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Sayfadıı 
11 EYLDL 1937 Cumart:esı S~ne: 6. Sayı: 2032 

!.t:anyaya ağoır bBır daırbe ı 

Yeni yapllrmakta 
rldukları büyük zırhh
arın planları çahndı ! 

as bin tonluk bu yeni gemileı in aı tık 
1ıı gizli bir tarafı halmamıştıı 
"l~ 1'11.>ıu guete .. ı ynr.:ıycır: "Littorfo,.yu dünyanın &n ku\·veUI harp ge • 
~,Yanın Ccno,·a §chri ch·arındakl tcrsa. mllcri lclA.kki edlyorlardL O kadar ki, gerek 
~tı ltaıyanm mukabil casus le§. stlratl, gerek toplan, bakımından •2.000 ton 
llı'Jtır C~en harta mUthl§ bir panlğ'c uğra. luk ".Hood .. isimli lngUl.z zırhlısından da kuv 
lı ~ lra, SSOQQ tonluk yeni ltalyan hat. \'etli sayılıyordu .• 
"-vı!'ltlllertnin plA.nları çalınmıştı. ltaıyanlann bu iki gemlıı! de, 1939 da ha. 

lıı,. ııı dışanya sızdırmamak l~ln s?kı zır olacaktır. 
1aı..,"ııııur k İtalya, son zamanlarda ordusıından ziyade 
.""'IUr .. Onulmuşsa da, sene herkes lşlt. il b""ü 
...... • .. Unun fızcrlne hUkClmct. pl6nlan ya. bahriyes e r. nmeğc baışlamıştır. Roma., 
~ caa ltalyan bahriyesinin, bugUn, SUvey§ln ötesin 

ııı.. Usların ra)dı"'(nı IJ(ln etml~tır. 
'9\1 cı ~ o w dt'kl müstemlekeleri himaye etmek icap euı. 

'tıt Ce~be, ltaıyan makamlarına bir h:ıvıl ğl zaman. üslerinden çok uzakta harekAt 
~fıe bıllllşUr Zfrn. {ki hnfta kadar c\-vı>I yapabllece#i kanaatindedir. 
~~ c, dirftınıtı olan "Vlllorlo \"P.neto,, ll~. En modern olduklarını tarzettlklerf 10~ 
~ lı:ııa "dllmckle bulunan tahtelhahlrdr.n tok eeyler bckllyorlar ... 

Japonlnr Çini kolay 
alamıyacaklarını 

~v!!~t !1ef rnı !~ İ!~~ ~~~rniye-
si ni uzun bir har b e karşı 

hazırıaMaga ça l ı ş ı yor 

~ 100 bin lira sarf ile 

"2urumda yapılacak 
abidenin maketi 

Dün juri tara
fından seçildi 
Erzurumda dlk!lecek bUyllk llblde için 

Türk heykeltr&§ları arasında açılan musaba 
kanın jürisi dUn toplanmıo ve kati karannı 
vermı:ur. 

Bu müsabal<aya heykeltMl§ Hadi, ZUhttı, 

ressam RaUp Tahir, ve Cemal To!lu iştirak 
etmişlerdi. 

Akademi mildilrU Burhan Toprağın riyaııc. 
tinde Akademi mimari şubesi ışefl profesör 
Taut. heykel oubesi §eli Belllng, resim şu. 

besi §C!! Leopold Levl. belediye ve eehlrclllk 
mOteha!Slııı Dr. \'agner. ıehlrcillk profesörll 
CelAI Esat, mlmarl prQfeııörü Artr HJkm .. t 
Hollaydan lerekkilp etlen jUrl heyeti maket. 
lerl tetki~ etmiştir. JUri heyeti. uzun uzadı. 
ya devam eden tetkikatı neticesinde Hadinin 
ı numaralı mRketinl birinci. ZlihtUnn:ı s. 
Z. l~areUi maketini ikinci, Nejadın 2 numP.. 
ralı maketııı: ZUhtUnUn t. Z. le retli mRkl'lle 
rinl dlı UçtlncU olarak tesblt etml§Ur. 

(Devamı 4 üncü de) 

Ak denizde kontrol 
Donanmamızın da iştirakile 

20 Eylfilde başlıyor 
.... ~.................. Verilen kararlar : ...................... .. 
s: ! 1 - Akdcniun garbında ticaret gcmileaini korıanlardan korumak vazifesi İngiliz \'e Fransız donanmalarına verile- ! i ccktir. • f 
: 2 - Akdcnizin §arkında ayni vazife Türkiye, Sovyet Rusya ve Yunan donanmalanna verilecektir. • 
~ 3 - Ticaret gemileri Akdenizde üç yo1 takip edecektir. :İ i 4 - Karasuları haricinde deniz altında hiç bir tahtelbahir dolapmıyacaktır. i ···········································--······················································· ............................................................................. . 
Hariciye Vekilimiz, lngiliz ve Fransız Hariciye 

Nazı rlarile mühim mülakatlar yaptı 

hafta .sonra Akdeııizae zorunda kalacaklardır-. 

Taarruzlar devam ederse 

Sovyetler mukabelede 
bulunacaklarını bildirdiler , 

lta ıy·a ise bu mukabele bilmisili " Taarruz ,, 
telakki edeceğini ilan ediyor 

Nyon, 11 (A,A,) - Havas ajansı mubabf. , de IUIAf haaıı olmU§ zannolunrnakladır. Yat 1 
rlnden: nız tesvidi tarzında bazı tadllAt yapılacak. 

Komitenin dUnkü celseSlndc Frarım ve tır. Maama!ih lalbikata mUtcalllk tarzlarda 

lcrlııln mevzuunu te§kfi edecek olan başlıca 
iki mesele §unlardır: 

l - Himaye altına alman mınlakalard& 
karakol hizmeUni görecek olan gemilerin it. 
tihaz edecekleri tedbirler: Görillen veya lfL 
Ulen denizaltılar hemen batırılacak mı, yok. 
~ Londra deniz muahedenamcslnln lnsa:nt 
ahkı1mma göre korunacak mı? 

lngU1z mümessilleri, ha.zırlamıı olduklan bahrt müteha.ssıslan bulunmıyan ba7.ı heyetler 
mukaddem projc.}1 tevdi etml§lcrdJr. kendi teknlslyenlert ile ıııuıarede bulunmt.§ 

Bu tekliflerin koyduğu prensipler (lzerln. tar, veyıı.hut bazı izahat daha lstemi§lerdlr. 

Nazmi Z.iya 

~Dır ~aıyn{P): .. ....... ._ ............ 
Ressam Nazmi 

zıya öldü 
Gece leyin hi?- kalp 

krizi sanatkarı 
eJlm izden aldı 

(Yazısı. 4 'll.tur.ik) 

Proje, bugün müzakere edllecektır. 
Proje, emniyet mınlakalan teı!ls etmekte:ı 

ibarettir, bu mmtakaJar, denizaltılara m~ın. 
nu olacak \'e bu mmtakalar dahilinde bütün 
ticaret gemileri beynelmilel harp gemileri 
karakolları tara!mdan himaye edilecektir. 

Bütün murahhaalar, konferansın sUratıo 

ve mümkün olduğu takdirde önOm!lzdı>k! 

hatta batında neUcelcıuneııl anusunu izhar 
etmlılerdlr. 

Kontrol gemtlerl tlssülharekelerlne \'a:ıJ 

olur olmaz, nezaret ve tarassut başlıyacak. 
tır. Bu itin bu aym yirmlııinde ba§lıyacağr.ı. 
dan bahsedilmekter.Ur. 

Bu f§ yapıldıktan aonra konferans, harp 
gemllerlnln veya tayyarelerin muhtemel ta.. 
arruzlarma ka!'§ı tedbirler alacaktır. Akde
ntze tayyare gemileri gönderileceği ve bunla 

nn avcı tayyarelerin! hemen harekete geç!r
nıeğe Amade bulunacakları söylenmektedir. 
Fransız ve İngiliz fllolarınm garbt Akdeniz! 
kontrol edecekleri rl\•ayet olunuyor. 

Konteransm nihayetinde ltaıyanm muay. 
yen bir mmtakayı kontrole davet edileceği 
''e imtinaı halinde Fransız ve İngiliz fl1olan 
nm İtalyanın yerine kaim olacağı söylen. 
mektedlr. 

Şarki Akdeniz diğer Akdeniz devletleri 
tarafından bilhassa Türkiye, Sovyet RuııyA 
,.e Yunanistan lara!mdan kontrol edilecek 
tir. 

Bugünkii müzakerelerin 
mevzuları 

Cenevre, ll '(A,A,) - R!Syter ajaruu muhıı. 
birinden: 

Nyon konteranamuı burllnJdl mllzakera. 

2 - Mcrkezt ve aarkt Akdenlzln tevzU 
meselesi. 

Murahhas heyetlerin bu iki mesele bakkm. 

da vakUnde mutabık kalacakları ve bunla. 

n ha.zırlanmıı bir halde bugUn öğleden son. 
ra aktedilccek umumi celseye yeU§tlre~kle... 
rl ümit edilmektedir. t .. , 

Hava kuvvetlerinin iştiraki ve .Akdenizde. 
hava taarruzıanna ktltJI yapılacak harek!t 

meselesi. Nyonda. hcnUz mevzuubahs olı'na. 
mt§lır. Fakat denizaltılar me.9elesJ halledilir - (Devamı 7 incide) 

~ılil""llllı••ııw .......... :ınn• 

Tayyare 
piyangosunda 

Bugün 
çekilen 

numaralar 
7 inci sayfamızdadır 
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2'ış SUµısa: 

Amerikanın dünya 
siyasetinueki rolü ••• 

Yazan: Şekip Gündüz 
Dünyanın bugünkü kararsızlığından 

en fazla mes'ul olma!ı icab eden dev. 
let hangis:dir? 

İtalya mı, Almanya mı? Rusya mı? 
J aponya mı? İngiltere veya Fransa 
mı ? 

Hayır ... Ne o, ne bu. Mevcut karar. 
sızhğm nesçini iyice tahlil ettikten 
sonra insanlığın bugünkü korkulu rü. 
yasından ve azabından sadece ve dü. 
pedüz ''Şimali Amerika İttihadı'' nı 
mes'ul tutmak icab eder. Zira bugün 
medeni ve demokrat dünyanın önün. 
de halli kabil olmıyan birer tehlikeli 
muamma gibi duran hadiseler hep bu 
büyük dev!etin "kendi knbuğu içine 
çekilmiş olmasından., doğmaktadır. 

''Şimali Amerika !ttihadı" Avrupa 
işleri karşısında ''temayülsüz bir se
yirci" olmıya karar verdiği günden 
sonradır ki dünyanın hali değişti; 

nizamı bozuldu. Umumi harb sonu ni. 

zamı "Şimali Amerika İttihadı" nm 
birtakrm vazifeleri üzerine alml§ ol. 
rnası esasına dayanarak kurulmuştu. 

Zaman zaman Milletler Cemiyeti. 
nin otoritesini kaybeder gibi olduğu 
görüldü. Bunda da Amerikanın menfi 
bir rolü olmuştur. Zira bu Milletler 
Cemiyeti Amerikanın birtakım mühim 
vazifeler deruhte etmesile ve "ga. 
rant" larmdan biri olmayı kabul eL 
mesiyle kurulmustu. 

1932 de, Japonyanın Çine saldırdığı 
günlerde Şimali Amerika İttihadı, 
Avrupa işlerine uzak bir seyirci kat 
manı!l ne bilyük bir hata olduğunu an.. 
lamadı değil. Bundan gelen ve gele • 
cek olan zararların dehşetini de his. 
setti. Lakin Avrupa ile anlaşarak 

Uzak Şarkta Japonyayı ürkütecek bir 
tertip yapmıya vakit kalmadan Japon. 
ya yapacağını yaptı. 

DUne kadar Uzak Şarkta takib eL 
Uği politika "kuvvetJm:in karşısına 

kuvvet çıkarmak ve bu kuvvetleri bi. 
ribirleriyle korkutarak kendi menfa. 
atlerini devam ettirmek,, suretinde 
hulasa edilebilen İngiltere, Mançuri 
harbinden sonra deniz konferansları 

ve "arsıulusal ekonomi" kongreleri 
kurarak eski diplomnsi hud'aları ile 
ve kulis arası pazarlıklariyle egemrn. 
liğini devam ettirecek şartları temin 
edebileceğini sandı. Fakat yaptığı her 
kombinezon Amerikanın 932 de Uzak 
Şarkta düştüğü vaziyete dUşmekten 

bu İngiltereyi kurtaramadı. 936 ve 937 
de Şarki Afrikada Milletler Cemiyeti. 

nin kakılıp kaldığı "çıkmaz" meydan. 
eladır. Buhranın biri bitmeden biri 

1 ba§lıyor, dilnya tehlikeden tehlikeye 
ulaşıyor, bir beladan kurtulmadan 
belanın bir ba~kası çıkıveriyor. 

