamıyacaiıdır. aporcularm barata atıldıktan ton· Prof--onellii:n bizim manle-

ra, bu ~or~uk Ye mücadele -ı 
k genclerlnfn ıuarhı bir ça· · · .ı _ •• • !t._:.:1 u.:1.1 • ... kette tatbiki ayaktopunu kurtara· u ati • ..:.:.ı....: h ~uc •W!Jı W111& e~erme ~-__ ,,._ • emme ... .,._. ea6s hid oluyoruz. Bunun içindir ki OD• .. i16ifw..aa .. - oıa.k-
• bana ratnaen. ~ wll de ları himaye etmek, maifet yolun • .., anlmuyanlarm sala' haıaaai-

• ~·nlar •enniftir. Hemen da ellerinden tutmak Ye kaliır- yetine bir pal bile Ytıl'llleden ba • 
bir dnreye tesadüf eden hu mak lizımclır Bu da federuro- nu yapmaJ.,ız. Yok, el• bunun 

~ııtlaırı_ onlan 1etit~ için nun yapacaiı: J&pabileceii it de- da bir kmtuhıt çaresi olamıyaca • 
• emek ~d~~ belki on • iildir. Yübek spor bimilerinin iı iabat edilirse ••• di,.ecetimiz bl 
~ kendilenmn tahal ka önayak olmalan iledir ki aüretci· mu. 
~ ne Ye •poı:-. kartı duy· liiimiz buaünkü parlak t&hretin · Bu baldı berinde .az, aade iti 

Sok kunetli ıatele borc- daha ileri1e ıötürmek imldnm• kaTrlf&bllenlerindir. 
bulabilir. 

2 - Antrenör Her Peter, Gre
koromen ıüretinin memleketimiz 
de yerletmeıini ve bugijnkü üstün 
Yarlılmı kazanmasını temin et• 
mittir. Bu itibarla a&JllJ'& deler. 

Su aporlan: 
Deniz aporlan, alniin telakki· 

ıince, artık sahil memleketlere 
mahaua obnaktan çıkmqtır. Sahil, 
battl lümmunclan fazla ehanmi· 
yet ....Uecek bir kolaylık bile aa· 
yıbmfor. Bunun için "deniz spor
lan,, batlılmm "sa sporları,, na 
Jerbri terketmeai l&wmcfD'. 

ILde yüzme bawzlan heniz 
olmadıtı için bu ıporlar da -bit· 
tabi ıimdilik- sahil tehirlerde 
J&pıhJor. 

.Memtdet HıeWa 

Gaziantepte trahomalı
ların iyileştirilmesine 

çalışılıyor 
Gaziantep, (Hususi) - Tra 1 rilmit Ye bu en iılek 1olumuz ça· 

hum aavqı kurumu tehirdeki tra murdan kurtanhmtbr-
humlulan arırarak he1>9ini de te-
davi altına almak için ıenel bir Araea 
tarama yapmafa batlamıtbr. Ta
rama11 doktorlar Ye saflık me
murlan J&pıyor Ye her eve ıirerek 
bütün n hallam gözden ıeçiri • 
1or. Bu lr)'ID onunda bqlıyan ta -
rama daha bir uman sürecek, 
sonda ıereken fe)'ler yapılacak • 
tır. 

ftumarataJ iti 

BelediJece 935 ,.lmcla rapıla • 
cak pnel nüfus 1&Jlllll için J& • 
pılaalar ilerileyor. Şehir on bi • 
lüme taksim edilmif •• her bi • 
liiıne memurlar taJin olunarak i • 
.. bqlammttır • 

SaJllDID doiru rapılmau için 
fazla çalqılmakta Ye halkımızdan 
kola1lık ıariilmektecllr. 

Gaziantebin taDIDmlf yerlerin
den birisi de (Arata) dır. Pek ıe
nit bir alan kaplıyan bu yer, J&• 

km kö1lerden ıetirilmiı vera bir 
çok aabcılar tarafmdan alıcılara 
aunu1acak etJ&IUD aabfı için ay • 
nlmıttır. Bu rada her türlü etJ& 
Ye rirecek bulunur. 

BelediJDine 1oklamauna bal· 
b olan bu yerde haftanm hemen 
her ıünii aatılmakta bulunan etJ& 
ve her ani yiyecek maddelri çok 
arı, taze Ye ucuzdur. 

Bundan klflülerimiz ele far • 
dalanıyorlar. Çünldi; ıetirdill 
malı satabilecek biyle bir Jer bul· 
dulu için toptancılarm inafaub
lma utramamaktadır. 

Aruanm biraz ileriai ele odaa 

Gaüıntepten 6ir Söriiniİf 

Gazi bulvar1 puandır. Dne ve eteklerle , .. 

Gazi bülvarmm Halk fırbam
dan sa burcuna kadar olan kımu
mn kırma tat dötenmetine devam 
ectilmekteaır. 

Dateme bir iki günedek biti • 
rilecek, bundan sonra ıilindira • 
ja batlanacaktır. Bu 10lun u · 
faltlanmaaı meYaimin kıt Ye ha· 
ftlarm soluk olmuı yüzünden 
mümkün olamıyacaiJ, iti ütüne 
alan tirket tarafmdan bildirildi • 
tinden bahara bıralolmıtbr. 

Su burcu JOlu 

tirilen k&mür ve odunlar 1alma 
burada satılır. Deierleri ortadır. 
Havalar lcapab n raimurlu olur
.. fiatlar da artar. 

Şehrimizde J&t&Jlf ucuzdur 
denilemez. Ev kiraları çok üstün-

dür. Koyun eti elli kuruta veril· 
mektedir. 

Etra •e riJecek sümüt para ile 
aabldıiı için halk aynca zarar 
,&mektedir. 

Beledi1ece yaptmlan hal bit
miıtir. Pek yakında emaf harara 

Fakat ortada olan hakilcat de 
tudur: Her Peter artık çalıf&llll'" 
yor, eakiai kadar ve ealdai ıibi, 
yetifen pnclerle &Jn aJn m91pl 
olamıyor, ona bir yardllllCI getirt· 
mek icab eder. Atlef zm federaa • 
JODUDUD bulduiu bu imk•m sGret 
fe •er&IJODUDun elde edanemeai· 
ne akıl erdiremiyoruz. 

Sa ıporlarmclald ululararw Sa bqrcunda ,.apılan llfımlar 
bfmarak aabflan kontrol edil• 
cektir. 

Fatbol: 
Memlekette hallan • çok an• 

dili futboldur. Ba aporan ba8fin • 
kü mevkii hakkında uzun uan 
,....1ar razdık. Bunlan burada 
tekratlıyacak deliliz. Y aLm ba 
nokta üzerinde duracaiız: 

Yurdda ayaktopunun kurulma· 
il imkinlarmı arqtıran bazı arka 
dqlar, ıazete •• mecmualarda, 
profayonellik çareain"n bizim 
memlekette de tatbiki kabil olup 
olamıyacağmı münakaıa ettiler. 
Bu fikir, aade yüksek ıpor idare
cilerinin Jranaatlerine delil, aJDI 
zamanda da futbol ofaanan bl
Jiik merkezlerdeki rah tema,al
ler!ne de pek uJUJOrdu. Yalım ne 
vaziyeti, ne de meseleyi kaftlJ& • 
llllJ&n. yeni spor müntesiblerin
den bazılan profesyonellik mn • 
saaaa "ahaaal,, vaifmı verdilrlerl 
bir luı .. ıifetle afaroa etm+ 

mnki Ye derecemizin parlak ol • Jiizünden .akülen blclmm hava
maclıinıı son RUSJ& ae,.batinde mn J&lmurlu olmuma raıa.en de 
anlad& Bu nokaanlıiı doldurmak ftlD eden inpat neticeainde biti-
için ciddi çalıımall mecbviJetiıa- ............................................ •••••••••••••••• ..... UAI..... ikC...... • 
deriz. Ba iti idare edenlerin bile de m bahtaıs olanıdır. Seuiz aa• Biaildet: 
hakilrt durumumun bilmekteki dua keneli köteainde çalııbiı Bir pmanJar memlekette pek 
ıafletini anlıyarak tafl"&k için, halde, tahaiaataızhk Jilz&nden ae- canlı b!r varlıia aahib olan biaik· 
Raya aeyabatindeki Taziyeti ora mere alamıyor. iri bir antrenar e- letcilik, saf tetklllt aclamlarmm 
da bulunanların atamdan dinle • imde olmak ve uluslararası temas iti iri idare edememeleri Jisün • 
mek kilidir. lara imlrAa bulmak .prtile eakrim den aCinmiif ailridir. Ankara ve ı .. 

Fecleruyonua emri altında Ma· ellerimizden çok iri neticeler ve tanbul mmtakalarmıa ti• çar-
car bir antren&- çalıtmaktadır. Bu dereceler beldi1ebiliriz. P&n faaliJeti olma.., ha .,or bm-

b·ı • l:riitün IÖDÜp il• decektir. zatm ı p •e teknik ikt" darının Atalık " binicilik: 
aemeretini alacak bclar vakit Halbaki ha iti calandmaak, 
ıeçmedi. Fakat latanbuJ'da Xa· Ba, spora ıiYil lmlüblerimizin 8*i varlıtma .... fnlmak, daha 
dıköy haYUZUDdald çalıtma ve raibet ıiatermedilderini aefte sonra U..U.. ıllikmek icab e • .... ı.--.. ullerin• _._.ı__ kaydetmek lbımclD'. B&tün len· ~--aı 17.-uUtUJta• der. 
kib edenler için, umad YereCek b mm temin edildili Ye hneaklr Tenli: 
dar c"ddl 18riilmü1or. ıeaclerin iatifacleaiM arzedildiii Bu apor ela \uhran 1eçiri1or. 