Mevcud hali dünyada yeni bir mu. 
va.zenenin teesüssü suretinde tefsir e. 
denler de var. Diyorlar ki: 

"Umumi harb sonunda muzaffer 
devletler bloklarının kuvvetini cihan. 
da emniyet ve itimadın yeniden teşek. 
külü ve milletler arasında iktısadi ve 
siyasi bir ahengin teessiisil lçin kut 
lanmak lazımdı. Halbuki bazı devleL 
ler bu bUyük kudreti, yalnız kendi 
şahsi menfaatlerini temin için kullan. 
mışlardrr, hatta bu hodgam siyasetle. 
ri umumi harbde yan yana harbettik. 
leri müttefiklerinin menfaatlerini 
bozduğu halde dahi tuttukları yolu 
değiştirmemişlerdir. Bunun için yeni 
vaziyeti, ( dizgüısiz bır 7-.,;uireti>ı l;ıarşı. 
:mıa çı1."'»ıı§ yeni bir 1.ııdretiıı mevcu. 
diyetini hissettirmesi ve tanıtmJJsı su. 
retinde) kabul etmek doğru olur. Bu 
devletlerin umumi harb sonunda ele 
geçirilmiş bir dünya otoritesini istis. 
mar edememeleri dünya muvazenesi. 
nin bozulması demek değildir. Bilakis 
dünyada bir muvazene teşekkül etmiş 
olması demektir. Bugün umumi har. 
bin ka;1ıt üstündeki zaferini alabildi. 
ğine istisrr.ara ahı:mı5 olanlarm kar. 
şısmda bir yeni kuvvet vardır.,, Bu 
düşünce (Faeist • Nazi) temayülün 
~da!fdt~.Roın::. - Be:-lin m!hvE-ri üze. 
rinde dönen di:nya parçasından çıkan 
rUzgir budur. f 

Bizce bu çok sakattır. Zira dünya. 
nm gelip J~fci bir muvaı.eneye değil 

/ 
devamlı bir anlaşmaya ve tam 
bir istikrara ihtiyacı vardır. 
(Faşist • Nazi) temayülün muva-
zene adını verdiği şey bir ta. 
rafrı "sulh 1 emayüllcri' ve "meşru 
esasiara sadık kalmak,. daki ısrarın. 
darı doğan ı:ıakin halindrn meşru mc. 
todlara tamamiyle yabancı bir istika. 
met takib ederek istifade etmekten i. 
barettir. Kendi hallerinde ya§ıynn 

sıılhcü im·anlıırın diyarını ansızın bas. 
mak. masum ı;ehirleri gülle yağmuru
na tutmak. c:ocuk em1.iren analara ze. 
hirli gaz.le ölüm saçmak, sakin bir cle. 
n"zde, sulh içinde, tatlı tatlı yol alan 
bir gemi~·e torpil savurmak bir dünya 
muva?.Cnesinin icabları olarak nasıl 

kabul edilebilir? A vrupanm en mühim 
bir denizinde pathyan torpiller Japon. 
yaya benzer bir yol tutanların ve .Ta. 
ponya ile müttefik olmakta ısrar e. 
dcnler:n, düne kadar yalnız Çinde tat. 
bik edilege~en bazı metodları Avrupa. 
ya ithal etmek kararını verdiklerini 
gösteriyor. 

Bu hal. medeni ve demokrat Avru. 
panın da, her tecavüzün mübah sayıl. 
dığı bir Çin vaziyetine sokulmak Uzere 
olduğunu ifade eder. 
Amerikanın Mançu ve Şimali Af ri. 

ka meselelerinden çıkan buhranlarda. 
ki "temayillsilz seyirci" liği Çin ille
tinin cihan illeti haline girmesini mu. 
cib olmuştur. Bu illet, Amerikanın dış 
sıyasasındakl hareketsizliğin, durgun. 
luğun devamı nispetinde insanlık için 
mUz'iç olacaktır. Şimali Amerika tt. 
tihadı devleti yalnız Amerikada değil, 
ayni zamanda arz Uzerinde de bulun. 
duğunu hatırladığı gün korsanlık ken. 
diliğinden biter. 

Şelrip GONDOZ 
---- ----------
ispanyada yeni 

bir hükumet 
Asluride anarşistler 
tarafından kuruldu 

Salamanka 10 (A,A,) - Asturla ccphcsln 
den buraya gelen haberlere göre, 193f teşri. 
nlevv~l isyanında rol oynamış olanlardan 

Bertamıuno Tomasın idaresindeki nnal'§istlcr 
Aelurlada idareyi ele almışlar ve buraatnın 
iıt!k!Allnl llln etmi§lcrdir. 

Anarılstlerln dün akşam Sovyet konsoloıı•ı 
nu öldUrmUş oldukları söyleniyor. 

Hükumetçilerin bir 
mu vaffakiyeli 

Valanslya 10 (A,A,) - Milli MUdalaa Ba. 
kanlığının bir teblistinde denlllyor Jel: 

Şimal cephl'slnda, Nhil boyunda dU§manın 
tazyiki dün tıUtUn ı;Un devam etmiş, fakat 
düşman tardolunmuştur •• 

Palo de Gordan mıntakuında: Cumhurıyct 
eller l'enaı Blancas ve Maı;delanayı işgn.l 
ctmeg-e muva!!ak olmuşlardır. Cumhuriyete;! 
bataryalar Praviayı bombardıman etmi~ler. 
dlr. 

7 eyl<llde a.a1 Canarıas kruvazörile Llbcr. 
lad kruvazörü araııında vuku bulan mUsade. 
mede ası kruvazörün arka bacasına Llbcr. 
tadın attığı obll8lerrden birisi lrıabet etmiştir. 

Asilerin verd ikleri bir haber 
Saragoue 10 (A,A,) - A.8llerin gazeule

ri, A ragon cephemde beynelmilel bir mut. 
rezeye kumanda etmekte olan Rus generali 
Miballo!un bir tayyare bombardımanı netice. 
ainde teıet olmuıı olduğunu yazmaktadırlar. 

Asilerin 4 tahtelbahiri varmış 
Londra 10 - Ispanyol ihUUUclleri rUesn . 

· IIDdan general de Sille.no gazetecilere beya. 
natta bulunarak ~unları söyleml§tlr: 

··- Akdenlzde dörl tahtetbahlrimiz var. 
dır. Sovyetıerln de Akdenlzde tahtelbahir! 
vardır ... 

Macar ordusu 
\'arın hilyilk 

manevra iare başlıyor 
Peşte, 11 ı A,A,) - 12 ııa 15 eyhilde Ma. 

carisUl.nda çok mUhlm manevralar yaprlacak 
tır. İtalyan, A\'usutryalı \'e Macar ukerleri 

ricali bu manevralarda ha:ı:ır bulunacakln 
rı gihi Peştedekl ataşemillterlcr de buluna. 
caklarorr. 

Neşredllml§ olan reeml bir tebliğde bu ma 
nevralarm gayesi yükselt Macar zabitanmın 
ilk defa olarak arazi Uzeıinde büyük ınlk. 

yasta hareklt lcr!. etmeleıi, muhtel!! smıf. 

Jar arasmdakı irtibatı tanzim eylemeleri mıı'{ 
adile icra edilmekte olduğu beyan edllmek. 
tedlr. 

HABER - :A.k$am l'Ostuı 

' 
Hadiseler ve fikirler ... ı 
Şişecilikte tröst 

Hele resmi taleplere karşı 
senelerden beri var 

\'azan: Hüsey Dn Rl'fa t 
Birkaç sene evveline gelinceye ka. !arı oradan tedarikle yola çıkarılması. 

dar adedi beşi altıyı geçmiyen ve ca. nı temin etmek. 
mekanları bugün kırılmaz bardaklar, Ayni zamanda biliyordum ki biz Çc. 
yarın kübik cıgara tablaları, daha ö. koslo\•akyadan doğrudan doğruya ne 
bür gün de bin bir çeşit fincanlarla alsak fabrika İstanbul röprezantanına 
sü8lenen ~i~e mağazalarının bugünkü vereceği komisyonu da bize yüklye. 
adedi mühim miktarda artmış olmak. cckti ama karşımızdaki tröstü alt a. 
la beraber ayni cins mal hepsinin ca- şağı ederek ancak bir kalemini hatır. 
mekanında sıralnnmışlar, ağız birliği lıyabildiğim f!at farkını kazanacak -
yapmışlar gibi, hepsi de ayni fiatı ta. tık. 

şıyorlar. Bu mağazalar öyle kenarda, O gün belki bin lira kadar bir para 
bucakta değil; lstanbulun kirası en a- sarfctmeyi göze alsaydık (18) bin li. 
ğır olan t~tiklal caddesinde: yakında rahk zücaciye nihayet (10) bin lira. 
aralarıııa bir yenisinin daha karıştığı ya mal olacaktı; iş dara mı geldi, ne 
görülüyor. oldu bilmem. Biricik talibin milimine 

Renkli şişe parçalarırıdan ibaret O- kadar istediğini verdikti ! ... O koca gö.. 
lan cıgara tablalarına baksanız da ala- beğ'n kapıdan gururla çıkışı bugün 
rnazsımz! Çiinkü altmış beş kuruş! yine gözümün önüne geldi. 
Bu fiat si1.in veya benim içindir; nim- Netice. memlekette köklii bir zücı:ı.-
rcsmi ve resmi bir müessese ihtiyacı. ciye tröstü vardır; ve bu tröst bilhal'I . 
nı temin etmiye kalkışmıya görsün; sa resmi taleblcre karşı daha ziyade 
fiatıar yüzde elli birden zam görür ve şahlanır! 

her müessesenin karşısına çıka, Gtka. 
biraz şişkin yüzlü, göbekli ayni yahu. 
di çık:ı.r. 

• ,,. .ıs. 

Sekiz, dokuz sene evvel Seyrisefain 
idare meclisinde aza bulunduğum sı. 
rada 18.20 bin liralık tabak, çorba 
tabağı, kahvaltılık gibi birçok kalem 
eşya ahnacakm15; nümuneler meclis 
odasına gctirilmi§; bezirganın koydu
ğu fiatlarda her cins malın üzerine ya 
pışık. İlk görenleri çok hesab edilmiş 
de öyle fiat konmuş hissine dtişür. 

mek için, mesela renksiz. sişe ve meze 
tabaklarına elli beş değil, altmış da 
değil, cm altı kuruş konmuş. 

Bu elli kuruşu görür görmez, daha 
geçen gün ayni tabaklardan altı tane. 
sini kırkar kuruştan aldığımı hatır • 
}adım. Nasıl oluyordu da altı parçası. 
nı kırksır kunıstan satn.n.bir nıUe.ct.cı,._ 
sc Uç dört kuruşa mal alınırken elli al 
tı kuruş bir kıymet koyuyordu. 

Fiatıarı hep yüksek bulduk; çelebi. 
yi gelecek celsemizde davet etmeleri. 
ni kararlaştırdık. 

Ayni adam. ayni göbek, hiç gülüm. 
semiyen ayni yüz; mütemadiyen ısrar 
ediyor. karşımızda put gibi duruyor, 
fiatları son dereceye kadar hesab ede. 
rek vermiş olduğundan bir santim bL 
le tenzile yanaşmam diyordu. Talib de 
bir kişi! B~kası yok ki!. .. 

Vakıa bu para o vakitki Seyrisefai. 
nin kesesinden çıkmıyacaktı. Her se. 
yahatte kınlan dökülen bu gibi şeyle. 
rin parası vapurlara bırakılan bahşiş. 
terden indirilerek geri kalanı kendile. 
r·ne dağıtılıyordu; para Scyrisefain 
kasasın~a demekti. Fakat Seyriscfain 
den çıkmıyor diye sinyor bilmem ki. 
min kesesine aktarma edilmesine de 
susulamazdı ya! 

O gün ben şöyle bir teklifte bulun. 
dum: kendim hariç olmak üzere aza 
arkadaşlardan birine idareden iki me. 
mur terfik ederek Çekoslovakyaya he. 
men yolcu etmek, on gün zarfında bun 

Habeşistanın 
ltalyaya ilhakı 

'teme n tarafından 
resm e n tanındı 
Morning Post gazetesinde okundu. 

ğuna göre, "İtalya kralı ile Yemen 
kralı arasında imzalanan dostluk mu. 
ahedesi, bir taraftan bu sene müddeti 

bitmekte olan 1926 muahedesinin yeni 
lenmesi mahiyetindeyken, diğer taraf. 
tan İtalyanın Kızıldenizdeki faaliyeti. 
ni sağlamlamaktadır. İtalya, Yemenin 
istiklalini tanıyan ilk Avrupa devle . 
tidir. Ayni zamanda. kralın hükümdar 
lığını da herkesten önce tanımıştı. 

Kı:ııldeniz sularına o zamanlarda a. 
tılmış olan bu olta, bir devir sonra, 
bugiin yenilenen muahcdeyle mükiı..fa. 
tını görtiyor. Yeni muahedeyle Ye • 
men İtalya kralının imparatorluk sı. 
fatını tanımakta ve Habeşistanın 1. 
talyaya ilhakını kabul etmiş bulun -
nı akt ,, d-r ,. 

• • ılı 

Bahsin sonuna komposta gibi şu 
satn !arı da ita ve edeyim: arkada!-!lar. 
dan biri de tabak yerine "emaye" ku!. 
!anmamızı teklife kalkı~mıştı; ben, 
doktorlar müsade etmiyorlar dedim : 
o da ince bakırlardan tabaklar var: 
kalaylatır, kullanırız demi~ti ... Diğer 
arkadaşların ne ccvab ,·erdiklerini ha 
tırhyamıyorum. Yalnız bol bol güldii. 
ğümüzü biliyorum! 

Hiiseyin Rifat 

Arap kongresi 
dağıldı 

Papaya müracaata 
karar verdiler 

Kudüs, 11 (A.A.) - Şamdan bildi
nmıgınc gore l:Sfuocnuc: ıvr,oı"ı~otr n..ı 

rap kongresi, komisyonlar tarafından 
kararlaştırılan tekliflı:ri ittifakla tas
vip ederek dün kapanmıştır. 

Kongre, Filistin.deki mukaddes ma
kamların yahudilerin tehdidi altında bu· 
lunduklan tehlikeler üzerine paparun 
ve Avrupanın diğer ruhani ıeflerinin 

nazarı dikkatini celbetmcyc karar ver
miştir. 

Kongre, ayni zamanda Arap devlet 
reislerine ae birer telgraf göndererek 
müzaheretlerinden dolayı kendilerine 
teşekkür etmiş ve Arap davası yolunda 
gayretlerine devamlarını istemiıtir. 

Milletler 
Cemiyeti 
konseyi 

Dün Cenevı ede 
• toplandı 

Cenevre, 10 (A,A,) - Mllletıer cemiyeti 
konseyi, 11\at 11 de ilk bir hu~usı celse ak. 
detmı~Ur. Niza.mname mucıbinde konseye, 
Quevedo Equateıır., ye halet olan .N1.ı:-rln (İs 
panya)) riyaset etmiştir. 

Neg-rin, önümlizdeki pazartesi gUn~ asamb 
lenin açılma celaeaine riyuet edecek ve ya. 
pılaeak intihabata lnUT.aren açılma nutkunu 
aöyliyecektlr. Rlyaeete Aga Hanın inlihab 
edilmesi c;ok muhtemeldir. 

Bu sabahki huıust celse, ruznamenln kabıı 
tüne tahsis edilmiştir. Hiç bir murahha.,, ts. 
panyol meselealnln takdlmen mUzakerealnl 
istememi§ oldugundan bu meselenin hafta ?r 
taSTnda konl'E!ye gelmesi muhtemeldir. 

Bunun için de Nyon kon!eranemın Uk ne. 
ticeleri beklenllecektir. 

Konsey, salı gUnU sııat. 17 ye kadar tı\lıl 

etmJşUr. O gün Edenin Fillatln vaziyeti hak 
kında beyanatını dlnllyecekUr. 