F ederuJODun lnGmlzdelri halde ne atcılık için, ne de binici· Bjr ·•••ar etrafmcla ciddi bir 
menim batında bama nazan dik- ı• itin alib slriilmiiJor. 8tkla plqu kal•halık bir pnc • 
kate alacaimı umud ediJOl'U. Bu h11111ata, AtLapor lmlflble- Dk kiltleai toplıJan timia kortlan, 

Ealaim: Tliiia takdire llJJk faaliretiai ia • .... Pftf naaqna W.. amıfm 
Ba fedeauıon bı11mam lsia- tim& etmek llzmdır. -. ~ NıU. &{~. 
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Çocuk Hafta~ı 
Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

Teknikte yenilik 
Hayvanl~rı diridiri yakalamıya yarıyan gazlı 

tüfek fişekleri kullanllmıya başlandı 
Bir n yapıımda, herkeai dU· ı perçin çivileri ortadan kalkmıı o-

10/l/935 tarihli bilmecemizinı kek L. 820 Ahmed, 76- Betiktat tUndiiren bir derd vardır. Evi 11• luyor. 
netice•İ ıudur: 18 Muazzez, 77 - ls L. 564 Sa- cak tutmak: Size yepyeni bir misal aöyliye-

Babası: 26 + 10 = 66 Y&Jmda. bih, 78- Küçük Mustafa P. 9 Mi. Soluk ve ucaldılı ıeçirmemek, yim: 
Mahmud: 10 + ı2 = 22 yatın- tat Akın, 79-Erkek L. 1122 Hay yani sıcaklık ziyanmın önüne ıeç· Bu sene Birl91ik Amerika cüm· 

da olduğu zaman bisiklete kavu- rettin, 80 - H. Pqa 21 Neıet, 81 mek için duvarlan kalın yapmak, hurluldarmm Pouıhkeepsie • So· 
ıacaktır. - Erkek L. 779 İsmail, 82 - Ka- pencerelere aralarmda hava bot- coni adlı bir vapuru ıuya indiril-

Doğru halledenlerden Nişantaf ragümrük 13 .Kemal, 83 - Fatih lulu bırakılan çift cam t•Pnak, miıtir. Bu vapurun uzunluiu 79 
karakol karııaında Emel Nured- ıs Hayrettin, 84 - 18 inci mek. sıcaldıiı ıüç ıeçiren malzeme kul· metre, ıeniıliii 12 metre, IU için· 
din 1 inci, Karııyakada istasyon ı 06 Sadık, 85 - Kartal T. 4 Hi- lanmak ıibi çarelere baı vmuldu- deki derinliii 4,25 metredir. 
caddesinde Ihsan Selimi 2 nci he- dayet, 86 - Fatih 36 Muzaffe,. ğunu biliyoruz. Bu ıeml battan qafı kaynak 
diyemizi kaz~nmıılardır. 87 - H. Pata L. 618 Etem, 88 - Bu iıte en çok muvaffak olan uauliyle meydana ıelmittir. Bir 

KAKAO kazananlar Kadıköy 96 Hayrüniaa, 89 - 5 cenub kutbu arqtırıcaı Byrd'dir. heaaba ıare perçinlemek auretiy· 
•inci mek. 4 Mehmed, 90 - Gü- Bu ada1J1ın cenub kutbunda bir le yapılmıt olsaydı 250.000 parça 

3 - Kurtuluı 9 Mandıra mey- lükpazar 27 Sadık, 91 - 39 un- kıtı, iiçnde geçirdili portatif ku • çelik perçin çivisi kullapmak li
danı Kalyo, 4.- Pangaltı No. 5 cu mek. 2 nci s. Mükerrem, 92 - Iübeıinin duvarlan 85 s.antiaı ka. zım ıelirdi. 
Maide, 5 - Kuleli L. 428 Şerafet- Çapa kız muallim mek. 34S Mali- lınlığındadır. Bu duvarın iç ve 250.000 orta büyüklükteki per
tin, 6 - Kurtuluı 64 Naci, 7 - ke, 93 - ı9 uncu mek. 166 Mah- dıt yüzleri kontrplik kaplı ve ara- çin çivisi aıağı yukan 100.000 ki· 
Pangalb 8 Asuman, 8 - Cağaloğ- mud, 94 - Akaretler 26. Sadık, lan mukavva ile tarılmıt ot dolu- logram edebilir. Dütününüz bu 
lu Ertuğrul, 9 - Kurtulut Bozkurt 95 - 63 üncü mek. 242 Hatice, dur. iıte hem 100 ton çelik tasarruf e· 
Suzan Adil, 10 - Pangaltı Mu • t k L 1602 y ·1-- 1 97 

96 - s. ız · Ü&ae, iç tarafı alüminyom plaklarla dilmit oluyor, hem de gemi ayni 
azzez Seli.mi, 11 - Orta mek. 287 K l 3 p · 98 E d h 

- urtu Uf 1 antazı, - r· kaplanmıttır. Alüminyom plak - sağlamlıkta olduğu halde a a 
Şebabettin, ı2 --Ameli Hayat L. kek L. 1ı20 Kemal, 99 - Betik· dan maksad kulübe içinde yakı· hafif oluyor. 
Naciye, ı3 - Is. L. 1192 Hikmet, 11 N d. 100 Ad H • • • tat e ım, - atepe a· lan sobadan ve petrol limbasın • 
14 - Pangaltı 5 Malike, 15 - Iit, ıoı - Yenikapı 7 Şükriye, dan ıtık halinde fıtkıran 11caklık 
Bostancı ilk mek. 132 Naimet, 16 

102 - Beyoğlu 20 Tank, 103 - •ualarını tenliyerek (yani akset-- Kız sanat mek. 20 Sabahat, ... 
Kuzguncuk Faik, ı04 - Fatih 4 tirecek) bunların ziyan olmaamın 17 - Amasyada Ahmed, ıs - Ye 
Hakkı, 105- istiklal mek. 25 Bez önüne geçmektir. dikule 32 Orhan, 19 - Karagüm-
min, 106 - Fatih 11 Cemal, 107 Sıcaklık dııarıda sıfırın altın • rük ı t Ahmed, 20 - Cihangir Ci-
- Gedik P. 42 Azarik, 108-2 n- da 70 santigrad oldu<nı halde bat Şükrü. •-
ci mek 97 Şemta, 109 - Balıkesir hem ısınmak, hem ıtık elde et • 

BÜSKOI kazananlar 20 Muzaffer, 110 - Haydarpaşa mek, hem de yemek pitinnek için 
21 _ Pangalb 3 Tahire, 22 _ 262 Kenan, 111 - Beyazıd 2 Öz· bu kulübede günde yalnız bet Ut· 

H K can, 112-Esnaflar cemiyeti Ba re petrol y. akmak kifi ıelmiıtir. Zincirlikuyu 9 üsniye, 23 - ü-
çük Muatafapqa 9 Mitat, 24- kiye, 113 - 4 üncü Vakıf 14 Mü- • • • 
Pangaltı 5 Fazilet Raif, 25 - E- veddet, 114 - Üsküdar mek. Ne- Avcılıkta kullanılan gtu lif ekleri 

yüb 26 Şevket, 26 - Pangaltı 2 riman, 1 lS - Bailarbqı 60 Ay- Amerikada yeni bir çeıid av 
Selimi Kuruı, 27 - Kurtulut 64 ten, 116 - Süleymaniye 7 Mela· fiteii yapılmıt, bu fiteiin içinde 
Güzi~ 28 - 15 inci mek. sımf 5 hat, 117 - Divanyolu 128 Salih, barut •• taB var. fakat kurıun 
No. 653 Semra, 29 - Beyceğiz lı8 - Kız.L. Müzeyyen, 119 - yok. Onun yerine sağlamca bir 
19 Sacidet, 30 - 16 ncı mek. 205 Uzunçartı 22 Ekrem, 120 - Er· 2ar içine sıkıttırılmıt zehirli bir 
Saime, 31 - Betiktat 41 Yıldız. kek L. 117 Orhan, 121 - 27 nci ga~ var. Avcı uzakta ıördüiü bir 
32 - Orta mek. 572 Erol, 33 - mek. 256 - Aptullab, 123 - 44 av hayvanına bu gaz kurtununu 
Mahmud ağa 1 Nedim 34 - Sa- üncü mek. 148 Kenan. 124 - ateı ediyor. Gaz kurtunu ya ıidib 
malya Şükrü Özcan, 35 - Ca- Betiktat 18 Muazzez, ı25 - 18 av hayvanına, yahud da - eğer 
ğaloğlu Orhan, 36 - Orta mek. 1 inci mek. 236 Orhan, 126 - Saraç acemi bir avcı ise - hayvanın ya
- B Mehmed, 37 -Vefa L. Alili, hane ı58 Bahattin, ı27 - Sirkeci kınında bir yere çarpınca patlıyor 
38 - Erkek L. 1ı92 Yıldız, 39 - 63 Orhan, 128 - Gedik P. 25 Re- ve içinden sıkııtırılmıt olan gaz 
Cihangir Güzin Şükrü, 40 - lS fik, 129 - ls. L. 598 Altan, 130 etrafa yayılıyor. Bu gazden bir 
inci mek. muallimlerinden Servet. R. kavağında 58 Naciye, 131 - kere bile olsa koklıyan hayvan 

KIT AB kazananlar 

41 -Ameli Hayat 229 Cemal. 
42 - Erkek L. 396 Burhan, 43 -
ls. orta mek. S72 Nadir, 44-Vit 
ne zade 18 Fikriye, 4S - Fener 
orta mek. Akile, 46- Kadırga ıs 

Perihan, 47 - Ticaret mek. Nebi
ha, 48 - 1 S inci mek. 3 den Me· 
lihat, 49 - Gelenbevi orta mek. 
229 F ~riha, 50 - Vefa L. 752 
Nevzad, 51 -Aksaray Zekavet, 
52 - Nesil mek. 101 Edibe. 53 -
Erkek L. 590 Asım, 54 - Fenerde 
Şahiser Hamdi, 55 - lst1kJal mek 
25 Bezmin, 56 - Şi§li 388 Emin, 
57 - Atikali P. 11 Burhan, 58 -
Y eniköy 105 Saadet, S9 - Kur· 
tulut caddesi 6 Kadri, 60 - Kum
kapı 6Ô Şaziye. 

Kadıköy 34 Yakub, 132 - Erkek ıersem olup yere düşilyor .• Vakıa 
L. T122 Cemalettin, 133 - Hay- bir vakit ıonra gene aklı batma 
darpafa 2ı Neıet, 134 - Büyük geliyor amma, o zamana kadar 
D. 6ı Mehmed, 135 - Kadıköy avcının eline geçmit bufonuyor. 
6 Hamdi, 136 - Anadoluhiaan Bu yeni çıkan gaz kmtunlan 
537 Fazilet, 137 - Ticaret mek. yayılırsa avcdanmızm her halde 
65.221Orhan,138- Kuleli A. L. pek itine yarar. Çünkü iman, öl-
277 MazlUnı, 139 - Ankara L. dürmeden, yaralamadan elde et • 
50 Dikmen, 140 - Göztepe 285 mek i.tediii bir ba~anı bu aaye-

M }Ah 141 T b ... ıs de pek güzel yakabyabilir. e a at, - unus agı 
Meliha, 142 _Vefa L. 314 Neca· Fakat bu itte biraz tehlike var · 
ti. 143 - Tekirdağ Necati Özde- sanının. Öyle ya bu gaz kul'fUll 
U:ir, 144 _Taksimde lbrahim avcının yakınında bir yere çarpar 

145 E k. h' Al K 146, ve patlaraa her halde pek iyi bir - s ııe ır p aya, . 
1 - Pangalb 2 Hamdi, 147 - Şit· teJ' 0 maz. 

li Erkek L. 371 Bele, 148 - Per· • • • 
tevniyal L. Turaut, 149 - Is. Er· 
k~k L. 117 Orhan, 150 - Kadıköy 
20 Mehmed. 

Demir kaynağı 

"Hediyelerimiz heı- halta per 
ıembe günleri matbaamızda dağı-

61 - Pangaltı Zafer S. F ahrü-
tılır .,, 

DEFTER kazananlar 

iki demir saçı birbirine ekle
mek için bu saçların kenarlarını 
üıtüate ıetirib makkapla delmek 
ve bu deliklerden perçin dediği -
miz çivileri geçirip alttan ve ÜI · 

ten çekiçlerle döverek hatlarını 

yuvarlatmak yani perçinlemek 
lazımdır. Son zamanlara kadar 
gemi telmeleri, buhar kazanları, 
demir köprüler filan hep böyle ya
pılırdr. 

nisa, 62 - Anadoluhisarı ilk mek. -------------
Hayr~e, 63- 15 inci mek. 26ı 
Emel Hüsnü, 64 - Beyoğlu 28 
Hiristo, 65-Ticaret mek. 6 Faik, 
66 - 59 uncu mek. Arıaluys, 67 
- Pangaltı 3 Belkıs, 68 - Şitli 
Terakki L. 371 Acar Bele, 69 -
İzmir 11 Ali Fuad, 70 - Kabataf 
L. 30 Adnan. 

Halbuki oksijen ve elektrik 
kaynak prensipleri icad edilince 
demirler birbirlerine llolayca ya -1 

Buzıanayii 

Buzyapmak pek yeni bir it de
lildir, fakat timdiye kadar bu it 
bugi.i.nkü kadar kolay, yemek pi
tirmek, gramofon çalmak gibi sa· 
de ve herkesin becerebileceği bir 
it olmamıfb. Son zamanlara 
kadar yazın sıcak günlerinde bu
zu dükkandan alıyor, fabrikasın
dan getirtiyorduk. Sonra .bu pek 
de temiz bir it olmuyordu. Öyle 
ya, buz eriyor, ziyan oluyor, orta
lığı ıslatıyor, sular sızıyordu. Buz 
erimesin diye onu talqlara, çu -
vallara ıanyorduk ve gene çoiu 
ziyan oluyordu. 

Şimdi öyle mi ya.. Bir küçük 
soluk hava dolabı alıyorsunuz. i
çine yemeklerinizi, içeceklerinizi 
koyuyorsunuz. Dolabın elektrik 
düfmesini çevirdikten kıta bir za-
man sonra kapağını açınca içinde
kilerin tamamiyle aoğumuf, hatta 
buz haline aeçmit olduiunu aörü-
yorsunuz. Bu yüzden evinizde her 
vakit soğuk su, içki, meyva bulu
nuyor, yemekleriniz bozulmuyor. 

Acaba bu mucizenin aslını biç 
merak edib arqtırmadmız mı? J. 
çeride ne oluyor da sıcaklık sıfırın 
altına dütüveriyor. Bunu size kı
saca anlatıvereyim: 

Bir mayi gaz haline geçerken 
çevresindeki sıcaklıiı da alır gö-

türür. intan 11lak elini rüsllrl 
b .•• tutunca bunu ani~. Sonra ır 

kıcı madde ne kadar hızla pS "' 
)una o kadar çok aotur. 

Bu dolablarının ıoiuJD&I~ 
. b~ temeli budur. Dolabm uyp!l 

yerinde iki kapalı kap ile baJSUO 
ortasında bir tulumba vardır· So 
tulumba itte o kullandıpnıs el_. 
trilde itler. Kabm birisinde aJo· 
cı halde amonyak vardır. ArtJO'lt' 

yak birkaç atmosfer ile ~ıkıttır"' 
lına akıcı haline geçer. Tulaıll" 
banın iti bu amonyaiı emerek hı•· 
la gaz haline geçirmek ve bu su
retle kab ve borulan soğutmakbf• 
Gaz haline geçen amonyak tuluJO
ba yolu ile öbür kaba gelince ora· 
da tekrar akıcı haline geçer. 

Buna tekiaüf etme deniyor. Si• 
rinci kabtaki amonyak bu sureti' 
ikinci kaba aktarma edilinciye ıca• 
dar bu it yürür. Birinci kab ı-• 
mamiyle botalınca tulumba bd 
sefer otomatik olarak ters iılef, 
y~ni ikinci kabtaki amonyak bi -
rinci kaba geçmeğe bqlar. Tıpld 
önceden olduiu gibi bu biçirod• 
bir ileri, bir geri olmak üzere • • 
monyak yer değittirir ve bu iti" 
olurken etrafı soğutur. 

Soiuk hava dolablannda anıod' 
yak yerine gaz sülfürö yabod 
mayi hava da kullanılır. 

Bu dolablarm iç yüzü bunda' 
ibarettir. 

••• 
Mayi lıaua 

Yukanda masn a.-dem~ 
Bu da meraklı bir özdür. Bir il 
kelime ile anlabvereyim: Ha~ 
kapalı bir kab içinde 2orla ve ... 
yük bir güçle sıkıtbrdmca aJdlll 
hale geçer. Yahud sıfmn altııl • 
da 190 dereceden daha qağıdf 
aoğutulur. O zaman da hava~ 
cı olur. Yalmz hava boyuna bO 
soiuklukta tutulamıyacağı içi' 
çok sağlam çelik kahlar içinde ~ 
lanır. Kab açıldığı vakit pek hıl" 
b olarak gaz haline geçer ve bii
yük bir soiukluk yapar. 

Hava yalnız ıoğutma telmijiıl' 
de değil, akıcılıktan hava haliıl' 
ıeçerken çok tittiğinden patı.fi" 
maddeler gibi madencilikte d• 
kullanılır. 

Fahri FaJ 

KART lta%tlnanlar 
I 

71 - Samatya lS Doğan, 72 -
pıfbrılabilir bir hale geldi. Bu - -' 
ıün koskoca demirler bu kaynak Fraruaıuu tanınmq tiyaao oe nnenuı artUtlainJen Nail .11-1"'1 

Kabatat L. 546 Said, 73 -. Erkek 
L. 320 Talat Özdemir, 74 - Per -
tevniyal L. 660 Erkan, 75 - Er-

uıulleriyle birbirlerine pek tai - Sen Moriç'Je Je Ski ile renrl•n düımüf, yaralanmqhr. Artial r---
lam olarak ekleniyor. Ji luutalaaneJe ıeJaoi oltandaJır. 