Asamble reisi Agaha n 
HABER - Bu sabahki •·cumhuriyet., ga. 

zetesı Mll1etler cemiyeti asamblesinin bu ae. 
terki ictlmaına Kara Hanın rlyBMt edeceğini 
yazmıpa da bu dofru değildir. Aııambleyt 
rlynaet edecek olan zat Aga Handır.) 

Eve giren kamyon 
Üsküdar belediyesine alt çöp kamyonu dün 

BtilbUldere ca.ddeııinden geçerken öntine bit'. 
denbire Do~n isminde bir çocuk çıkm~tır. 
Şoför kaza yapmamak lÇ'ln direksiyonu safa 
kıvırmış. takat atiratıe giden kamyon Şeri!e 
nlıı 150 nuınaralı evinin kapıaına c;arpa.rak 
parçalamıı. yarın içeriye glrml~Ur. 

dlai/ata dai!, 
--Otomatik 

makine ..• ı 11e .. 

A VRUPA'da yaı.ın edebı)öriildlL
minde bir dur:gunluk gr kati· 

ğiinden haftalık edebi gazetele 'eğıeıı
lerini oyalamak için, birtakllll bift!!· 
celi müsabakalar tertib edrrnultte
kun anketler çar. Bir tanes' a nere.
lif muharrirleri yakalaıp onlar r: ,ı\ll· 

J1l1Uı;• • 
de ve nasıl yazdıklarını 8<> • 11ıııelı 

b
. )>ır 

nan cevabların elbette ıç dedikO· 
faydası yok; bu gibi anketl~rbuııuıı l
du mahiyetini geçmez, belki 

çin çok eğlencelidir. da! eğletV 
Fakat bu yılki anke~ ? kS örUştılell 

celi değildi. Kendilerı ıle g bir bi· 
muharrirler, hiç de umulı111Yant ba!IC· 
cab gösterip adetlerini •. lı~~ r? yok: 
rini bildirmekten mi çckınrnı§ e ·c'}erı . 1nıı»1 
sa gerçekten mi hiç bır beP'i )ti· 
Yok? nedir? herhalde beınen ..ral· . ' . lel'· J. 
sacık, sudan cevablar verrrıı& . çoftl 
nız dikkati çeken bir no~ta "~~rııaıı· 
günün herhangi bir saatinde, bıl u,. 
gi bir yerde yazabildiklerini ~·edikleri· 
biati gautecilik sayesinde ed~lti1'Ü 
ni söylüyorlar. Matbaanın ·ne }lef 

içinde herhangi bir kağıd uıe~.1~ek··' 
hangi bir mevzua dair yaza ~ir Jlll' 
İnsanın, işlemeğe daima. hs.zıı' toJJ1'" 
kine haline gelmesi. Hani eu ... ~ e bit 
tik denilen makineler var: dehğtnell iS· 
para veya bir fi§ atıldı mı h~':e ııııı· 
tediğiniz şeyi çıkarıveriyor, li yor· 
harrir de onun gibi bir şey 0 u le b•' 

Bu fena, teessüfle ka.rşılanıcs g"int• 
. . ınesle 

hal mi? Hayır. Muhattırın . de tıi· 
fikirlerine eskisinden dahıı. zıya oJdll• 
kim olduğunu, ilham de~len ~ebi ıcı1· 
ğu bilinmez kuvveti eınrıne ta ıı sB· 
dığını gösterir. Günün ancak ba ... bit 

halı· 
atlerinde, o da falan şartları ·r ııı~ 
yerde çalışabileceğini söyliyen b

1
,
8 

6'" 

mur görürseniz ona gülmez ve) rtıW 
nirienmez misiniz? Muharrir de tl1,,rı 

~ y\IJ' 
cemiyet içinde, vazifesi a,şagı 

0 
ti 

bir memurunki kadar muane.~ 
adam olmuştur. Onun da naza, 

1 

naya hakkı kalmamıgır. ~ 

Ama diyecek,iniz Jc.1i 1i(~yh~t~~ ~t..~ ~u·~ şaOjlıyctın . !"' 
mevzuunun her gün değişme5111e "-

men üslubunda makinenin çalı~1~ 
andıran bir yeknasaklık basıl ·bil' 

Ut.. ,,azıJtlrı 
hatta bir gazetenin b un J 1tı-
tek kalemden çıkmış gibi bir ~d• 
yor, bir imza ile öteki iınza ··ııııı· 
büyük bir fark kalmıyor; art.ı~, ~t 
harrirler" yok, bir 1•ınuharrır eııi11 o 
diyeceğimiz zaman yakla..ştı ... a ııe çı
gline gelmedik; fakat gelsek de. ,_ıı, 
kar? Edebiyatta bir adsızlık, b~de tt· 
siyetsizlik devri başlaması t>ell< 11rııı 
menni edilecek bir şeydir. c;eçen it'ıerl 

u}ltlrt 
ve bu asır başlangıcının ın e.ıı1srffl· 
kendi benliklerini, diğer inS~ıı 
kinden ayırmak, original olrn~ ıı•>'· 
ellerinden geleni 'yaptılar. sunıı dS'ıtı~ 
rı yanında zaran da oldu; ;il'· 
devresi o ı.ararları tamir edef .AÇ 

Nurullah >. , , 

Tütün mahsı.1IU 
·11101' Bu sene 66 nıı " 0r 

kilo olacağı uın~l~!111~' 
B k. .. .. h uliı Jı ııı11 u sene ı tutun ma s ııolt' 

son tahmin yapılmış ve .re edilıı11t 
66,882.000 kilo olacağı tahrnırı , 
tir . . ıalc jlııı· 

·1· ·sulı ar• Kemiyet itibariyle dahı 1 1 

1 
ral< 1' 

ı o ıı si· yaciyle ihracatımızı norma bİıııa5 

şılıyacak olan yeni rekolte. d 
11 

"'1'' 
rıe e e" 

keyfiyet noktasından her ıc ,erıe, 
· · · · · B . 'b ta bU f.sl' ıyı yctıımııtır. u rtı ara... ılı' .. 
nebi alıcılann tütünleriıni..zc ~111,ırt•0ıl~ 
rağbet gösterecekleri anlat' dl fJ e 

. . 'ktarc• ,,,, 
Çok ncfıs yctı~n ve mı .• bU 
olmıyan tütün mahsulüınüzun al' t,JI' 
.. 1 k · · f' tla satıla' surat e ve ço ıyı ıya 

min olunmaktadır. 

Nlk Ah 
13

,1,r.; 
İdare arkadaşlar.nnııd.aıt rl•(lıt ıı 

vim ile Anadolu ajan11 ıne1110,... b'1~,,. 
. k·1ıta.. ..ar 

Bay Sedat Taylanın nı a .,,il1P',.. .cıo•' 
aaat 10 da Divanyolunda f; ~ ~ı· 
kağındaki evlerinde birçok ~ıe jcr• 
ve arkadaılarınrn huzurlartY .p 
lınmııtır. •.!o~ 

Bu iki kıymetli arka~ 
saadetler dileri%. 
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~eıtiu~ .. •• •• 
~ '10.CUŞUfft: 

~lçekner -n;}iao 
tcışonmaDo '? 

~tJ.otuk, kucağa alınır. Kadına 
ır, ab 

taı;aıtı .. ansa da zarar yok, 
ç· ınuı edilir. 

k~ÇC~ler de kısmen çocuk, 
tııu ttbid'.r. Onları sırtımızda, kuca-

'~ taşısak "gayri medeni bir 
ııı~cn· k. Yepmış olmayız. Bilakis, bu. 
&: 'c ~dır. Ağaç sevgisi: .nebat se;gi
~t' . unların en incelm:şı olan çıçek 

~~ı, tnutıaka teşvik edilmeğe değer. 
<tlU\' • d ~~ L, sırt hamallığım•ı menın en 

tt:, ta narin çiçeklerin de zangır zun
li . ngur tungur arabalarda götürül· 

L&tcn· ~"ııııı 1YC>rmuş. Bakınız, okuyucu-
~dfi Zdan Kasımpaşalı çiçekçi Bay 
~asıı dert yanıyor: 

ı ledı"·e .ı • • .. k . . " •ıtt ,, uaımı encumE'n ararı~ • 
ltt~ ~lllallığ1 kaldınhyor. İlk gün 
qttGıı·~ ~İz çiçekçiler nas1l olmuşs~ 
4t t. 11 ltıuş - çiçek ve fidanlann küfe 

'\)~1~" İstisnaen bırakılmıştı 
~ b:ı ç gündür gaz<?tenizde okudu· 
t~Uy ediye ilitnında bu husus mesküt 
~t~ .:;; E.YvP11<i istisnai ka:)ıt baki m;, 

~ '•.' Ay ba,ında tatbik edilea~İ· 
~~ ~n •imdiden teıebbüaatta bu
"ltdiı.ı_ \lzerc ıizden bir fikir alma\. 

ı · Biıı bir tiirlii çöp ve pislikle dolu suları açıyorlar t'C burada balıkları yıkıyorlardı! 

.lstanbul konuşuyor! 

t.t-ıQ 
~ ._ tl'ıtınuzdur ki Puartesi pua-
~, ldtnak veya Beyoilundaki dük-

' iç~~~edilmek üzere hazırladığı· 
' (f eltı 2ahmetle yetiştirdiğimiz 
~ılrrı; ltı~eki çiçekler sırf onlar için 
~life i~~ıÇekçi küleıi ile aevkediliT. 

"e f e "lduğu hal.:le bin mü,külit
~tı~~ dökülmeden sevk~tmeğ~ 
1 

ilk ot. aaksıları Kasrmpaşanın 
-ıı. "ey " Yo) ve kaldınmformdan a· 

~,ketd~~~ka bir türlü vaaıta ile nası~ 
ılı ... -? B .• b' .. ı- h .Jrrı, • ~ u l§l ır tur u avaa-

~ tdtl' Yor, Bun~ için nereye müra· 
t iledir;" ve müsmir olur mu? Filai· 
d~izd Bunun hakkında aynca d.ı 
ı "'-thıi e Daimi Enciimeoin naza~ı 
~' ...... ell>heden sekilde bir yazı lüt-
")' ·••ısın· • 
~~ ~. Çok müşkül bir vaziyet· 
li 
~tlar k dj ~ ~ b a arsı sonsuz bir a§kım ol. 

"··11ı1 ' U IİkiyJeti belediyeye ken. 
\:' ~ ~llldan arzediyorum. Zannet· 
"-i;oct le~iye encümeni ona karşt 

gostermcsin. 

ırcrk Çıvnoer 
ı' lt0 c~ tncrak oldu: 
"td l>ttid . • 

tıı c c, çıvıler dışından geçen-
~c~ıa alıyorlarmış. ne hakla? 

~~ tllc !le halda? Ben, dünyanın 
Çj .trı. );'a~lcketterinde bu çivilere rast
'lliıı i . t bazısında 'u adet vardır: 
ltr iıliyct•Çınde kaza yapan şoförün 
ı,/ Çi.,j 

11
1 

Pek daha büyük~ür. Piyade· 
~ li~Zı 'tından da geçmekte serbesr· 
~il drittc !Chi~lerde ise, - Mesela 
~t· hi'ct ~tıyle usulün ~öyle olduğu· 
1 c~llı~~aııh olarak hatırlıyorum -
tt1 i'ıiıtr d""· çiviler dışın.da yanh'}
~dcr, ,~e.nız, polis düdük çalıp işa· 

f~arı ııı gcriıoin geri döndürür. 
t ~i~ almaz. 
l dtd· Cİtj te • 

ı iti. za cıdden man.aw:dır ! Bi-
' . 

0ıı d Orı ı· 
~ t ~~İlta 'talık yeni ayakkabımı, be~ 
ili da~~ C\'vcı bozuk yolda bir çu-

l'trıı:ı 'h \'ettim. Ben ki, bütün bele· 
1 rrıar ~~ <loı ıne taalluk edtn bu ziya-

~tC)~ 'İltayayı 'Vergilerimi veriyorum. 
~ iltı? l?a~t edeyim? Kime tazmin et· 

ıliııı ttçactkı at Yanlışlıkla karşıdan kar . 
"~ta Yakama yapışacaklar. Ha:i

\'e,._. 
·•uıyeyim! 

< va-Nu) 
I~~· 

b~ sergisinde 
~ı161ı1r hadise 

I> sesıerlle ahall 
''"ı~<? lğe uğradı 
~ ~ ao:u~aı l - Dün ak§am !!!ergide s '-ıne. rn ke.ntıııtı eayeainde bir !a. 

lıı ~e bı.ı ~dan kalmayan bir hldise 
'ı.ıt~ lıır il lae 'Panayırdaki zlyaretçile. 

tıı • ııane. lllılğe ugratmııtır. 
~ llıUttf.~rın kalabalık bir zamanmcb. 
' ~ ~l§rn t el silAh sesleri i§IWmlj 

~"" 'ıı :ııoıı:ğa başlamııtır. Sillh l!!el!!le. 
t ~ lar<lır er Ahmet nammda birini 

4 
tı~leııı~d~hınet terey&A"cıdır ve bir 

\&.,, ~g-ınd -n gazino sahibi Murada 
."il\ ~ltıarı ~n }{uradm ve avukat Cema. 

1 >,,b~lll.t.lt 13~reye girip hasımlannı al. 
'~it ~ llıe ınl§ur. Fakat Murad taban 
~ hır t rlne bir iskemle fırlatarak 

''ı~~~anın önUnU alm~ıtır. Ah. 

Çöplerle dolu bir suda 
yıkal)an balıklar ... 

Belediye, Eminönünden Bahkhaneye giden 
berbat sahili tem?z~etmekte geç kalmamahdır 

Eminönünden Balıklı.meye giden daI • 
ve pis yolda ,yiyecek içecek satan scy 
yar esnaf arasında bir balıkçı, bir ma. 1 

hallebici ve bir de incirci naıarı dikka!İ 
celbcdiyord u. 

Balıkçı, bir lokantanın önüne koyd.ı. 
ğu maltızın üzerine tepı.i biçiminde ko. 
ca bit tava yerleştirmi~. mütemadiyen 
unladığı palamut parçalarını. tavanın 
içinde kaynıyan kızgın yağa atıyordu. 