Büyük bir para ve alırlık tutan 

ı 



cun ökonomisinde para 
siyaseti meselesi 

1934 lı 
.L Yı nda uluılararaaı malt 

. ...., en lllüh' 
·ııund .. un hi.diae 31 tkin-
ilc d an ıtıbaren Amerika Bir 

ev)etI . 
i fi erı taraf mdan doların 

ıız frnagma muadil bulunurken 
1934 te timdiye kadar kaydedilmi 
yen bir sev:yeye 75 Fransız fran -
gına düımüştür. 

itiraf edilmelidir ki devalua-it 
1c'lının Yilzde 60 tutarında 
•ta.b'}' ..,tnılek 1 ıser~. edilmesidir. tion istisnai olarak 1931 de bulun 

İiı l et dahılınde kağıt dolar duğu ökonomik ve aiyasal şerait 
tlbe a. ~la tebdil olunmamakla içinde lngiltereye müfid -olmuş

O!lce) r ederal Bankanın bir tur. Bunun en doğru tezahür saf -
' altını bir dolar fiyatla alıp ha11 bugün lngilterede devlet büt
~ •ı B'rl 'k d .. ,"et. d · eşı evletlerin para çesi varidat kısmının masraf tara-
'ld~~n e altn esasına dön.mü§ fından 40 milyon sterling (İf>izim 'il h?na işarettir. paramızla 250 milyon) fazla bu -
~~İti '?ise gösteriyor ki Ameri- lunmasıdır. Fakat bununla bera -
~~ eı k. devletleri 1934 Nisa- her bir devlet:n mütemadi bir su -
~" berı tatbik etmekte olduk-
-.ı! 'evkolun k· v • 
~d an agıt para,, 11ya-
.., -.., en, lllenfi tecrübelerden son 

11~~le~çın~t bulunmaktadırlar. 
!'ı, ~ avvıı kıymetli kağıt pa
~f111 ilf ta.rlarının nazariyeleri 
l-tlefİ~ ;olar kıymetinin tesbiti 
~ha evletlerin iç ökonomisin 
it!· Yıtlı n t' 1 • . ıf İ$fh e ıce er vermıştır. Muh 'i ~ 1f •al tube!erinde 1934 se -
' tar ında faaliyet artmıt ve 
~ lic~arda. bilhassa peraken 
~~!'\ılın ette ına.hsus bir kalkınma 

l'\ Uftur 
u l . 

'ede:ba.r~ tesbiti siyaseti bir se -
~~ b:ıı ınu':_aff akıyetle inkişaf 
, tiilc ok Undugundan acunun en 
:>'lıeti 0 nornik ülkesinde para 
Üdiğ' lbeselesinin az çok halle

d I\~ ~ hüknıedilebilir. 
de ~lsat'da Para siyaseti alemin-
ell\i~J·~e henıen de hiç mühim 
~. ~ı kaydedilmemiştir. Yal
~İıı; ~.•lova.kya Kuron'un kıy -
~lıir~de 18 n'sbetinde dü§ür
~ flıd~ ırf ihracatı arttırma ba-
0ıı) "' 1_ Yapılan bu (devalua

tı •· ~eaı:o 1 ~,f • ovak devlet adamla -
'titri :dan tahmin edilen neti -
~lltı el'ıtıeıni!tir. Çekoslovak 
~ lliıhe~Pan piyasalarda altıda 
~ )erd:ınde. ucuzladığı halde 
~ dlerj ~ latbık olunan gümrük 
-.._haile hu kontenjan tahdidatı do
~ hiç devletin ihracatı he-

..,lluar ~a.nııştır. Kuron'un 
~hah· ıon ndan ümit edilen mev 
~ ıa fa d 
~· ı Çek Y a hasıl olmamı§ bi-
lteden ~Uaal ökonomisi bu ha· 

.,._,,~ar, ç? ınüteessir olmuştur. 
-~ ı_ •ı1aaer d l 1ıt ın n e altın esasına 

11934 de .heıtnleketlerden Belçika 
~ı 1 ra f '-h huh catnıın azalmasından 
~ eıildt~ tazyiki altında 
~ lıtırıt gı halde altından uzak 
'~alınır. 'Yalnız İtalya, ihra-
' bir k -.ı Yiizünden, tediyab
>, .~y~::ını altınla yapmak 
\·1hta.cın. I< de kalmış ve serma -
~taj telkil?~trol eden bir döv!z 

~r 1 12lırarmda bulun-.\ . 
'l~~da . le; 934 tek· Para ııyaaeti alanm-
~erı 'biri dıe e!eznmiyetli hadise· 
il. •ı 'baret lınanyanın ulusla-
'C(ıı arı · · 
)\.1 ebtıeıid' • ıç.n moratoryom 

"'' .. , ır. Bu 1 .\l-~ "''tald ıuret e Alman-
\~rt ınaıı arı ~ulunanlar ancak 
-.._ 

1l>etine ad~~ ıle ödenebilmek 
"l\td Ufnı.. l ~dh· tn'beri b U§ erdir. Geçen 

1. - 1tin t"'b'" u rnemlekette bu "ta ... 11 n r ' 
(t..1 ta.aı ök e ıceai olarak ulus 
-~ onoın 'le ' ' ..._ • ..._ cı . anıa,malarmı 

b al,ınııtea.rıng.) ıiatemi eıaaı
d· ~u 1'- ır. 

1:teb' f'tlı iht · fiJı •lir iti ıra.zilerden sonra 
.._. ~ey, L acunda klYrneti h .. 

It 11\8.nun" enuz, 
'- ı:a.r, olar: ı, tesbit edilme-
1 ~---uı ak Yalnız 1 ·ı· 1. 
"ti)·~. 1931 ng ız ıra 
~'-f •ı lira.aı .. Eylulünden beri 
~ lrtda.ıı ~tehavviı kıymet 
,d, •nau· laıııı· aını!tır. 1931 

ız ıra.aı 125 F ran-

rette parasının kıymetini müta
ha vvil bırakmasının mahzurları 
bulunduğu bir hakikattir. O hal -
de lngilterenin sterling'i muvafık 
gördüğü bir seviyede mesela (80) 
Fransız frangında niçin tesb:t et
mediği habra gelebilir. Buna ve -
rilecek ce\>abı daha ziyade diğer 

büyük devletlerin para siyasetin -
de aramalıdır. İngiltere, lirasını 
teaıb:t etmek hususunda, yeni bir 
dolar ~evaluationundan veF ranısz 
frangının (altın esasına sadık di
ğer devletlerin paralarile bera
ber) mahsus düşürülüp altın esa· 
sını terketmesinden kuıkulanmak 
tadır. Bu kuşku, Birleşik devletler 
Cümhurreisi Rooswelt'in son nu -
tuklarmdan ve Fransız ökonQmİ· 
ıinin iç ve dıt sebeblerle 1934 de 
hayli gerilemesinden sonra, büs
bütün kuvvetlenmİ§tir. 

Bu mülahazalardan sonra öy -
le tahmin edebiliriz ki lngiliz lira 
ıı daha bir müddet, belki bütün 
1935 yılı zarfında, mütatiavvil 
kıymetli bir para olarak kalacak -
tır. 

Uluslararası alı§ ver~§İn tekrar 
canlanması için bat vurulacak ça· 
relerden belki en ehemmiyetlisi 
bütün devletlerin para kıymetleri 
ni tesbit etmeleridir. Bu tedbirin 
ehemm'yeti 1931 de Londrada 
toplanan acun ökonomi konf eran
smda tezahür etmiştir. Londrada 
bütün mesai para siyasetlerinin 
hallinden sonraya bırakmış, para 
komitesinde de lngiltere ve Bir
leıik Amerika devletleri sterling 
ve doları teıbit etmeğe razı olma
dıkları için konf eranaı tam bir a -
kamete uğramıştı. 

O zamandan beri paraların 

(stabiliser) edilmeleri lüzumun -
dan kafi derecede bahsolundu. 
Bu mevzu dahil'nde bir kütüpha -
ne dolduracak kadar eser yazıldı. 
Bu sahada bilhassa Paristeki ulus 
lararaaı ticret odasının naşiri ef -
karı olan (Economie internatio
nale) de mütahassıs kimselerin 
çok kıymetli yazıları çıktı. Fakat 
bütün bunlar hükumet adamlarını 
iknaa kafi gelmedi. Bununla bera 
ber devlet adamlarının ökonomi 
sahasındaki açrk hakikatleri an • 
lamadıklarına hükmetmek icab 
etmez. Bu adamlar (başta Birle
şik Amerika hükUmetleri Cümhur 
resi Rooswelt olmak üzere) daha 
ziyade bilhassa dahili s'yasi amil
lerin tahtı tesirinde bulunmakta -
dırlar. 

Devletlerin para sahasındaki 
tedbirleri harici ve dahili umumi 
siyaset tes · ri altında inkişaf ettik
ce müsbet neticelere varmak im -
kanı §İmdilik tasavvur edilemez. 

Bugün hiç olmazsa zahiren ln
giltereden maada hemen bütün 
devletler az~ok sabit kıymetli pa· 
ralara ıahibdirler. Fakat acun ti-
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30 uncu asırda berber 
dükkanı nasıl olacaktır? 
"Mütehassısın usta bakışı, hastanın yüzünde 

saç büyümesine bir benzer şey sezdi.,, 
-S1EPHEN LEACOCK-Jen: 

Bundan yirmi ıene önce, bir züneden fazla cemiyetlerin fahri den kaldırmak icap ediyordu. Bu 
adam hasta oldu mu, doktora gi· fampuvancılığını üzerine almıt uğraşma o yüzündendir. 
derdi. Doktor ona bakar, muaye- meşhur doktor Fosil'di. Amma, doktor sizin için belki bir 
ne eder, ve hastalığı neyıe söyler, Mütehassıs, kapıdan giren has· yol bulur ..• Ha, sunu da söyliye
bir ilaç verir, ve yatağa girmesini I tanın y~ı:üne şöyle bir baktı. Us- , yim ... Kulağınızın etrafındaki kıl 
tavsiye ederdi. ta bakışı, hastanın yüz derisinde ları tıraş etmek için eğer tanıdık 

Hasta yatağa girer, ilacı alır, belli başlı bir kabalık, ~de\a, kıs· ve bilhassa sizinle meşgul olma-
ya iyi olur, yahut olmazdı. men saç büyümesini andıran bir sını istediğiniz bir mütehassıs var 

Bütün bunlar pek iptidai şey- hal sezdi .. Vaziyet derhal anlatıl- sa buraya çağırabiliriz. 
lerdi. ş:mdi bunun çok ilerisinde mı§tı ..• Ona ya§r, mesleği, ailesi, Hasta dedi ki: 
bulunduğumuzu düşünürsek, ger- alıtkanlıklan üzerine bir kaç sor- - Hayır, tanımıyorum. Fakat, 
çekten sevinmek lazım gelir. gu sordu. Sonra bir pertavsız'la adı neydi? .. Şey; •• Doktor Krips 

Bugün, bir doktor önce teşhisi- hastanın yüzünü bir de yakından bu işi de yapamaz mı?. 
ni koyar. Hasta sonra, bir kalb yakına gözden geçirdi. ~ütehassıs: 
mütehassısına g.önderilerek kalbi Başını iki yana salladı. - Evet, yapabilir, dedi. Fakat 
yoklanır. Sonra sinir mütehassısı- _ Derdiniz anlaşıldı .. dedi. Si tehlikeli olur. Onun için tavsiye 
na götürülür. Sin.rlerine bakılır. zin bir tıraşa ihtiyacınız var. ebnekte mütereddidim. Kulak et-
Daha sonra, eğer kendisine bir a- M" h b .. I rafındaki kılları almak pek nazik . . ute assısın u apansız soy e-
melıyat yapılacaksa, aaıstanlar ta· . . .. . h b' .. .. bir iştir. Muhakkak bir mütehas -

f d ki f 
.
1
. Y•tı uzerıne, aslanın ıraz yuzu 

ra ın an or orm verı ır. uyutu- d D k l b" . . sısa emniyet edilmelidir. Eskiden, 
1 b

. t•• k d' • 
1
. sarar ı. o tor arm ır hakıkatı 

ur, ır opera or en ısıne ame ı- kt w •• 1 k .f . teknik azlığı yüzünden bu sahada 
b

. ''b .. açı an açıga soy eme , vazı osı 
yat yapar, sonra ır asu badel- ld w b·ı· d B h k.ka . çok acı yanlışlıklar, kazalar olur-. d o ugunu ı ıyor u. u a ı tı, 
mevtçı,, uyan ırır. du. Mesela, kulağının bir parçası-

N d · · B d zaten kendisi de, kapıdan içeri e ersınız. un an iyisi ola- nı da beraber almak gibi .• 
bilir mi? g:rmeden önce sezmitti. Fakat ön Hasta bunun üzerine: 

• • • ce ümide kapılmı§, doktora git- - Pek ala, dedi. her şeyin mü-
Fakat bl·r defa 0··bu··r mesle'.: a- meğe luzum olmadığına kendini h ......... . t a: te assıs taraıından yapılmasına 

damlarının da ayni ıeyi yapama
ğa kalktığını dütününüz.. Büyük 
işler yapan meslek adamlarından 
yarısının bu tecrübeye giriştiğini 

tasarlayınız! .• lıte o zaman, haya 
tmıızın gidişinde §U gibi sahnele
re rastlamak İ§ten bile değild:r: 

Kapıdaki kadm nöbetçi, belli 
batlı bir mütehassısın ismini ve
rerek, hastaya, onun bulunduğu 

daireyi gösterdi. 
Haata oraya girdi. 
Bu adam, isminin pe§İnde bir 

sürü, ünvanlar, dereceler ta§ıyan 
büyük bir mütehassıs, yarım dü-

__ ._,,_,www•-.m••--•=•w•w•ı--wnm•wow•o-------
caret ve maliyesinin mihveri he
nüz Londra piyasası olduğu ıçın 

İngiliz lirasının temevvücü ulus -
lararaıı ticaret:n kalkınmasına 

mani te,kil etmektedir. 
Neticeyi hulasa edelim: Ulus -

lar arası ticaretin inkişafı için pa· 
ralarm kıymet bakımından tesb:t 
edilmesi lazımdır. Paraların kıy -
melce tesbiti için de. Para siyase
tinin iç ve dış umumi siyaset tesir 
ler'nden mümkün mertebe kurta
rılması ıarttır. Devletler §U husu
su da dikkat nazarlarmdan uzak 
tutmamahdırlar: Puaların kıy· 
metten düşürülmesi ( devalua
tion) içinde bulunduğumuz öko -
nomik terait altında (gümrük 
sedleri, kontenjanlar ilah ... ) ulu -
sal ihracat attırmağa kafi bir ted
bir değ"ldir. Onun için devalua
tion usulünü ökonomik plandan 
çıkarmak gerektir. Ancak bundan 
sonra uluslararası ticaretin inki· 
şafı için lazım gelen tedbirler bir 
acun konferansına·mevzu teşkil 
edebilir. 

Türk· ye Cümhuriyeti hükumeti 
bu meseleleri ta bidayette düşün -
müş ve ökonomi siyasetinde sağ -
lam ve sabit para esasına lazım 
gelen ehemmiyeti vennittir. Tür -
kiye hakikati anlamaıf ve uluslar 
arası sahasında da bu bakımdan 
kendine düşen vaz'feyi yapmış 
bulunmaktadır. Bize düşen iş a· 
cun ökonomik duruşunun inkişa . 
fını yakından tetkik etmektir. 

Doçent Dr. Relii Şükrü 

inandırmak istemiş, "sonra olsun,, 
demif, zorlu mücadelelerde bu
lunmuftu. Hülasa, kaçmılmıyan 
hakikatle karşılatmamak için e
linden geleni yapmağa çalışmıftı. 

Mütehassısa sordu: 
- Bir iki gün sonraya kalsa 

olmaz mı acaba. Yapılacak bir 
çok itlerim var .. ,, 

Mütehassıs, kararında kat'i gi· 
bi görünüyordu: 

- Azizim, dedi. Senin bir tı

raşa ihtiyacın olduğunu bütün sa· 
mim.yetimle söyledim. lstersen 
geri bırak. Fakat herhangi bir va
ziyette b~ni mes'ul tutmayasın. 

Hasta içini çekti. 

- Pek ala, dedi. Mademki tı
raş olmam lazımdır. Olurum. Her 
nekadar çabuk yapılırsa, o kadar 
"lhuk biter. Haydi bakalım, ba 

la kesmeğe ... 
Büyük mütehassıs gülümsiye

rek: 
- Fakat aziz müşterimiz, dedi. 

Ben kendimi bile tıraf etmem. 
Ben sade<:e b:r kıl mütehassısıyım. 
Ben yalnız, vaziyeti teşh:s eder, 
ve diğer mütehassıslara gönderi-. 
nm. 

Zile bastı. 

içeriye kadın katibi girdi. 
- Mis Flora .. Bu Bay için, tı

raş da'resine verilmek üzere bir 
kart doldurunuz. Eğer nöbetçi 
doktor Krips ise, Bayın yüz kıl

larını kaldırsın... Sonra doktor 

Kliker' de ensesinde makas yürü· 
tür. r~ kat daha iy:ısi, müşterimi-ı 
doğ•ııca buradan sabmlnna da
iresine gitsin. Doktor Kr'ps'in 'Ö· 

nüne, tamamiyle sabunlanmış bir 
halde çıkmasını temin ediniz. 

Genç kadın, mütehassısa yak
laşarak, yavaş sesle bir §eyler söy 
lcdi. Belli ki, hastanın bunu iş ·ı. 
mesini istemiyordu. 

Mütehassıs bundan sonra; 
-Vahvah, dedi. Demek bir sa

ata kadar boş hiç bir sabuncu yok 

öyle mi.. (Müşteriye dönerek) 
mütehassısların ikisi de meşgul

müş. Her zaman böyle olmaz. Bu 
sabah bir adamın dehşetli surette 
büyük sakalını, büsbütün kökün-

razıyım .• 

Kıl mütehassısı sözüne devam 
etti: 

- Şimdi Şampuvan meselesi 
kalıyor. Fakat bunun için, vaziye
tinizi dikkate alacak olan diğer 

bir mütehassısın sözijnü dinlemek 
lazım. Bana kalırsa, siz, çabuk bir 
şampuvarta tahammül edebılirsi

niz. Bununla beraber, herhalde 
kalbinizi muayene ettiriniz. Çok 
defa, soğuk havalarda alelade bir 
şampuvan, çok zahmet veren bu. 
run rahatszlıkları tevlid ediyor .• 
Neyse, bekliyelim bakalım .. 