Balıkçının başında dd bir alay insan 
bekliyor, pişen parçalar beş kuruş mu. 
kab:ıinde bir kağıda koı}4rak, bunlarJ 
sıra ile satılıyordu. Balık yeyiş 

0
tarn, 

köfte peynir. ekmeğe bc:nzemlyordu. 
Birinci kısım sarıOOviç halinde yend;ği 
halde, iş balığa gelince, ektnek ayn el. 
de, balık ayn elde tutuluyor, bir lokrr.<ı 
birisinden. bir lokma ötekinden ısırıhı, 
ısırıla yeniyordu. 

Balıkçının on a.dım ötesinde seyyar 
bir mahallebicinin camekanı duruyor. 
du. t çinde keşkül, aşure >Ütlaç kasoe. 
)eri duran camlı kutunun etrafında dJ. 
ha z!yade çocuklar topıanmrşlardı. 

Bunlardan parası olanlar bir çeyreği 
verip bir kase yakalamışlar, hemen ou. 
cığa çömelip, ağızlarını şapırdata şapır. 
data tatlıyı yiyorlardı. Parasız biçare • 
ler de: uzaktan bunları haziıı hazin scy 
redip iç çekmekle meşguldüler. Bütün 
bu patrrdı arasında bir şerbetçi de 
bardağı yür paraya sattığı .Tialını sağ3, 
sola sunuyordu. " 

Ben böyle etrafı seyrederken, yanım. 
daki ar\<adaşım kolumdan çekti: 

- Bak, bak balıkları nerede yıkıyor. 
lar diye bağırdı. 

Eliyle göstercİi~i tarafa döndüm. 
Balıkhane cihetindeki kayık iskelesini•1 
kenarında, üç adam balık dolu bir i~. 

Eminönünde se1)yar balıkrı 

Va~aın : Haber ci 

lç!ndc biraz soııra '!JG11ccck ba1ı1;larrn 
böyle 

portanın etrafına toplannu§lar bir şey. 
ler yapıyorlardı. Yanlarına biraz daha 
sokuldum. O zaman gördüğüm manz.ı. 

radan iğrendim. 

İşportada sıra sıra· palamutlar dizil • 

miş, adamlardan biri bunları birer bi • 

rer yakalıyor, kulaklarından soktuğ~ 
parmaklariyle hayvanların ciğerlerini, 

barsaklarınr dışarıya ç.ıkarıyor, başım 

'.(:Övdeden ayırıyor ve sonra da yanında 

ki arkadaşa veriyordu. İkin:~ adamın 
vazifesi ise, bu ayıklanmış balıkları yı. 

kamaktr. Fakat bu yıkamak öyle bir 

yıkamaktı ki. yıkanmasa mutlak hin 
kere daha hayırlı bir i§ yapılmış olur • 
du. 

Deniz° baştan başa lıinbir türlü çöp, 
ve pislikle kaplanmıştı. Adaw. bu pisli. 

ği eliyle itiyor, sonra balığı bu suya 
daldırıp sözde yıkıyordu. 

Üçüncü balıkçının vazifesi ise, sud.m 

çıkan balıklan tekrar işportaya yerleş. 
tirmekti. 

Bu manzarayı dakil:alarca iğrene iğ. 
rene seyrettil<. Nihayet arkadaşım: 

- Artık yeter. C!edi. Burada biraz 
daha durursak, sonra bir daha balılc 

yeyem~yeceğim.. Hey gidi belediye 
hey! Neredesin! .. 

Ve bu pis, mundar yerde artık dur. 
madık geri döndük. 

Masanın başına ot'imfoğum zaman 
ben gördüklerimi bu kadar yazabildim. 

Daha fazlasını görmek ic.;tiyenleriıı 

her gün sabahtan akşam1 kadar gi<.lip 

orayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. 

Ş 'mdi köprüden balıkhan'!yc ka.ddr 
olan. ve en ziyade göz önünde bulunan 

bu sahada yapılabilecek ıslahatın ne 
kadar masrafa mutavakkıf olduğunun 

hesabını ben yapacak değilim.. Onu 
varsın mütehassısları tesbit etsin .• 

yıT,·andığı Stlı çöp ve pisliklerlc 

laıpUınmıştı 

Yalnız şu muhakkaktır ki şehrin sıh. 
hatı intizamı, selameti, güzelliği nok. 

tasın.aan buralarda yapılması lazımge • 
len işleri yapmaktan belediyemiz aciz 

değildir • 

Bütçe mülilhazast da işin lüzumu ve 

faydası karşısmda mevcut değildir. 
Bugünkü çirkin manzara köprüden ha. 

lıkhaneye kadar olan yolun çökmüş ta' 
tarını tanzim etmek ve çürük-, kırık is. 

keleler yerine muntazam ve sağlam beş 

on iskele yaptırmak ve buralarını daima 

kontrol altında bulundunna.kla pekala 

izale edilebilir . 
Acaba bu işleri başarmak için yirmi, 

otuz bin lira sarf etmek belediyemiz için 

büyük ve yapılamıyacak bir fedakarlık 

mı olur sanki. 

HABERCi 

Eminönilnde 86!J1.Jar muhallebici 
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auııunnııınıtın• -------------

CUMHURIYET'de: 

Modern korsanhk 
1\1, Turhan Tan, yıuııyamJıkla kors:uılıfın 

medenlyettt'n uzak devlrkre haıı olduğundan 
bahsederken dl~·or ki: 

Medeniyet ilerledikçe yamyamlık azaldı v~ 
ve nihayet işitilmez oldu. Devletler kuvve:. 
lendikçe ve korsanlılttan maksut olan fayda.. 
lar medeni teşkllAt sayesinde gürtiltusUzc'? 
elde edilmeğe bS§lııyınca korsanlık da kalk. 
tı, bir tarih hatırnsı haline girdi. 

Fakat bir aydanbcrl o ııanatın - mahdut 
lı!r çerçeve içinde _ yapı\mağa başladığı ld. 
din.lan gazetelerde gllrUnUyor. Gerçi Alman. 
yahut İtalyan muharrirler Akdenlzde gemi 
batıran tahtclbahirlere kors:ın gemisi demek 
te henüz teenni gösteriyorlar. Ukin fS§izm
le alAkalıın olmıyan milletlere mensup gazc. 
teıer, modernize edilmiş bir korsanlı~ın vtı_ 

cut bulduğunu ısrarla iddia etmekten çe. 
klnmlyorlar. 

Korsanlığın kahramanlık sayıldığı devir. 
lerde hükQmetler kendi Ucııretıerlni kendi 
lcıyılarını onların hllcumlarındıuı muhafaza 
için ellerinden geldiği kadar amansız dav. 
ranrılardı. Hele bir kısım devletler, kcndfle. 
rinden zayı! olanları ezmek, parçalamak için 
konanlıktan istifade blle ederlerdi. M.esclA 
(1816) da Rusya Çan birinci Aleksandr, 
Osmanlı imparatorluğuna bütün Avrupay: 
hUcum ettirmek emeliyle Cezayir korsanları 
nı "bUyUk hrlsUyanlık ailesinin,. mU§tcrck 
düşmanı diye gösterml§ ve heyecanlı bir bc
yaruıaınc no dUnyayı velveleye vermi§tl. 
Osmanlı İmparatorluğu o strada cansız. 

dı, Cezayir korsanlarına söz geçiremiyordu. 
İngiltere ise o korsanları tepelemek flkrlle 
bir Rus donanmasmm Akdenize inerek Malta 
veya CebelUttarık gibi bir mevkii zaptetme. 
Stni istemiyordu. O sebeble hem hristlyanlı. 
ğm §Crertnl lleri suren Rusyayı susturmak 
bem de mahut beyannameden heyecana ge. 
len Avrupalı mUteassıbları memnun etmek 
için bizzat harekete gec;;tl, Lord Exmut ku. 
mandasında bir donanma göndererek Cezayı. 
ri topa tuttu, korsan donanmayı yaktı. Beş 
on yıl sonra da Frnnııa hUkillneti ayni mem
lekete el attı, yalnız korsanlığ'm temelini yık 
makla

0

ikuta etmedi, Cezayir halkını esatet 
altına aldı. 

Fakat bugün ha.)TeUe görUyoruz ki kor. 
ısanlıktan §lklyct eden. ltorsanlardan zarar 
gören devletler çolt nğırba§lıdırlar .. Bir asır 
önce Cezayir korsanlarına yaptıkları gibi do 
nanmalarmı ae!erber edip limanları topa tut 
muyorlar, korsan gemilerini batırmıyorlat. 

derin bir lhtıyat g6st6Plyorlar! 
Biz boyuna çev!rdlk, enine çevirdik, tarihi 

omeklere hiç de uymıynn bu ihUyatın scbc. 
bini güzel bir Türk meselinde bulduk: Eski 
çamlar bardak olmuı §imdi! .. 

KURUN' da 

A. Sırrı'nın 
OIUm ylldönUmU 

Bundan tam blr Sf'.nO en·cl bugUn geno 
;'.\~ında toprafa \·erdlğlınlz meslel,1a:Jımız 

A. StTn Uzellinin ölllmUniln blrlnd yıldönU. 
mU dolayı.allo Haldu Süha blr maka1e yar
mr,tır. 

A. Sım Uz<'W gazt't<'mlı:c de miiteaddit 
l·ıu:ılar yazımrış olmakla beraber, c..~11 itibari. 
le Kurun arkadaşımızın l·azı mUdUrüydll. 
Bir aanatkArdı da.. Onu, t.am olgunluk dr."·· 
resinde kal·bcttlk. Sanat dilnyamn;, serme 
bir kablllyı•tltn ve ·matbuat Alenılmlz ener. 
jlk bir teknbılycndcn malınım kaldL 
Hakkı Sil ha bu milnasebetJc A. Sırrı Uzel. 

Uyl anlatıyor: 

Zavallıcık sabahlara kadar sUren çal~ma. 
lardan sonra, döndUğ{l evinde eserlerinin üs. 
tüne fğillr, onlara gönlUndekl ateşten bir kı 
vılcım vermeğe talı§ırmıı" M.ıı,ı diyorum; 
çUnkU Sırrı, tevazuu Urkekllk, çekingcnlfk 
derece!lnc vardırmııtı. Eserlerini saklar, an. 
cak pek yakın birkaç do!tuna gô.9terlr, :fikir 
d&nı§ırdr. Hayatı gibi ölUmU de gösterlşs1z, 
gUrUltUaüz, patırdl8JZ oldu. Bir glln matbaa.. 
ya girerken: 

- Haberin var mr bizim Sırrıcık gidiver~ 
dl! 

Dediler. Hep §S§mı§tık. Bir akıam eV\'el 
sapıuıağlamd1. GUleryüzü, terli alnı ve yor. 
gunluk bilmez gözlerile heplmlzi uğurlamış 
ve kAğıt yığınlarlle dolu masası önünde tek 
bS§ma kalm!§lr. Fakat §&§mak neye yarar., 
Acı gerçek, §S§kınlığımız ilstUnden ağır bit' 
alllndlr gibi geçml§U. 

BugUn ondan yüreklerde dost sevg'llcrl ve 
bir tek henUz yerine konmıyan mezar taoı 
kaldı. Yukarıda söylediğim istidat taralı ol . 
masaydı, belki onun yalnız gençliğine acı. 
makla katacaktık. Fakat buı;tın o verimslzli 
#in de yaamı tutuyoruz. Eğer ruh, vUcuddsn 
banıba§ka, mUstakil bir varlıksa, korkanın 
o bu vakitsiz sönU§O bizden c;;ok yanıyordur. 

Zavallı Srrnya orada da rahat yok demek .. 

Balta ile ... 
Edirne civarında bir 
karı koca ölrlilr illdll 

Edirne 10 (husust) - Edlrnc ile Karaağaç 
arasında posta nakliyatının mUtcahhldl olar. 
aıtmrı Y&§ınd& hancı Saka Ali llc gene ih. 
tlyar olan kn.rısı GUzelccbabadakl evlerinde 
balta ile l!ldUrUlmU§ olarak bulunmU§lardır. 

Çltte cinayetin paraya tamaan yapıldıSı 

anlqılmaktadır. 



.. ; ....... ~ . , . . ~ . .. . - ................. . .. : 
~ t-.......... ..._. ••••••••••••••••• , ................................................. ,... ............................................................................................................ ...................... . ••••••.••••••••••••.•.•.•• .,........................... . ~ . 

~~ *·· .. P9.·M~~r.ı ... ve bug.ü~ün haber Ve ~a~çr(~e1e ·t·t ·· -~-,~~;;~f.:';:;.::J 
:. ...... - ......... ~ •. ~ •••• w ............................. -.. ...................... _ •••••.•••• .,. ........................................................................... ..... __. .............. -_.. .................... -···••••••••••••••••••••~·•••••••••••••••••••"•••: .• ~'·••?'·~ J . ,,. ~ .... 

12 yerinden bıçak
hyarak öldürm·üşler 

Bu feci cinayete kuıban giden adamın 
cesedi Zincirlikuguda bulundu 

Dwı Zlncirllkuyu civarında Levenl çl!tll. I 
ğinde eski tuğla harmanı denilen yerden ge. 
çen iki yolcu oUar araamda bir ceset gör. 
müılerdlr. 

Yakadan Zlncirllkuyu jandarması, oradım 
da Sanyer jandarma kumandanlığı haberdıı.r 
edilml§Ur. Jandarma kumandanı vaka yerine 
gelince her tarafı kanlar içinde olan cesedin 
bir cinayete kurban gittiğini anlamııtır. 

Müddeiumumi muavinlerinden Ata adliye 
doktoru Enver de biraz sonra cinayet yerine 
gelml:ler, cesedi muayene etmişlerdir. 

Ceacdln üzerinde on iki bıçak yaram sa. 
yılmı§tır. Bir tanesi karnındadır ve bağırsak 
lan dışarı fırlamıştır. Diğer yaralar da sır_ 
tında, boğazında ve bn~ndadır.öJUnUn üzeri 
aranmıı. hUvlyetınl isbata yarar bir veslkl\ 
bulunamamı~tır. 

Otuz yaoında kadar tahmin edilen bu ada. 
mm üzerinde siynh bir ccbke:ı, ba§ında n,ııc 
renk btr kasket vardır. Pantalonu eskldlr. 

an ır ikaya~: 
jiNDWWWJ 

Ressam Nazmi 
zıya öldü 

Geceley in bir lialp 
krizi sanatliftrı 
elimizden nldı 

Bugün teessürle haber aldığımıza 

göre güzel sanatlar akademisi res:m 
profesörlerinden Naz.mi Ziya diln ger.e 
saat 1 de bir dakika süren bir kalb 
krizi neticesinde vefat etmiştir. 