- Pek ala .• 

- Yalnız, her şey bittikten son 
ra, bir de ayakkabılarınızın bo· 
yanmasını ister misiniz? 

- Elbette .• 
-Elbisenizi de fırçalasınlar mı? 

Ya şapkanız? ..• Pek güzel, Mis 
Flora, kendisini mutlaka sabunla
ma dairesine götürünüz ... 

Hasta biraz duraklıyarak: 
-Peki, ücret ne kadar olacak? 
Mütehssıs, büyük bir onurla, 

adeta meseleyi bir yana atmak is
ter g:bi, 

- Aman canım, dedi. bunu 
şimdi düşünmeyiniz ... Sırası gelin 
ce, yerinde sizden alacaklardır. 

• • 
Hasta bu ihtisas müessesesinin. 

kendisine göster:len bütün daire
leri geçtikten, ilk sabunlanma i
şinden son pudralanma ustalığına 
kadar her yanını bitirdikten son
ra, geniş bir nefes alarak ayakka
bı boyacısının bulunduğu daireye 
geldi. Ve zenci çocuğunun önüne 
oturdu. 

Orada da çocuk şöyle sordu: 
- H~ngi ayağınızın boyanma

sını istiyorsunuz? 
Müşteri: 

- Canım hangisi olursa olsun. 
işte al sağ ayağımı boya! 

Çocuk önünden kalkarak: 
- Öyleyse, dedi. Öbür iskem• 

leye gideceksiniz .• Ben solağım. 
Y ~lnız sol ayakkaplan boyarım. 

Çeviren: HİKMET MÜNiR 



10 ~B~u;;lı=;g~a==r:;:is~t=an~d::aı=ıo~iş~tEa~· b~ib~l~e~r·;=i ~7y-=-~t~~~~Eb~in~"k~,k~i~;~il~ik~=s=a=r~da~Y;=a7h~u~d===-=i ==-~zs ~tkin~cik~an~ 
son vaziyet (Bcq taralı 1 ınciJe) bir mezhebı·n d .. Vilhelm ) 

(841 taralı l incüle) ehemmiyeti bir daha göz önüne uşman hğl . ·~. (Baı taralı 1 jneiJı 1 
ikiye ayrılmak tehlikesini söıter- korıule.rak bu işe kııa bir zaman ayin yapması Gittikce ilerlediği 11

ne ıdam cezasına layık 01~°';b• 
di. Bunlardan bir kısmı daha zi- zarfında ~re bulunması istene • nu,, söylemi§ olmaaından ilet'~ - 1 r 
yade Kral taraftarı, öbür kısmı cektir. 1 menedildi görülüyor mektedir. Prensesin bu ifade•

1 

da Cümhuriyetçilerdir. · Diı tabiplerinden birisi bu hu. Sarda yahudilere kartı boylw • teyid ve ne de tekzib edilaıitlİ" 
Georgiyefin dü§mesindeki en ıuıta demiştir ki: Mezhebin reisi Bitlere tun gittikçe ilerlemekte olduğu Parlementoco ıatıJJ 

büyük sebeplerden biri ele VMRO "- Dit tababeti mektebinde J]ham verdJMnf yazılıyor. f · M bed d. ı e• "D l' H son tecrilbeJet yanı akedonya komitesinin ça- ava 1§ ere bakıhyor ve tedavi U 1 ey 
1 

erald,, gazetesi Sar-
lqmalarma aykırı bir yol tutarak ediliyor diye herkea mektebe gi • S y emiş bruk muhabiri Alman olan dük. Paris, 28 - Yeni fraııeıı ~ !.., 
Trakya komitesini baıa getir. diyor. Bu yüzden muaye..;.hane . kiıılara "Alman dükkanı., diye vekili Bay Fliindenin fr•"": ı11ı1 
mek istemesidir. Halbuki Make- !erimize uğrayanlar çok azaldı .. 1 kô.ğrtlar yapııtırılmakta ve böyle- bir nevi diktatörlük getir•"' ~ 
donya komitesi o kadar }<uvvetli, Tanıdıklarımdan zengin bir ha ce onlarm herhangi dükkindan den bahsolunmaktada. Qıi 
o kadar ıümullü bir komitedir iri, nım bana gelmedi. Mektebe gi~ - ayırdedilmekte olduğunu ıöylü - B. Fliinden, mecliste: "JI~ 
bu çalıımalar hiç bir fayda ver - rek di!l•rini tedavi ettirdi .• Sonı j yor. !ayınız ki, demiıti, parliın•nt>I~ 
memiıtir. Nihayet gene Mihailo- da diılerinin tedaviıi için ayırdı- Bu hareketin, ileride, yalnız min son tecrübelerini yapıl"'""'. 
fun komitesi onu iatifaya mecbur ğı paranın üstüne para i!be ede. Alman dülcki.nlarından ahı veriı Bu ifade galeyan ııyandırdıjıPdı' 1 il 
etmiıtir. rek kendisine Kapahçarııdan bir : etmek ıekline varacağı anlatıl - tefsirlerle tahfif olunmaktadır· ..._ 

Makedonyalıların yani Mihai- kürk aldı. Kendisi dit tabibine 1 r.1a.ktadrr. 
lofun gazetesi olan Svoboda ili para vermediğinden çok memnun Nazilerin, ayni zamanda Na:ıi ırmmııaYmıumrt•t•a§•:._ _____ __ 

Smrt = Hürriyet veya ölüm Sof· görünüyor. Mektebe her giden iı • f!rka11 mensuplarmı da. belli bat- 6' d h 1 · ld ' b · d Heub<no biliyo,...n, ,....,., ,ı;ıı , 
ya a a a çıkmakta, ve bütün mı yazı ıktan sonra. klıniklerde 11 ır erecPye göre tesbit ettikleri- nuyorsan mutlaka Bankada bir il 

Bulgaristana dağıtılmaktadır. Bu hiç maarafıız dişlerini tedavi ettir- haber verilmektedir. aarruf hesabın olmalıdn'. 
gazetenin son nüshasında Miha· mektedir. Bu, diı tabiplerinin Sarlılardan, 1933 yılı Kanunu_ 

1
. t j 

ilofun Sofya mümessili sayılan mülhit aleyhindedir. Kısa bir za· Jozd V oysf'nb~rg sani birinden önce fırkaya girmit j~~~~~~~~~l\ı~I.~l~.~v~e~ 
Dumbolokov

1 

Kambana gazeteti manda çare bulunmazsa. dit tabip- Almanyada büyük bir "mürid olanlar, fırkn azası olabilecekler.. ~ 
müdürüne açık bir mektub neı- !erinin hali yamandır. Hastahane- kitlesi bulunan bir n.ezhebin iyi~ dir. Ihsan YaY retmiştir. lerdo nasıl r.ıüracaat edenlerden yapmuı kat'i surette menedil • lngiliz ıazetesi diyor ki: Kadın ve et 

Bu açık mektubunda kendisi fakir olduğuna dair zabıtadan bir miıtir. "Bundan öteai ikinci derece ter:zi•I 
Bulgaristan aleyhinde casusluk kiğıd isteniyorsa Diı Tababeti -ıo nqnsuaın !i!'l u!q zn.t nnunıı yurtdaı sınıfına girmektedir. O Bütün şıkl•f ~ 
yapmakla itti ham etmektedir. Mektebine gideceklerden de ayni duğu yazılıyor. yol da muamele göreuktir .,. orada giyi• 

1 

f 
Yeni tetkil edilen Zlatev kabi- fekilde fıkaralık kağıdı istenil • Bir nevi üfürükçülük yapan bu Diğer ~raftan haber verildiği • Her keseye İ 

nesinin hangi partiye istinad ede· melidir ve yahut da baıka bir çare mezhebin başı Vaysenberg isimli ne göre, Sara şimdi yeni bir akın aııuya uyg••; 
ceği bilinmiyor. Daha ·doğnısu bulunmalıdır • ., adam, Hitlere de ilham vermit ol- baılamqlır. Alman tacirleri, aipa- biseoizi •' _,, 
Zlatev kabinesi Makedonyalıla _ duğunu söylemekle Naziliğe baka- riı almak üzere yığınla Sara gol· orada yap

1
'" 

rı mı, Trakyalıları mı tercih ede- Fransız hududuna geçen ret etmiı sayıldığı için suçlu gö. mektedir. Papanın Sardaki mü- bilirSiniz. , 
ceğini henüz kestirememiıtir • şüpheli adamlar rülmektedir. rahhaaı, Panika, Sarbruktan Ro- lstaobul "'; Şimdilik bilinen §ey kabinenin p . (A Vaysenberg, 80 yatmdadır. Ve maya aynlmıttır. Geri geleceği de postahane ~..ı 

i 
arıs, 27 .A.) - Bazı Is • k d ~r yanızca Kral taraftarı olduğu • en isinde manyatizme tedavi zannedilmiyor. şısıoda Foto''ıJ 

d 
panyalıvePo.rtekizli makbul oJ ..... ı- k ı· Id .... 'dd L tı' ur. . ._ uvve ı o ugunu ı ia etmekte. Tıbbi ve sıhht yanında e 

Diğer taraftan Makedonya yan ethaı, geceleyin ıahte hüviyet dir. hanında. 
komitesi azaları arasında da evrakı ve otomobille Fransız hu. Mezhebin başı, ayin yaptıklan kitaplar sergisi ; Kralcı ve Cümhuriyetçi olmak dudundan içeriye girmit ve Bordo ıırada, Martin Luter ve eski Cüm- Etibba Odaeı tarafından hu ay --;ı 
üzere bir ayrılık baıladığı görül istikametine gitmiılerdir. hurreisi Hindenburgun r"Jhunun zarfında açılması evvelce karar. Beyoğlu Dördüncü Sulh JIO 
mektedir Aynı· ko •t b göründüg"'ünü .. o·'ylemektedı'r. la§mı§ olan birinci Tıbbi ve Sıhh .. ı Mahkemesinden: J 
her iki ı..raf adamları arasında kiti yakalanmıthr. Bu mezhebe karıı Nazilerin kitaplar sergisi on bet Marta kal- 1 - Küçük Eftalyanın 27 < mı eye memu Yapılan takibat netic.esinde, bir .. 

muhtelif yerlerde çalıımalar ve yapt.ii• ... hUyük itham, ••ne liyin mııbr. Bunun sebebi serginin kırk sekizde yirmi yedi hi~ 
auikaıtler olmaktadır. Ad esnasmda bu mczhel> mensuplan. d<Jkforlar tarafından büyük bir a.. l l olduğu Heybeli adada er. 

ana mekteplilerinin ı~'-- ti Yeni hükiimetin Kralcı Make- nın, üzerinde Nazi itareti bulunan CL.KA ile karşılanmasıdır. Bir çok oğlu sokağında 41 ı,ayrlı artıı i 
donyalılara dayanacağını zan • hamiyeti .üniformalarla eski ukerleri gör. doktorlar sergiye iştirak edecekle- rindeki hissesi 28 - 2 - 9355'. 
nettiren en mühim ıebeb de Ma. Adıı.na, 27 (A.A.) - Marmara düklerini ıöylemeleri üzerindedir. rini bildirmişlerdir. lemecine tesadüf eden Perı<'ı 
kedonya taraftan olan ve Geor. yeroynama11 feliketine uğrayan Şimdi iyin yapmaları menedi. Şimdiye kadar doktor Abdullah günü saat (15) den (16) ya~· 
gief tarafından nefyedilen Zora yurttaılarımıza yardım için ıehri. lip dağıtılan bu mezheb teıkilitı. Cevdet merhumun kanaı Bayan açık artırma ıuretile mabk.-1 
gazetesi sahibi Kropçev'in affe _ miz orta okullarındaki okurlar ye- nın bütün malları da müoadere e- Fatma, ölen kocasının eaerlerini, mizde ıatılacaktır. ı 
dilerek Sofyaya gelmesine müsa- rinde ve çok güzel bir kalkınma dilmittir. Doktor Besim Ömer, Bay Hilmi, 2 ~ Arsaya (308) lira Je~ 
ade edilmesidir. yapmıtlardır. Okullar arasmdaki Bu mezhebin Almanyada çok Bay Kazım lsmail, Bay Osman Jcr,nmı:ştur. 

Bulgaristanda cereyan eden söz birliğine göre, her okur gün • kötü ve yoksul bir batlangıcı ol • ~rafeddin, Ankaradan Bay Mus- 3 - Artırma bedeli olan dt~ 
hidiselerin en mühimmi, yeni deliğinden dilediği kadarını bu i- JDU§, sonra da servet yapmağa tafa Hakkı, Çangırıdan Bay Ruhi rinin y:zde 75 ni huluraa o ~ 
maarif nazırı General Todor Ra· yi it için ayıracaktır. başlamışlardır. eserlerini göndermişlerdir. yapılnbiiecektir. Bulmazsa ~ 
defin Bulgar gençliğine hitaben Çekoslovakyıi. ve dış Pqtesdamdan 15 mil ileride Sıhhat Bakanlığı da, §İmdiye ıon Arltıranın taahhüdü bal<İ I 
söylemi§ olduğu yeni bir nutuk • sıyasa hadiseleri T rebin de bir kiliseleri bir biraha- kadar çıkardığı eserleri, mecmu - mak üzere ildnci a; ttırma 16 .ı 
tur. neleri ve diğer binaları vardır. aları gönderm:1ti.r. Gelen eserler 3 - 935 gün!emecine raıtl~j 

Radef bu nutkunda şu cümle-- h Prag, 27 (A.A.) - Bakanlar Mezhebin başında gelen Jozef tasnif edilmektedir. Serginin bir Cumartesi günü saat 15 deıı i 

. kull eyeti, dün, bay Benes'in Dı~ ıi • y b k kal h ,,. yı anmıştn. • ayeeıı, erg bir Pruıyalıdır ve mü- ay açı maaı mu temeldir. ya kadar yapılacak ve en ço~ 
" yasa hadiseleri ve Alman mühen • ·dl Bulgaristanı büyük ve mesud dis Formia'in katli hakkında ver. n .eri tMafm~an derinden, derin .ıııınııııııııımnınıııınııııuııııınnıaıııııııııı11ııımııııııııımıııımıınııııııııınnııı• tırana satılacaktır. f' 

yapmak için bize yardım edi • d ne ınanılmış hır adam olarak ya - ı A K B 11 4 - Arttırmaya girece1'leJ 
• , iği izahati dinlemiıtir. d A = 1ıız .,, şıyor u. 1 § oran değerinin yüzde yedi ~ " 

M k 
Zannedildiiiine göre, yaY.mda Al ~ 1

' ev ii iktirada gelir gelmez Ç manyanın akibetini guya sez· fü nisbet!n. de teminat parası ~e1,11 
B 1 ekoslovak hükumeti, Alman hü • · b "" ıır u garistaru büyük yapmaktan mı§ ve unu Kayser Vilhelme söy- Ankarada A K B A kita luaal hır bankanın teminat o>e 
b b d k kdmetine müracaatla, mesuliyet • i · · P b a se ere kom§ularında. haklı 1 . emışm. ış... . . J evın:n birinci .. ubesi modem unu getirmeleri gerektir. • 1t 
b" d' erın tayini için müştereken çalıı . E k d b L_ d f ~ r ır en ı§e uyandıran bugünkü ... ı ı en ır K&Ç e a takıbata bir tekilde Maarif Veka" let'ı .. s - Arttırma bedeli satıf JJ 
bük 111ağı teklif edece1(tir. f k l $"', .. Uınetin o kadar uzun ömürlü ugrar:ı~ ~'. a ·at Y~ rn~~ tah:iyctler karşıamda açılmı§tır. A KB A ?~nden b~şlamak üzere bef el 
olacağına ihtimal verilemez. Bil- Sard~n ayrılanlar k~ndısı~ı kon;dugu ı~ın, lııç m•h- kitap evleri her dilde kitap, ıçınde verılecektir. Verilın••' ~ 
hassa bütün genç zabitleri etra· kum edilmemış oldugl!, ha!~kmda. mecmua ua- t 'ht' l tırma bozulacak ve fiyat far1'

1 

j n L 27 (A A ) D S , e. ... e e ı ıyac arına l rr 
na toplamıı olan Velçef hapis- yon, · · - ün ar toplanılan malumat ara.sındadrr. "evap verm 1 t d. l +G k zarar ve fa'z hükümsüz o 

1 

te bulunurken. göçmenlerinden 305 kişi buraya · e' e u· er. ere k ,. · 1 l " l ' kitaplarınızı, gerek kırtaı'ıyenı'zı" ena.~.11 r. en a ınacakta. -' 
ge mit ve Yukarı Garon' a nakle .. G A 1' " Ziraat bankasında c'ilm~Rtir. en ucuz olarak A K B A kitap .. - rsa üzerindeki ipo~e ,d~ yapıl t hklk H A 8 E R >vlerinden tedarik edebilirei- hıbı alacaklılar ile diğer aJ,;l<. i) 

Z 

an a at Ortaya çıkan s. ehir Ak niz. Devlet Matbaası kitap'arı !a.r a.na üzerindeki haklarıtı' ·~~~' 
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~ncikanun 1935 

,,, Sabahları 
-:;b· aç karnma 
;ı1 ır kahve kaşığı 

ACE LE SATIUK PİYANO 
A.ı 

bit ~ S tl:ı1tıyanın en iyi markaların · ı 
! ''tdık Pedallı yeni Biv Piyano acele 

, il tır. 
Qıl ~;oğ~u Aynalı çqme Emin Ça- 1 

.~ abinı Sokak No. 9 a milracaat 

"---..... (3818) 

4 Uıı 1 d~ }i ~ cra Memurluğundan: 
. ı, ;oer aazetesinin 1073 No. ve 

0~ ~:- 935 tarihli nüıhaıının 
~d lllci aahifcainin birinci ıütu 
~ 'çtkan ilanda tartnamenin 

~~&neye asılacağı tarihin 2-
~ olduğu taıhihen ilan olu • 
"'--- (409) 

bulunur, 

~rtıbalaj ve ko~primelerin 
G 
~~rinde halisligin timsali 

Oları O'.\ 
'\O markasını arayınız. 