• • * 
Nazmi Ziya 1882 de tstanbulda Ak. 

B&rayda Horhor mahallesinde ufak bir 
evde doğdu. Babası Fatih'in hocası 
Ahmet Şemsettil} M.Qlla Gürani ahfa • 
dmdan Ziya beydi. Ziya bey zamanı • 
nın dolgun ma.a.§lı mühim memurlıı. • 
nndandı. 

Nazmi Ziya ilk resim tahsilini husu. 
ıi surette ressam Rıza beyden aldı. 

Mülkye mektebini bitirdikten sonra 
1902 de "Sanayii nefise mektebi.. ne 

girdi. Orada sırayla Varnia'dan, Va. 
leri'den, Oskan efendiden ders gördü 
ve 1908 de sanayii nefiseden mezun o. 
larak Parisc gitti. Pnriste Kormon a. 
tölyesinde beş sene çalıştıktan sonra 
mütareke senelarinde lstanbula dön -
dil. 

Nazmi Ziya 1917 den 1921 e, 1923 
den 1927 ye kadar iki defa sanayii ne. 
fise müdürlüğü yapmıştır. 1937 ye ka. 
dar da. Giu.el Sanatlar Akademisinde 
Profesördü. Bundan 24 gün evvel Gü. 
zel Sanatlar Akademisi büyiik sanat. 

karın 35 senelik eserlerini bir arada tc§ 
hir etmi§ti. Onun sanat hayatının en 
mühim bir hadisesi olan bu sergi he. 
nUz kapanmadan ani bir ölüm onu a. 
ramızdan alıp götürdü. 

Nazmi Ziya ne zamandal\beri özle
diği bu ser giye doyamadan ve yakın. 
da Dolmabahçe sarayında açılacak O

lan resim müzemizde eserini layık ol. 
duğu bir çerçeve içersinde göremeden 
gitti. 

Gür.el sanatlar akademisi ayrıca 
sergi mUnasebetiyle sanatkil.r için bir 
kitap ne9retmişti. Birkaç gün sonra, 
çıkacak olan bu kitabı görmek bile o. 
na na.sib olmadı. 

İlk eserlerinde hocası Riza beyin 
ve meşhur fransız ressamı Coro'nun 
tesirleri görünmesine rağmen o. sanat 
hayatı boyunca hiçbir sanatkann te -
slri altında kalmamağa muva!f ak ol. 
muştu. 

Nazmi Ziya. yalnız güne.:in tesiri 
altında kalmıştı. Günün herhangi bir 
saatinde tab:at üzerine düeen güneş te 
sirleri karşısındaki ilk intibamı tesbL 
te çalıştığı için "impressionist" lerden. 
dir. Onun bir çok resimleri önUnde a... 
lınan !lk intiba: sanatkarın her ı::ey. 
den evvel güneşin, güneşli toprakla. -
nn, güneşli denizlerin ressamı olu • 
§utlur. Onun iliklerine kadar gUneşle 
yuğrut:uı resimlerinde bir meyveye, 
bir yaprağa, bir dağ parçasına dokun. 
sanız gUneş fı§kıracaktır. 

Ceplerinde yUz kuruı kadar para çıkmı§trr 

Bu adSımm evvelki gece öldürilldügii anlll§ıl. 
mı~tır. Cesedin bi'l"az ilerisinde bir de bıçak 
bulunmuıtur. 

Ceııct oradan kaldırılarak Mecldlyeköyüna 
getirllml§, halka gösterılml~ttr. Birkaç kişi 

bunun Arapkirli 323 doğumlu lbrahlm oğlıJ 
Hüseyin Ahmet olduğUnu aöylemtılerdir. 

Jandarma ve adliye tahkikatı neticesinde 
Hüseyin Ahmedin mandracı Sotirlnln yanaı. 
mB.l!l topal İbrahim tarafından öldürüldUğU 

ııüphesl haaıl olmuı. İbrahim Bl!§lktqta o. 
turan halası Ruhııann evinde yaka.lanmııtır. 
Bu evde araştırma yapılınca lbrahlmln kan. 
1ı elbiseleri de bulunmu§tur .. 

Maktu'ün Sotirlnin mandırıuıına gf rdlğ! 
bir sırada öldUrtildUğU anlaşılmııtır •• 

Sotlrl ve lbrahlmlc Nlko isminde diğer bir 
yanaşma yaka!anmıglardır. Tahkikat derin. 
leşUrll mektedlr. 

Huv·yeıı anıa,damıyan 

Bir adamı 
otomobil 
çiğnedi 

Zavallı hastahanede 
Öldü 

Dün gece Çemberlitaşta çok feci bir 
otomobil kazası olmu§tur: 

Şoför Musanın i:iaresindeki 2°369 nu. 
maralı otomobil dün gece saat 23.5 da 
Sultanahmetten Çarııkaprya doğru gi • 

derken üstü ba§ı pejmürde, yaşlı bir 
adam ansızın otomobilin <Snüne çıkarak 
kar§ı kaldırıma ge~mek istemiıtir. 

Şoför direksiyonu sola kıvırmış, fakat 
yaşlı adamı tekerlekleri altına ciüşmck. 

ten kurtaramamıştır. 

Ootomobil aıdamı çiğnedikten son • 

ru Diyarbekir kıraathanesi duvarına 

çarpmış, durmuştur. 

Kaza yerine zabıta memurları yeti§. 
miı, yaralı adamı otomobille Cerrahpaıa 
hastanesine kaldırmı§lardır,. Yaralı has 
taneye yatırıldıktan bir saat sonra öl • 
müştür. Şoför yakalanmıştır. 

Ölen adamın hüviyeti henüz anlaııla. 
mamıştır. 

Erzurum 
abidesi 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Heyet, tıartname mucibince Hadinin 1000. 

ZUhtünUn ~ Ura ile taltı! edilmesini ve 
UçUocUIOğU kazanan ZUhtünUn 1.z. l§aretll 
makeUle Nejad:n lklnclllğt kazanan 2 numa. 
raıı maketi üzerine Mhlplerlnln birer takdir 
name Ue taltl! edllmelerinl muv&!ık bul. 
muştur. 

Blrlnelllğt kazanan Hadi (Harbiyedeki A. 
tatUrk büstünün helkeltraşı)nın l numaralı 
m:ıketinfn aalı 13 metre büyük1Ug1lnde ota. 
caktır. Mllstauı iki basamaklı bir kaide Qze. 
rinde, bUyUk bir grup arasında Atatürk bir 
kayayı yararak (tıpkı Ergenekon destanında 

olduğU gibi) ileriye atılmaktadır. Sağında 
~mu Mücadeleye cephane t&§ıyarak hizmet 
etml§ kadınlar heyecanla arkasından yürü. 
mektedlrler. Kaide Erzurum taşından, !lgUr. 
ler bronzdan olacaktır. 

Birinci olarak kabul edilen eser 100.00' 
lira sarfedllmek suretile Erzurumda, Erzu. 
rum taıı lle ve tamamen Türk aanatklrı ta 

rafmdan kısa bir zaman zarfında reallze e. 
dilecek Ur. 

Müsabaka neticesi dün kararı müteakip 
telgrafla UçUncU umumt mUfetttıllfe blldlrll 
~tir. 

Tamamen milli olan bu müs&bakaya bazı 
ecnebi zevat da iştirak etmek lıtem.lıse de 
muaaır sanat ta.rllhnde tanmm&mıı oldukta. 
n ve sadece bir it adamı bulundukları nazarı 
itibara a.lmarak mUra.caatıan jüri ta:afmdan 
kabule ıayan g!SrUlmeml"Ur. 

zan turuncu bir boya tübU gibi pale. 
tine sıkarak, gUne§i bezir yağı veya te 
rebantin gibi boyalarına karıştırarak 
çalışıyordu. 

Eseri elli senelik Türk resmi içer. 
sinde güneş dolu bir bahçe gibi uza. 
yan Nazmi Ziya yeni mUzemiule ve 
müstakbel müzelerimizde Türk resmi 
nin rnUbeşşirlerinden olarak en mü -
him erlerden birisini alacaktır. 

M_areşaı Boğazda dün akşa l11'" 
Fevzı Çakmak . 

Merslôde bUyUk ki vapur kazası 
tezahUratıa Hafif yaralananlar oldu vapur 
karşılandı ' 

hasara uğradı nıuaıeıt Meraln: 10 CA,A,) - Genelkurmay b&§. 
kanı Fevzi Çakmak bugün Adanadan ıehrl-

mlze teşri! ettiler. Vali kendllerlnl Yenice 
istasyonunda kar§ıladı. Mersinde alay komu 

tanı ve subaylarllc askert bir kıta belediye 
ba,kanı ve üyeleri partide mim teıekkUller 

mensupları ve binlerce halk tarafından ha. 
rareUe latikbal edildiler. Kendllerine ıeh!r 
namına bir buket takdlm edildi. 

Muhterem mlsarlflrlmlz öğle yemeğini 

kı§lada yemi§, ve gece Mersin belediyesi ta. 
ra!mda.n tüccar klUbUnde §Crefierine verlle. 
cek bUyUk ziyafette hazır bıılunmuotur. Ya. 
rın parti tarafından büyük askerin ıereflne 
belediye bahı.;emnde bir öğle yemeği verile. 
cektlr. 

Cezirede 
hadiseler 

Suriye bayıağı yerine 
f ransız bayı ağı 

çekildi 
Adanadan gelen bir habere göre Cezi. 

rede yeni bir hadise olmuştur. Fransanın 

Şam delege&i Kont Strog Cezirenin Ka. 
mı~h nahiyesine geldiği gün halk, hü • 

kumet konağındaki Suriye bayrağmı in. 
ldirerek yerine Fransız bayrağını çek • 

mişlerdir. Kont kışladan Faslı askerler 

getirterek Fransız bayrağını indirtmiş, 

yerine Suriye bayrağını çektirmiştir. 

Halk, haklarını aramak üzere Parise 

bir heyet göndermeğe karoır vermiıtir. 

Bu maksatla şimdiye kadar 600 liTa top 
lanmı§tır . 

Şehr i mize nakledlleo 
orta mektep 
mualllmlerl 

Orta tedrisat mualllmleri arasında yeniden 
yapılan değl§lkllkler meyanında f\J tebeddU 
IAt da dün Maarife blldlrilmlştır. 

Bursa kız muallim mektebi tabllye ve ru. 
hlyat muallimi Ayşe Clball ortamektebl tllrk 

çe muallimliğine, İzmir Karıııyaka. resim mu 

a.lliml Rıza İstanbul Cağaloğlu ortamektebl 
resim muallimliğine, Edime kız mualllm mek 

tebl tarih ve coğrafya mualllml Nadide Ca_ 

ğaloğlu ortamektebl tarlh ve co~rrafya mu. 
alllmllğlne, Kayseri lisesi riyaziye muaıumı 

Muut!er İstanbul kız muallim mektebi rl. 

yazlye muallimliğine, tzmlt ortamektebl r,_ 
atm muallimi Hayriye Taksim ortamektebi 

resim mualllmllğlne, Biga ortamektebl ten 

bilgisi ve biyoloji muallimi Hıfzı Taksim or _ 

tamektebl fen bilgisi mua111ml1ğlne, Konya 

ortamektebl !en b11&181 mualllml L(ltll Hay_ 

darpaşa llscsi tab!lye mualllmliğine, Konya 
kız muallim mektebi fizik, kimya muaııımı 

Mihrünnlsa Üsküdar üçUncU ort&mektebl 

biyoloji muallimliğine naklen tayin edilmlı
lerdlr. 

BUGCN 

DUn &k§&m Boğazda bir facia ile netıCP.. Beykoz deri fahrlkasındıı.n zıyıı. l<ı;ırı anl5• 
- oJjU _,n 

lenmesi ihtimali olan btı.11Uk bir kaza geçi§. ~·erlerinden haflf yarııJanını~ ııJB',,... 
~ tıır ,-e 

tirllmlgtlr. ııılmıştır. Bunlardan ceıa.ıtıı 
Şlrkctihayrlyenln 53 numaralı vapuru Ana 

doluhlsarına vardıg-ı esnada tam yolla Hüı:ı . 
kar iskeleııl muahedesinin imzalandığı yalı. 

iki dl§I kırılnııııtır. •U ald ğ ıı-
dfYen .. 

Bu esnada vapur mtıtr.JllB 
14 

yı dönerken birdenbire ya'ının rıhtımına <;aıı> 
mıştır. 

dan boşaltılmıtttr. zo so d~ 
k t. ıısnt t r 

Kazayı haber alan l'ir c derın' _ goıı r 
numaralı vapuru Kanlıca.Ya purl• )-c • 

63 numaralı vapur köprüden saat 18,4!'l 
postumı yapmak Uzere Munlr kaptanın id'l 

n.slnde oldu~u halde kalkmıt ve 11aat ıa.ao 

da bu mevkle ı;elmf§tl. Vapurdakller bu es. 

nada mUthJş bir ııadtme ile yerlerinden t ır. 

lamıılar düşenler, çarpanlar arasında fcrye.t 

lar inlemeler her taraftan imdat sesleri yUI(_ 
selmiştır. 

Bu çarpı~ma ile vap,ır11n haş tarafında 

bir buçuk metre derinliğinde bir yara açıl. 

0111, yalının rıhtımı harap olmuş. bah1;e du_ 
varı da tamamen yıkılmıştır. Çarpmanın şld 

delinden vapur gerllemeğe başlamıJtır. Açı_ 

lıı.n rnhneden geminin su aldığı anlaşılınca 

telll§ bilsbiltün artmıştır. 

bU va 
Kuazede geminin yolcuıarı. 
terine bırakılmışlardır. 

• hkikıtl 
Bu sabahkı ta aııı:ıı' 

bah ıııı~ 
Kazanın lnhklJ{atına bU 18 je1'tlirC., 

run pro 
tır. Htıdise esnaaında ~apu taJ1 ıse 

d r ~ap (tf' 
yakılmadığı anlaşılmakta ı · ııetıl)oet 

...a ı;e 
menin bozukltığ'1n11n kaza,, . ,,. 
dl~lnl iddia etmiştir. 1 cc~ 1 eıeb1 e t ı: 

J<aptanın kazanın vuku& & tı!i' 8 

velı1en hissederek tornistan yap ;eçeJ!lrJI 
ön!lnC" t11tmayan dümenle kazanın 

ğl ldda olunmaktadrr. • 

Yeni neşriyat 
Fal<at. bölml'ller olduğu ıç in su, mııkl~e da 

fresıne gırmeml§ ve vapur zorla yoluna dtı. 

vam ederek Kanlıca iskelesine yanaşabllmi~. 
tir. 