HABER - Aktam Poıtaıı 11 
-

MAZON 
MEYVA 

içiniz. Sağlığınızın n4zımıdır. BAZI \JSIZLIGI, MiDE YAN.\iALARIN gideri ,:.. 
MiDE ve MARSAKLARI boşa!tm:ık suretilc KAUiZLlGI, AGIZDAK1 TATSIZ
LIGl ve KOKUYU izale eder. Hiç bir uıva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA 
YEMEKTEN ve lÇMf:KTEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağırlığı 
derhal hafıfletir. MAZOrt ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir .• DEPOSU 

Mızon ve Boıton ecza deposu. Bahçekapı, I~ Banka ı arkasında No 12 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
No.sı 

34 
1451 
1646 

Semti Mahalleıi Sokağı Emllk Cinsi 
No.ıı 

HeybeHada Y ah Y ah cad. 88· 90· 92 DükkAn Ye otel 
Bebek l:!ebek Kilise 76 Abtap bane 
btanbal AhiçeJebi Çardak E. 81 Y.3 gagir dükk io ve Ustll iki 
Balıkpaıan kat oda Ye bir ıofa 

Hiueıi Hi11cye göı e mu

112 
hammen kıymeti 

;,750 L.T. 
Tamamı 1638 

" ( 1200/9600) 1200 ,, 
4206 Beyoğlu Kuloğlu KUlbın 6·8 Abfap hane 1/4 1002 ,, 
4203 Galatı Arapcamii Makaracıfar 44 Klgir dükkan Tamamı 2628 ,, 
3523 Beyoğlu HDıeyioağa Cambn 28 30 Ana metresi 22 3/4 100 ., 
4746 Uıküdar Altuöiıade Kllçllk çamlıca 8 11 11 1721 Tamamı 1712 ,, 
4618 Beyoğlu Kurtulu, E. Sa"• Y. Fazıl Arif 45 Kısmen klgir abıap hane 21/120 206 ,, 

3564/13 Kadıköy Osmanığa E. Hiriıto vergı Y. Reşit ef. Tapu 26 harita 7 Arsa metresi 118,50 4/6 632 ,, 
3564/1-4 " " ., Tapu 62 harita 6 ,, ,, 118,SO 4/6 63l ,, 

34 -1451-1646·4206-4203-4746 numaralı mallar kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile sahşa çıkarılmithr. Gayrimilbıdil bonosile 
ihaleleri 29/1/935 dedir. Fada tafsiİit almak istiyenlerin Galata eıki Kredi Livone bankası binasında _ satış komisyonuna müracaatları.(147) 
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Kanzük Eczanesi KOMOJEN KANZUK ~::.::. 

j Müstahzaratından 

1 .. ,lesenkli Kanzük 
Katran Hülasası 

Kepekleri izale ve sa~ları 
beallyerek dökülmesine mani olur. 

Kaozuk Saç Losyonu mümassilleri gibi yağlı 
değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

H 91. · nı !I . Bunu bir ıosyondur. ~f.~J~i: 
U U U KulJanınız Tanınmıt Eczanelerden ve PartUmörif~~{r; 

l MaAazalarından arayınız ~,,,!.j. 
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oıd~ğu~ ukerli~ ~e~hi• te.~eremi Reçeteler 
zayı ettım. Y en111nı alacagımdan İl 
eskisinin hükmü Y.oktur. Rizenin Müstahzarlar u 
Ada cami köyünden Sadık Efendi • • • • • o 
oğullarından Mahmut Oilu Da-

1 
P 8 rf Um 0 rl 1 

vud 321 tevellüt. (410) •• = 

Erkek ve kadml ra 

KURTULUŞ 
Biçki ve dikiş deraaneıi mü :liresi 

l\bn. PAP AZY AN 
Haftanın dört günü kadın

lara, 2 günü erkeklere, günde 
ki ve diki, derıi tedris edilir 
üçer saat, Farsiz uauliyle biç
ve 3 ayda maarifçe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepe. 
üstü 116 No. Papazyan aparlı-
manı. 

ti KARAKO~ 
ECZANESİ 1 

·ıı 

ı, Hüs~yin Hüsnü !0 

"

latanbul - Karaköy caddesı rto. 5, Tel. 4125., 
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Ademi· iktidar 
.-L---- -v d ZF a . 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden ' 
Adet 
2089 

10 
25 

7 Metrelik Kurulu Düz Hat 

ı-ro~tmo·br~ 
Ta ':>!etleri 

Kullanmakla tedavi edilir 

1-tornıobin 

2.s .. ,, .. .. 
1 ,, 

" " " 
59 Muhtelif boy Ye DISlf kutrunda kurbağa hat 
11 ., Yollu makas ve teferruat 

Kro'<i Ye fenni şartnamesi mucibince Çamalh tuzlasında ya• 
pılacak on beş kilometre .dekovil battı için lüzumu olan yuka
rada müfredatı ynılı malzeme ile buna mUtcferri diğer malzeme
nin pazarhğı 31I11935 tarihine müsadıf Perıembe günU saat 
15 de icra kılınacağından talip olanların % 7,5 muvakkat teminat 
paraaiyle birlikte Cibalide Lt.vazım ve mübayaat şubesine mura• 

V .. Tabletlerı 

'y Ucudu ve dımağı kuvvetlendiri '· 
aşamak neşesini iade eder 

caatlara. (334) 

Her eczanede bulunur. Fiyata L50 ku~uştur. 
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ı - ~i Doktor U· 
,.. -_Teh~rhaneler için pazarlıkla 30 ton maden kömiirü alınacaktır. :: Al• • · • ı U 
<; - 2~.=~ ı ısmaı =~=· S Tahınin bedeli ta§nnasile beraber beher tonu 16 liradır. 
- p $~ Haydarpafa haıtaneıi berJliye g 

azarlık günü 7-2-935 Per ~embe ..rilnüdür. :: "t h := 
4 ı;... :: mu e a11ııı •: 

-.... B . :: . ! 
S u l§e aid §artnarne Levazım Müdürlüğünden parasız alınır. i5 Urologue - Operateur ~= 

d - p •. ı: 
~ 85 1• •zarlık için 7-2-935 tarihine rasthyan Pel'§emlıe günii saat 15 n Babıali caddesi Meserret ote·H 
-~- ıratık •• r 88 d h .. .. vl d .. ~ -. ınuvakkat temiıratile Belediye Levazım l\lüdiirlUğüne müracn· g 1 numara a er gun og e en:: 

' 849" g sonra saat ikiden sekize kadar.H 
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&Qh 
t;ekapıda ~aım necoti~e Taze Birinci Morino Bolı~ loüının 

, 
Holantse 

B a n k - C n i N. v. 

İSTANBUL ŞUBESİ 

Galat.a : Karaköy Palas Meydancık : Alalemcl Han 

' 
Her türlü Banka muameıeıert. Kasalar ıca'9. 

UMUM( MODORLOK: AMSTERDAM 

Şu b • ı er ı : Amsterdam. Buanos Alres, Hayt'a, 

İst.anbu.a. Alo da .Janalro. Sant.os. Sao Pauıo. 

Kiloluk . ~ . 
şışelerı 60 kuruştur. 
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Bu küçükler de, 
dünkü müsabaka -
mızda elli erkek ço. 
cuk aranndan derece 
tdan baylardır. 

Soldaki birine Gü .... 

neyt, ortadaki ikinci 
Cahid Salih, soldaki 
üçüncü Naran Neca • 
tidir. 

Müsabakamıza gİ.r 
ren bayan ve bayla
rın heeıine bir hedi
ye vereceğiz. Çar -
ıamba günü saat on 

da derece alanlar 
matbaamıza gelerek 
birincileri elli, ikinci
leri 20, üçüncüleri 10 
lira para mükafatla -
nnı alacaklardır. 

a. .... 

, 
Müsabaka

mızda38 küçük 
bayan arcuın -

' 
dan resimlerini· 
gördüğünüz fU 
üç küçük dere -
ce kazandı. Or
tadaki birinci -
miz eczacı Ce -
mil kızı Aybe -
·küm, soldaki i-

kinci, Kadıkö -
yünde oturan, 

Parncu minas -
yan kızı Selma, 

soldaki üçüncü, 
Hi lali ah mer 
mülettiılerin • 
den Baha Ka

vur kızı Ney -
lan' dır. 

Ui§ Doktoru Saad lımail müsabakada ikinciliği alan küçüklerin difle
rini gözden geçiriyor •• 

Bu resim de minimini bayanlardan 

anlar• 

Müsabakamızda kaza • 

nan erkek ve kız birinci, 

ikinci ve üçüncülerinin Çar 

tamba günü sabah saat 1 O 

da ldarehanemize gelmele-

rini rica ederiz. . ~I 
\. JÇocuklarının ıeçilmeıinde hazır bulunan anneler ve çocr.ıklat~fl ,,J 

Bu miniminiler de müıabakamıza giren küçük bayanlardan bir bCVJka -------··------ baları, ıinemamn alt kısmına, bir kısım localar da dahil oiJıJİ" 
if'UpluT. tamamiyle doldurmUf_lardı •• 

.. 

... 

• 