Çocu k ba kı 1115~11.t ff 
izli ~ 

Tefeyyüz kütOphane!I. De\tor )1• ,. 

O vakit bayılıp ayılanların 1traıımdn Bey. 
kozd& bakkal Ziya, P&§abahçeden Bayan 

içtimai muavenet müdUrU do 
1 

ne:fft~!Jo 
çocuk bakımı adiyle bir ldtabıı:t bı 0)(uııır,ı 
Ur .. Çocuk sahiplerinin. bU ldt4t1~t1rtılele 
rını ve çocuklarını buna göre ye Firdevs, ÇUbukludn memur NA.zım , Kanlır.a_ 

dan Bayan Mllyesser, btıet memuru CelAI, tnvslye ederiz. 

Bütün İstanbul halkını 

SARAY Sinemasına 

CştAor S U S •fk A =şk K oi 
Ilar:lictli vo lnw·..-ctll F-ronoıc Cilıuiul canaan alltl§lıYOt 

İlaveten: 

ı Büyük Trakya manevra!?~ 
..._ ve FOX JURNAL ~ 

1 
Bugün matinelerden itibaren 

SAKARYA Sineması 
Yeni sinema mevsimini, lnsnnl bir hissin ıfades! 0LJ 

GCNAH ÇOCUG tss'·1 

. • ·nUlll 
Filmi ile açıyor. Valde olmu§ bir genç kızın ıztırabat ve bıssı~ 
eden kuvvetli ve emsalsiz bir dram. ırıı.:r.J" 

Oynıyanlar: FRANÇ01SE ROSAY -HELLA MULLER-: ıeri 
-- OUDART 119.veten: En son PARAMOUNT dünya hava.dıs 

"9.!•••a•ıı••••tt•••• 121 nci asrın filmi -

T E KiN AFR iKADA 

• 

Bay 
Yüz sene sonrayı gösteren harikalar 

Ç3rşamba gilnünc!en itibaren 
ALKAZAR Sinemasının 

Küşat programını tcakil edecektir. 

'ilmi. 

Şanlı Ordunıuzur1 

Trakya Manevraları 
"'ürke,e sözlü ve sesli 1000 metrolu\< büyük filı:n ve 

BEYAZ KADIN TiCARETi . palİ~ 
..\.vrupa ,.e Amerika arasında gene kızları tuzağa düşilrnıek icin çah§al' çetelerle hükUınetıerJniter1'efill 
müthiş mücadeleleri - Hakiki hadiseler • Cemiyeti Akvamın takdir ve taltlf ettiği büyük bir filIIl • 

I 

görmesi lazım gelen Fransızca· sözlü bir eaheser. ..s.rdtf· ......-/ 
B~ rollerde: KATE Dô NAGY - JEAN P1ERRE AUMON1 Bugün saat 1 de talet..e seatı!I ~:::::11 

.ı ' • ... f • ,, ...... ~ • ' 

MELEK 
cııJ 

S11'-.TEMASl1\~A: NEFls.EGL~ Jlleô.İ 
ZEVKLİ Fransızca sözlü buyifk k

0 Bugün 

Azgın Sevdalılar 
Başrollerde: GABY MORLEY.MARlE GLORY.ANDRE LUGUET 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri gazetesi ve ŞANLI ORDUMUZUN 

TRAKYA MANEVRALARI 
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~ık ve macera ı omanı -
~ - 25 - N~kledeo: (Vl-NO) 
, acık·,._, . 
ı, 1 vçıumle beraber ıelmek ıı· 

'~tdc • • • tc n ııteme.in? Meıele, tcklıf 
it~ P•rtnm dcreceıinde.. Mnele 

· iı~ 'C\Pıncı:neniz. Beraber bulun· 
' Yor ll'\uıunuz? 

'l;. .... i,~;ıni 
~ .• et· Yor musunuz? Fakat hama 

l:ıdcn !ı gelir, ıize çok yardım 
'13 
~~:· hiç bir ıeyin bu çif tlifl ha-
&c.i tt'~nı tercih ederim. 
' ~· trıyordu. 
'B '~n? .... 

\t ıtaktın be • B ~ •. ü .. k b' 
tr ~tibi .. nı.. en .uç eu ır 

'( tİbj 1 lutull'\ıuz ve manaıız' b' r bö· 
!aJt ~•tarnak ittiyorwn.. öyle bir 
1 tı ,j farkına bile varmadan, beni 

!ııı11\' tında eziverıinler ... Bir yerde 
~lıd'yttıniı, lilettayin bir eıya gibi 
~trtc~ e:. •Unnclc istiyorum. 
t tıttr }':ıunu buruıturdu. Bu mah· 

'ttıır~ zlcr, sinirine dokunuyordu. 

~ ' 'Pc~tıı YilzUnü kaHırmadı .• 
tl.: t:d ' Peki .. • dedi. • Anlapldı. 
l:ı:ı ' Ctıi · 

\: l lad nız. Eıyanızı hazırlarlar. 
~ ~tU a~ bcklemefe tahammülünüz 
'thrcdn~· Nermin? ... Yirmi dört aa-
ltrı \ ır nasıl ol sa .. . 

~tı~taırnın gittikçe sertleıen ifa
~l bir ~tnda büsbütiln yumuşayıp 
' 'r' al alarak· 

tı:ı · •hu ... ııt. "• Emrınıze amadeyim ... 
ı. ~ira ·tacrı~ 1 • dedi. 
·~ ~ ı ll>" 
~ Uttu be .ıtereddit, ilive etti: zi· 

Y, her haliyle onu a.ıkıyor· 
'"r 

,;t;klcur d . 
'ltd, e enm. 
t" crı dolayı? 

)t ı.ınku be . • 
'( ~lıuz n·m aeyahatıme yardım 
~ ~da"· Şey... Şey... ~n.. Siz, 
~:~ ll'lsrntı. 

•. ıo~ 
\; tt guk sofuk: 

'· ... Çik i -·.. yı .... 

&ı.ııı 
-lliı lı hana birkaç kere daha ıöy. 

'4" ıı.tıı, kcnd' 
~ 'Yol'~ ı kendine kızgın ıibi, 
' il: ~ti'! b' 

~- i:1ir ~r daam, ekseriyetle ahma. 
>-,,~, ~ eni iyiler sırasına koyan 

lt ıı ~ı~b~ hakikatte r.e dütünil
\ıt~ıı ;:1 &amimi fikri midir?,, 
~ita vrandr. 

t.~cı il Çıkacaktı. 
'\ı it, itle 

•1er... asından seslendiO 
~ ... ın 
rcıı.d· • 
h, lrtı. (11.t 

allı... ley daha söyHyeeeğım. 
'(l ~ 11run. 

! tçtrı .. 
'~'da ıun benimle konuıtuğu. 
·o • tıeı· 
, t llttt}'d ıccnin neye varacağını 

'ıı tf o~ Unuı? Şüphelcndiğiniı fi. 
~ dtiilj:a atan kelimeleri ıöyliyen 
~ ... lcr · Onları kendiniz tahrik et· 

? !ey ... 

fiı..ı, t\>ct 'llc11 ·.~•lt •iri rahatsız etmiyece
~t lıf;:1c b!Jiyordum: Bir fena 

11'1 dtıd llııyacafınm 11nryordum. 
dol\:tlı •klannda biçare bir tebeı· 
'~ . 
~r llccı 
'•· 

1h, hen tashih edilmi• hareketler 
•ır .... , a ,. • 

tlt . ., &it ı nnıvaffak olan hareket· 
t trd· ttıtd"f k ı ... ~ u bana bana yolumu 

~''~lt bu ltıutlu tesadüfü, herhalde 
t~tlt •ııa hazırlamııtı. 

'" • ll()ll::. le 
>t ' tcıı .,u ao&uk: 
,ı.._ lhıhak . . 1 b' . b' . 
~ ~ı. ~e • ıızın e ınıze :r ıt 

~.'-)nı1 Jke o teıadtif karıınıza 
hiıııt.'' keılce bir ıey öirenme· 

~t}t d~a i ? taınan, encamınız her·. 
t~ ter~ bcs}'f' 01acakmrı. Büt\.ln bu hl· 
~taf~ c terı tarafından, haileien. 
, ? • , n teltkki etcniyecektiniz. 

~ \>,ıı: 
ı. tcc~t/ ~enden böyle aynlmak ia-
'\I~ llıı 

'e:cı~~i~r· . . 
bıı 14lcn ı ıyce araıtırarak: 

' ha1tı1t c ••. Öyleyıe. demek ki, bü
~ ~ ha ltleri ben bilmeseydim. a· 

>o~ l'at il'\.. 'd k' 'b' h' b' ~ ntlı1 l .. ::ı::ı e ı gı ı ve !Ç ır 
, ~l'di: bı oylece devam edip ıi· 
'~lbif ..• , .... ~ .... 

t lı,,ı, C!\ • • 
, b ıyılt' kit olacaktı sanı· 

'ttıcır 
bttltasmm Ntladıir bir 

muhaverenin arkaaını ıiz getirecekti-

niz? 

RUttünün göz kapaklan, heyecanla 
çırpındı. Çenesi titredi. 

- Şey ... - ldedi. 

Verecek cevap bulamıyordu. 
Bu zayıf, nahif halli genç kız, onu, 

kuvevtli mantığiyle fena h.alıie eziyordu. 
Birdenbire kızdı: 

- Daha ne aöyliyecek&iniz? 
- Hiç .•. 
- Zalimane sözleriniz bu kadar mı? 
- Niçin zalimane olsun? Soruyo-

rum ... Ve esasen bitti. İlte~eniz o ıual
leri de geri alayım. 

Birdenbire. yerinden ıtçrıyan erkek, 
kendini genç kadının üzerinde buldu. 

Sir.irli elleriyle, onu omuzlarından 

yakalarıO 

- Nermin, Nermin. 

- .... 
- Nermin ... Size söylüyorum: Ba

na asla böyle bir sual ııormıyacaksrnız .. 

Bundan dolayı çok muazap oluyorum ... 
Çok ıstırap çekiyorum ... Anhyor muıu· 
nuz? 

- Zaten bitt: .... Artık bir ıey aöyle· 
miye:eğim .... 

Şirrdi, Rüıtü, yalvarır gibi konuıu· 
yordu: 

- Nermin! Ben kend:mi alil karde· 
şim için feda ettim. Onu da dtitünsene .. 

dedi. Benim hareketim asilane değil 

miydi? Bir mücrimin bir hatr=,,, karıı 
ıınd.a kendini müdafaa etmesi kabilin 
den kenl:füni aana kargı müdafaa ede· 

yim: Ben, bütün hayatımı onun uğruna 
heba ettim. O, benim hatıralarımın kıb
lesi olan biricik kardeşimdi ve ailem-

den geri kalan yegane fcrddi ki, betbaht 
tı. Onunla birlikte bu dağ ba$1arına gel
dim. Böyle yaparken, kendimin manen 

yükseldiğimi ve insanların fevkine çık
tığını sandım. Be§eriyetin kardeJime 

karşı yaptığı haksızlığın kefaretini de 

ben, şahsen beJeriyet namına ödüyor· 
dum. 

"Kardeıime karır, ne fedakarlığa ha
zır değild'm? Ondan nemi esirgerdim. 

Ah, kitke o, ba•ka bir kadını görseydi 

de ona gönlünü kaptırsaydı. Herhalde 

altın karıılığında onun gönlünü aya• 
tmanın kolayını bulurdum. Fakat siz? 

Size hiJrmet ediyordum. Sizi yüksek bu
luyordum. Böyle bir tekl'fte buluna· 

mazdım. Bulunsaydım da ıiz dehıete 

düşer, kabul etmezdiniz. Hem sizi. baş
ka türlü de telakki ediyordum. Bana sı· 

fınmıttınrz. Biçare bir çocuktunuz. 

Size ancak ismimi, ailemi, ıervetimi ve 

bütü'n mevcudiyetimi de verebilirdim. 

- Rüttü bey. 

- Evet, Nermin! Elimden ba§ka ne 
gelirdi? 

Kadın: 

- Siıe borçtu oldulumu biliyorum! -
dedi. 

Erkek yeniden coıan bir asabiyetle: 
- Evet, dof.ru .. Bana borçlusunuz .. 

Bana karşı mahcupıunuz .. Z!ra, ıizi ni· 

kihla aldığım için beni adeta tevbih 
ediyorsunuz. Bu iyi hareketimi yüzüme 

karıı bir suç gibi sa vuru} onunuz. Fa· 
kat rica edcr:m, !.:lf ve samimi ruhunu
zun bütün tecrüb:ı;izliğilc beni itham 
etmekte 'devam etmeyiniz. 

- Vallahi etm'yorum .. Bir şey söy
lediğim yok, Rüt§Ü 1 

Bu "Rü~tü,, söz.:inü ilk defa olaıak 
böyle samimiyetle tellffuz ediyordu. 

- Nermin!.. 

(Devamı var) 

HABER - :.\lt~am postan 

ae 7 sene ev~eı bugün --------------
Turgut 

Mağlup edildi ve yedi bin kişi 
esir alındı. Fakat kahraman 

denizci 

Kat kat fazla 
intikam aldı 

15~0 yılı 11 eylQI günü, 387 sene evvel bu. 
gUn, Mehdiye kalesi lspanyolla.r tara!ından 
alındı. 

Bu kaleye muha.ea.ra edildiği g\lndenberi 
tam yedi bin gülle atılmı§tı. Kale zaptodile. 
rek Jehlr teslim alındığı vakit galipler, ara. 
hırınd:ı payla§tnak U.zere yedin bin eııir bul. 
<.:ular. 

Her aWan gülleye mukabil bir eıılr elde 
edilml, demekti. 

Bu kalenin :ı::aptı, tarihin mefbur muhua. 
ralarından biri sayılmaktadır. Bir ay tasav. 
vurun fevkinde hücumlara muka\•emet eden 
mahsurlar, Araplarm hrlatlyen ordusuna 
yardım etmesi yüzünden :ı::aptedılml§U. 

Mehdiye harbinin bir diğtr tarihi netice. 
1; de TUrk denizciııl Turgudun korsanl ıktan 

, ıızgeı;erek devlet donamnıuırna geçmesi ol. 
muştur. 

tspanyada \'ılr çok yerleri tahrip eltlkteon 
sonra dönen 'Turgut, kalede muha.sa.ra edil. 
miş olan kuvveUere yardım için c;ok çalı§tı. 

Sekiz yUz avcı, iki yUz süvari, beş bin Mura. 
hltin ile §ehre civar zeylin ormanlıklarından 
t"Ucurna geçti. Sicilya kralı kumandıl!!Indakl 
crduyla Radoa şövalyete:rt bu hücumun ka.r. 

11ısmda hayli bocalıyarak telefat verdller. 
Fakat Arapları bir kıımı hristtyanların ta. 
rafına geçmlf olduklarından Turgudun ku. 
mandaııında muharebe tden Araplar da ayni 

'<.''daya kapılarak dU§man ordusuna gcçUktt>n 
b&Jk& onlara zahire temin yollarını da ara. 

mağa ba§ladılar. Turgut bu vaziyet karıısmda 
ı:arp edeme:ı::di. Araplar arasında da nlltu. 
zu aaraılmıştı. Taraftarları ile Clrbe aduına 
çekildi. 

Türk kor.sanının en büyük düşmanı An. 
dreoa Dorya, kuvvetli bir donanma ile cesur 
Türk denizcisini Slrbede fena halde sıkıştır. 
dı Fakat Turgut gemileri tekerlekler il.zerin
de karada ytlrüterek bu tehlikeden kurtuldu. 
tu gibi dUşman donanmasını da kaçırdı. 
Osmanlı hükQmetı, Venedlk ile muaaleha 

akdetmiş olm&!lna rağmen Turgudun korsan 
!ık yaparak Venedik donanmalarını zapt.etme 
sini doğru bulmuyordu. Bu hareketlerinin he 
11&bmı vermek Ur:ero 1ıtanbula çağrıldı. 
Açık den ... ıerdo hesapsız: ifüştnanln. ınU~a.. 

t'ele ederek hepsinde muvaffak olan Turgut, 
bu davete red cevabı verdi. lııtanbula gitme. 
tı• cezıı.ya çarpılmaaı demekti. Bu seter Pa. 
ı!~ahıı. da isyan ederek Merake:e geçti. Bu. 
rada ya~amağa başladı. 

Fakat birkaç sene sonra SOleyman, Malta 
§Övalyelerine kar§ı Turgudun yardımına 

mbutnç bulunduğunu hlasedlnce tekrar haber 
&önderdi : 

- .M&lta şövalyelerine kar§t muvaffak o. 
!ursa eski cezalarının hepsini affedeceğim ... 
C:edi. 

ŞUteynıan bundan ba§ka Trablusu da Tur 
f:Uda vereceğinJ vaadetti. 

Turgut, Trablusu bilytlk bir muvnf!akiyet. 
le !ethettikten sonra, eski cezalarının affe. 
clilnıeslnden cesaret alarak lıstanbula. geldi. 

I<ahra.man denizci artık devlet adamı ol. 
mu~tu. Ertesi sene emrine verilen kırk be§ 
kadırgA ile ac:ık denizlere çıkınca doğru Na. 
poll \'e Sicilya aahillerlne dümen kırdı ve 
Korslkanm merke:ı::ı o!an BaaUyayı mubasa.. 
ra etti. 

Harp çok §lddeUi oldu, muhaa&radıı. bulu. 
rıanların yardımına gelen dört bin sUvarı ve 
Uç bin piyade ile açık bir ghada kar§ılaımak 
nıecburiyeti hasıl oldu . .Maneviyatı kuvveUi 
ve sarsılmaz bir halde bulunan Turgut ya. 
nıns denizde değil karada muvaffak olabile.. 
ccğinl !abat etti. DUşman kuV\"etlerı fect au. 
rette maflO.p olarak çeklldJler. Şehir tesllm 
•lmdığı ,.akit Turrut: 

- Yedi bin kiti esir alınacak. dedi. 
Ne garip tesadüf değil mi 1 
Mehdiye kalesine dUoman yed! bin gülle 

atmıo ve sonra yedi bln kl!JI ulr etml§U. Bu 
lıarbln bir neticesi olarak devlet adamı olan 
Turgut 1enelerce aonra bUyUk \::lr muvatfa. 
klyetlnden sonra düımandan yedi bin esli' 
nhyordu. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 

hayvan 
m ürebbisi 

s 

Uşak 

Vaızaın : ilhan 1·aıus 
AH d&yınm kızı GUllU, çltuik binasının eon 

ilıt katındaki pencereden avluya bağırdı: 
- Ahmet! Ahmet! 
Ahmet meydanlarda yoktu. Harmancı kız:. 

ıa.r iki tarafa ko~uıtular. Kuyu bqma adam 
saldılar. Vlıne bahçesi arandı, tarandı. Ah. 
met kayıplı. 

GUllU, sinirli alnlrll, pencereden çekildi. 
senelerdenberi çatmanın altında kuruya ku. 
ruya aararmıı, dağılmıı ve bir çelik tel gibi 
aertıeşml§ olan otıann Uatüne kendlnl atlı. 

Damın llı!tUnde babasının kıymetli güvercin. 
ıert çırpmıyarlardı... Tahtaların aralıkların.. 

dan ara ııra GWlUnün çıplak gerdanına be. 
yaz tüyler dü§üyor, çerçevelerine llk yapıl. 
dığı gUndenberi cam takılmamıı olan bu o. 
dada bir koku, bir harman kokusu dalgala. 
nıyordu. 

GWlü çıplak ayaklarını havaya kaldırdı, 
kırmızı buma entarisi bir çadır gibi rUzgAr. 
lR doldu. Oerindt, yüzükoyun oUara gömW. 
cıü. 

Uyudu. 
Akt-ama doğru Ahmet dut aıacmm altın. 

da göründü. Hem tulumbadan yüzünü yıkı. 
yor, hem de dam pencere.sine ıalak gö:ı::lerini 
kaldırıp bakıyordu. 

- Ahmet, neredeydin! 
- Babanla beraber yukarı barmıtnlara 

gittik bacı! Bir diyeceğin mı var~ 
- Hani ben aana aakla diye bir fidan 

verml§Um. Hacı Osmanların gellnl kasaba.. 
dan getlrmlfti, Ne yaptın o fidanı? 

- Biz onu klrazlığa dlkUk. BüyUmUıtür 
biltı ıimdl .. 

- Kim dedi una onu klrazhğa dik diye? 
Ahmet sesini çıkarmadr. Koynundan kenar 

ıan sırmalı bir yazma çıkardı. Yüzünü ali. 
dl. Ucuna süm'kUrdU. Sonra dudaklarmm ke 
narl&rile gülerek: 

- İstersen kasabadan sana daha lyisinJ 
alır getiririm .. dedi. 

GUUU parmağınm ucunu salladı, Ahmet 
ıroııarak merdivenlere sarıldı. Bir dakika aon 
ra GUllUnUn yanmdaydı. 

- Ahmet! 
- GWIU! 
Ahmet, hllA ııla.k bıyıklarlle, GUUUnUn 

yanaklarmı öptU. 

••• 
Alt dayı o ctvarm er. zengf:n adamı sayı. 

lıyordu .. Tarlaları gözle gOrütmiyccek kadar 
uzun, genlı ve ölçüsüzdü. Sürülerle davan 
vardr. Kirı:ız ve Vi§ne bahçeleri,· San yayla 
kaza.sının bUtUn pazar meydanlarını doldu. 
rup tqırdıktan sonra vilAyet meyvehoıuna 
kadar gtdlyor, or&larda (Ali dayınm malı) 
diye .satılıyordu. 

Ali dayı ihtiyar bir adamdı. Bir kızından 
bnfka kimse'! de yoktu. GUllünlln anneat o. 
r.u doğurduktan on dakika ııonra ölmUıtU. 
Ali dayı halayıklar, ılltnineler tutarak Gül. 
lUyU bUyUtmUş, yetl§tlrmi§U. Fakat ona bir 
tUrlll bağ, bahçe itlerini öğretemiyordu. Kız 

kUçüktenberi , ıehlrliler gibi, okuyup yazma... 
ga ve diki§ dikmeğe hevesleniyordu. Ali 
dayı onu kaaabe. mektebinde okuttu, ta Si. 
vastan bir terzi getirerek diki§ dersleri ver. 
dirdl .. 

O §imdi, akşam serinliği basınca, tulum. 
banın yanındaki bUyUk c:ınann altına ha.sır. 
lan serdiriyor, bacasını karııaına oturtarak 
ona (Ka.raröı> gazetesini okuyordu. Kendi. 
sine kat kat. allı ye~mı basma entariler dl. 
klyor, her pazar günü kasabaya. pazara ı. 
nen köylWere bin tUrlU boncukla.r. kumaılar 
ıamarlıyordu. Herblri bir vi§DC arabasına 
mal olan bu bez pa.rç&larını Ali dayı da.ima 
dll1Unce ile eeyreder, fakat Güllüye ağzını 
açıp da bir ıey deme:ı::dl. 

:Ji. ıf • 

Bir gün çl!Ulgin kenarından geçen bir gö. 
çebe &.§lret, onlarm tulumbalarından bakraç. 
!arını doldurmak ıatediler. Ali dayı izin ver. 
dl. Yağız bir delikanlı, kollarında birkaç tane 
bflkraç olduğu halde tulumb&nm başma gel. 
di. 

GUllU pencereden bakıyordu. 
Ali dayı dellkanlınm yanrna sokuldu: 
- Ne tarata evl!t? dedi 
- Şu karpkt karlı dağın eteğinde çadır. 

lı:urmak istiyoruz:. 
- Ne tı yaparsın aen ! 
Delikanlı omuzlarını ıa.lladı: 

- Hiç! 
- Benim yanıma gelir miain? 
- Gelirim ya! 
- Ne lııtersin unede! 
- Ne verirsen! 
- PekAl!. 
Delikanlı kO§ar&k bakrac:ları götürdü. Beı 

dakika 10nra gene tulumb&nm yanındaydı. 

Ali dayı bir gün hutalandı. Kasabadan 
doktor geldi. Fakat sabah olmadan öldU. 

Çiftlikte on bq gün herkes ağladı. Guı:u 

odaamdan hiç çıkmıyar, hiçbir ıey yemiyor. 
du. 

On be§ gUn sonra herkes itinin b~ına s;ıt.. 
U. Güllü ortaya çıktı. Ahmet de harmanla. 
rın ba§ına. döndü. Kadınlar, köylüler, ihtiyar 
lar kıza acıyorlardı. Ona acumı unutturmak 
için evlenmesini sllyltlyorl&rdı. Ama GUl hl 
ev:enmck latemlyordu. Anladılar ki aklında 
Ahmet \'ar. 

AhmeUe Güllüyü evlendirdiler. 
o günden sonra Güllünün yüıU güldU Ah. 

met de evin efendisi oldu. 
Sırtına Ali dayının giydlfl etıbablara ben. 

zer bir ubab giydirdiler. Akoam UaUerl c. 
lJnde bir sopa ile harmanlara çıkıyor do'a~ı. 
yordu . .Pazardan dönen k6y!Werle hesabı 

o görüyor, parayı o alıyordu. 
GWIU nadiren Ahmedin yanından ayrılı. 

yordu. Hiçbir §eye kart§mamakla beraber 
1'eryerde, bir gölge gibi, Ahmed! takip edi. 
yordu. 

Bir gün vi§nelikte ltçller arasında bir kav. 
ga oldu. Abmede haber verdiler. Sopaamı 

alıp kO§tU. 
Ağaçları paylaşamıı.mı la.rdz. Birisi bıçak 

!:Ckmi§, ötekinin böğrüne ısapla.ml§tı. Jan. 
darmalar geldiler. Hepsini karakola g~tUrdü. 
lcr. 
Onbqı, elinde bir kalem, tahkikat yaptı. • 

Sıra Ahmede gelince, onu yanına çatırdı: 
- Adm ne senin? 
- Ahmet! 
- Babanın adı? 
- lsmall! 
- Ne 1§ yaparauı orada? 
Ahmet dikdik onbqının göuerlne baktı. 

~nra ona acımıı gibi, onun yüzüne tUkürUr 
gtb1: 

- Mal ııahlbiyim! 
Dedi. 
Onba§ı ba,mı kaldırdı. Etrafına bakındı. 

Herkes gözlerini yere indirdi. 
- Mal sahibi ha! 
Ahmet aeaiııl çıkarmadı, ama ellerini ka. 

arklarına dayıyarak terini havalandırmaaı, 
onba§ıya kl!i bir cevap te§kll etti. 

• • • 
Ahmet mkllryordu. Dört aydanberf ayla1( 

&eziyordu. Dtırt aydanbert ç1fU!k ağasıydı. 
Ama canı sıkılıyordu. 

GWlU ondaki bu değl§ikllğl epeyce zaman 
danberi farkedlyordu. ~I dayı s~ iken sa. 
tıahtan akıama kadar güneıin altında yalın 
ı:yak, ID.bana ko§Ulmuı b1r aku.z: gibi calı§an 

.Ahmet; çiftliğin ağuı ve GWlUnUn kocası 
olduğu gündenberl, kotunu kıpırdatmak iste. 
miyor; ara srra blrd<?nblre yerinden kallup 
elinde sopa.aile kırlara doğru ko~yor; tak t 
yarım saat geçmeden, uzun yollar yUrUmu, 
bir ihtiyar rençber gtb1, ka!aıı önüne dl<§Uk 
ve kollan yanlara tıarkık, Güllünün yanına 
dönUyardu. 

Ahmet, evvelce, çıttJJkte oburluğuyla a. 
r.ılırdı. Hiç kimse on•m bir oturu~ta bUtUn 
l•ir somunu bitirmeden 10!radan kalktığını 

l·atırlamıyordu. Halbuki gılmdi bir şehir u. 
tağı kadar az ekmek yiyor Vf' canının bir §CY 
latemcdlğlni söyleyip duruyordu. GW!ll gibi 
gU:ı::el bir ı···ısı olan ve Ali dayınm koskoca 
çiftliğinin üstüne oturan bir adamın birden 
bire dertli insanlara dönmesi herkesi ııaııırtı.. 
yordu. 

Bir gün tulumbanın yanına ııerilmlıı bir 
huırm UstUnde ıılık ı;aıarken, Güllü onuıa 

yanma sokuldu. Kmalı parmaklarını onun ko 
caman ellerinin albna soktu: 

- !';e var Ahmet? Hut& mısın? 
- Bir şeyciğim yok. 
- Nasıl bir gıeyclğin yok. Ekmek yemez. 

&in, B)Tan içmezatn. Uyku uyumazaın .. 
- Sıkılıyorum be GüllU! 
- Niçin kocacığım? Niçin sıkılıyorsun? 

Sana ne yapayım? İstersen kasabada bir ev 
tutalım, orada oturalım. İstersen tarlaları 
hayvanları satalım, Slvaaa göç edelim, lster. 
sen ... 

- Hiç bir oey istemiyorum. BurMI iyi. 
Ahmet hasırın llııt'tlnde yuvarlanıyor, el. 

lcrini GWlunün parmııklarmdan ı;eklyor, ge
nl§ geniş nefes alıyordu. 

- Aniıyorum, sen artık benden bıktın! 
- Ben ml'! 
Ahmet çelik biryay gibi yerinden fırladı. 

CUlllinUn yanına gıtU, gözleri yaşla doluydu, 
Genç kadının eteklerinin dibine çöktü, kıı. 

fasını ayakl&rına ııürterck: 

- GUllU! GllllUm! 
Diye inledi, 
- Ben! bırak, ~n gene çl!Ulğinl:ı::de b!r 

u~ak g1bi çah§ayım .. Bana gene senede dört 
ölçek buğday ver; ııan1 hl:ı::met edeyim.. Se. 
nln ayaklarını yıkayayım, ökU:z:ler!n altını 

temizllyeylm .. Tarlalarda ç&lıp.ıılara w ta. 
~ıyayıro .. Ben bu 1111 yapamam. Ben çiftlik 
ağalığı yapamam. Sana yah·arırım, senin 
kulun, kölen olurum. 

Ve Ahmet. kocn delikanlı, GllllUnUn llnUn.. 
de. bir dana gibi böğürerek, ağlamağa ba~. 
tadı. 

ilhan TARUS 



Balkan şampiyonluğuna iştirak edecek Tekirdağh mı, Mülayim mi'l 

Türk güreş takımı Serbest güreş 
Birinciliğini kim 
kazanacak ? .. /(enan, Ya.,aı, 

Mıısla/a ve 
Yusuf, Hüseyin, 

Çobandan teşkil 
Mersinli, 
edildi Eminönü halkevinin her sene tertib 

etmekte olduğu "Türkiye serbest gü

reş birinciliği., müsabakalarına bugün 

saat dörtte Taksim stadyomunda baş

lanacaktır. Bu karşılaşmalar üç kısım 

üzerinden yapılacaktır ki, bunlar da 

ağır, yarı ağır ve ortadır. 

Bu ayın 17, 18, 19 unda !zmlrde 
yapılacak olan Balkan güre§ şamplyonluğJ 
mUsabakalarma l§tlrak edecek Tllrk takınıı 
dUn ııeçilmiştlr. 

Bir aydanberi Robert Kollejdekl kampta 
bulwıan ve apğl yukarı ayni kuvvetteki pch 

, llvanlarımız arasında ynpılmııı olan bu seç_ 
meler çok çeUn ve heyecanlı geçml_ştir. 

MUsabakalann neticeleri şunlardır. 
M KlLO: 
Bu kiloya Kenan seçilmiş bulunmaktadır. 

Eski Vefahlar 
Gene klüplerine 

dönüyorlar 

Eski klübUne dö11nıii§ ol.an 
VefaZılardan Süleyman 

lııtanbulun en eski klüpler inden biri 

olan Vefa bir müdettcnberi bazı oyuncu 

tarın istifaları Uzerine kuvv~tinden çok 

kaybetmiş, kümede mevkii çok sarsılmış 
tı. Memnuniyetle haber aldığımıza göre 

Yeşil Beyazın bu emektar elemanları 

tekrar klüplerine dönmeğe karar vermiş 

terdir • 

Başta Fenerbahçeyc intis;ıp edeceği 

söylenen Muhteşem olmak üzere Süley. 
man, Lutfi, gene eski formalarına ka. 

vuşmuşlardır. 

Kaydı ihtiyatla teUikki ~ilmesi icap 
eden bir rivayete göre de Güneşliler a_ 

rasında sıcak bir muhit bubmıyan Ga. 

zinin ismi de bu oyuncular arasındadır. 

',o..e:.,c.r.m. ıstctnbul futbol &leminde i; · 
bir mevki edinmiş ;olar. Vefayı tekrar 

eski halini al:nış görmekle sevinç du. 

yar. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMA!'ll RY.RO' 

Dahilive Mütehcıssr1u 
f'a:-.ıırda'l ~k11 gUnlerde t>~lı-<1en ııcnr~ 

u.at ı 2.0 t.ac 6 ya ı kar:lar lst11ntıulıJH DIVh.:> 

yolunr:l11 ı t 041 oumııralı busus1 krı tıtnesıno• 

t!a.ııtaiıı.r•nı kahtı! edf'r Salt. cumıırte~ ırtır 

teri satuı.h ''ti l'ı lı" 8alltlPr1 hakiki fUkRrBY' 

ma!ı.ııuı1tıır. Mu1:tyPnehanf' \'f' "" teıeton 

:!239~ Kı~lık t"lrfnn 210H 
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Kendisi Hasan Tahsin ile yaptığı musaba.. 
knda görgUsll ve güzel hUcumları sayesinll<' 
a klblne puvan hesablle Ustu.o addedllmlşUr. 

lil KİLO: 
Ankaralı Ahmet İle Yaşar arasında yapı_ 

ıan müsabakayı dllnya §fimpiyonu Yqar 
aayı hesabile kazanmıştır. 

68 KlLO: 
Bu katagorldc de Yusuf Aslan izzetle kar 

şılqmış ve ikinci d~vrede yorulmağa başla. 
yan rakiolne Ustun gtirC§erek galip gelmletır 

i9 KlLO: 

Adnanla Mersinli Ahmedlıı karşılaşması 

da çok zevkli olmuştur, son Uç dakikada Ad. 
nan k!fi derecede çalışamamış olduğundan 
mağlup addedilmiş ve bu ııuretıe de Merıılnll 
m1111 takıma dahil olmuştur. 

Seçme müsabakaları nihayetıendikten 

sonra Balkan güreşlerine girecek Türk takı 
mınm kadrosu kat'! olarak te:ıbit edilmiştir. 

~ kiloda Kenan, 61 kiloda Yqar, 66 kilo_ 
da Yusut Aslan, 72 kiloda Ankaralı Hllseyln, 
79 kiloda Mersinli Ahmet, Yarı ağırda Bil. 
yUk Mustafa, Ağır siklette de Çoban Meh. 
met. 

Kollejdekl kamp tatil edilmiştir, Takımı. 
mız antrenör Pclllmeln ile eski gUre§çllerden 
Kemalin idaresinde bugün tzmlre hareket 
edecektir. 

Bu seneki Balkan güreşlerine iştirak ede. 
cck olan güreş takımını hazırlamak üzere 
Atlnada yapılacak seçme müsabakalarından 
sonra Yunan ekibi de şu şekilde teşkil edil_ 
nılştır: 

66 kilo: Blris, 61 kilo Fillps, 72 kılo Mark» 
79 kilo Kıı.lotus, 87 kilo Lclakls, ağır Çard!e. 

Yunanlıların 68 kilo pehllvanlanndan Sal 
lls işlerini bırakamaması yUzllndcn takıma 
girememiş Ur. 

Eski antrenör Peter tarafından bir sene. 
denbcri antrene edilen Yunan takımı bu sene 
en iyi vaziyettedir, numcnlerle Yug03lavıar 
dn çok iyi hazırlanmışlardır. Güreşçilerimize 
nıuva!fa!dyetıcr temenni ederiz. 

• TUrlln takıuıınrlıı sllıisUmal olclıığu zan. 
nllc yapılan lnhkikut bilmek üzeredir. Ne. 
tice yalunda belli olacaktır. 

• lş bankasının onunun • tecrübe maksadt 
le • asfalt o:arak yapılmasına başlanmıştır. 

• Tarih kongresine iştiraki tensip edilen 
mualllmlcrln lletesl c!Un Anltaradan getmı,. 
tir. 

• TUrk Tarih J\:urumıı lstanbul MUzclcrl 
Umum müdlırU Azız Ognnın başkanlığında 
ve Türk Tarih lturuınunun Trakya hRlriyat1 
dlrektılril arkeolog doktor Arif Müfit Man. 
selin teknik direktörlUğU altında bir halrlyat 
heyetı teşkil ederek Sarayburnunda Topkapı 
sarayı müzesi !~inde hafriyata başlamıştır .• 

• Baş\'eklllmlzln mlııaflrl olarak şehrimize 
gelecek dört lngfltz mebusu llkteşrinde ge_ 
lccek ve cUmhuriyet bayramında da AnkAra. 
da bıılunacaklardır. 

• Almanyada yapılmakta olan yeni vapur 
ları tetkik eden denlzyolları mUdUrU Sadettin 
salı gUnU şehrimize gelecektir. 

• Üsküdardıı. adllye için münasip bir bina 
bulunamadığından yanan binanın yerinde ye_ 
nl bir bina yapılmnsına karar verilmiştir. 
inşaata yakında başlanacaktır. 

Bu seneki müsabakalarda ortaya: 

Yıldırım Bekir, Ali Ahmet, İbrahim, 
Koca Ahmet, Pehlivan köylü Mustafa, 

Dinarlı İsmail, Pomak Süleyman, Po

mak Hasan, Karamürselli İbrahim; 
yan ağır: Gönenli Hamdi, İzmirli Hü

seyin, İzmitli Enver, Karacabeyli Ha

yati, Manisalı Halil, Somalı Abdüsse. 

lam, Gönenli Hüseyin, Çengel Abdul

lah, Sındırgılı Şer:f; ağıra da: Müla

yim, Yarımdünya Süleyman, Tekir -

dağlı Hü~eyin, Molla Mehmet, Babaes 

kili İbrahim, Adapazarlı Alif pehli -

vanlar iştirak etmektedirler. 

Karşıla~malara sahada çekilecek O

lan kura ile bugün ba.5lanacak, finaL 

lerc de yarın devam olunacaktır. En 

heyecanlı müsabakayı yapacağına şüp 
he olmıyan iki ezeli rakip Mülayimle 

Tekirdağhdan hang:sinin bu sene Tür 

kiye birincisi olacağını belli edecek 

karşılaşmanın da bugün mü, yarın mı 

yapılacağı malum değildir. 

Atatürk büstü 
Turnuvası 

hararetle devam 
ediyor 

Geçen hafta Karagümrük stadında 

başlamış olduğunu yazdığımız Atatürk 

büstü turnuvası maçlarına bu hafta da 
devam eıdilecektir. 

tık maçı en zorlu rakibi Altmhilale 

yedi gol yapa~ gayri federelerin eski 

§ampiyonu Akınapor bu hafta Altıok ile 
ve geçen hafta 5-1 gibi btiyük bir ga. 

lehe kazanan Karagümrük - Llnga. 

spor ile oynıyacaklardır. İstanbul sem. 

tinde alaka ile takip C4:1ilen turnuvanın 

bu haftaki proğramı aşağıl:ıdır: 

Saat 13 de Akınspor - Altıok, saat 

15 te Altıhilal - Bozkurt, Karagümrük 

- Langaspor. 

bi!Ahare hapishane ka.sası açılınca, mabk!im 
!ara alt olıırak kasada saklı bulunan parala_ 
nn müdür tarafından yendiğ1 anlqılmıııtır. 

• Başvekllfmizin emriyle blnicllik mekte. 
bl ittihaz edilen Ayazağa kasrı ve rnUşteml. 
!Atı mükemmelen tamlr edilmiştir. Mektep 
yakında buraya la§ınacakür. 
• Edime aatalt yolunun tstanbuldan itibaren 
162 kilometrelik kuJmı 15 eylıllde açılacak_ 
tır. 

• Geçen bir ha.fla 1çlnde gUmrUk muhafa. 
za teşkilatı bir yaralı, 113 kaçaktı, 690 kilo 
gümrük kaçağı, 13 kilo inhisar kaçağı, l tU. 
tek, bir tabanca, 9 mermi, bir kilo 1112 gram 
uyuşturucu madde, 1148 kesim hayvanı ile 23 
kaçakçı hayvanı ele geçirmlşUr. 

• Belediye ııu satıolannı kökllnden hallet. 
mek lçln bUtUn memba ıularmı satın alma. 
fa karar vermiştir. 

• Ortmcklep muallim muavinliği fnıliha. 

nında rlvazl\'eden imtihana giren ı ı kişiden 

ynlnız bir kişinin kazandığı tabilycden lmtl. .• 
hana e1renlrrden hiç kimsenin kazanamııdığı 
onlaştlmıştır. 
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Bursanın kurtuluşu 

• Trakya manevralarından sonra memlc. 
ltet dahilinde bfr gezinti yapmış olan trnn 
Mkl'rt heye•ı dUn huduttan geçmiştir. 

• Burea hapt.:::ane müJürU Sabit ölmUş, 

Gllnl"fln dotuıu Gllnethı blltııı 
5,36 1~,27 

Vak1t Sabah Oğle lklndJ ı~kşam Yatlı lmaal 
4,11 12,11 13,4.5 18,27 20,02 3,53 

1 

Gal:ıtas:ıraylı boksör Fahreddin I n 
lzmirin Coe Luizile, Ankaran ,, , 

şmelingine ... • J) 
Boksör Fabredd•~0, 

Amerikanvari meydan o~~"':;~ 
Dünyanın en rağbette sporlarından biri boksun, İslanbuldaklnden !znlırdC•ıılısıı' ~ 

olan boksun, bizde nekadar sönUk olduğu te bulunduğu Ankara vo plaı' 1~ '~ 
malô.mdur. iz., ve "Şmeling., gibi lAkll Ö~r(ll ı: 

Gayet seyrek yapılan boks maçtan, ya boksörlerin mcvcudlyeUer[n.ibO~rıe uoı' "(f1 
maddi mUşklll!tıı maruz kalan organizatör. '•debdebeli,. lakıı.btarı alan ıueti o et 
!erin '•hlmmeUerile, yahud da, yarı ciddi, ya.. sile döğüşmeği kabul cd::t ııtr tıırl °' 
n palavra meydan okumalarla tcrUp edilir. onlara meydan okumu§ f ııa:...,. 

Fakat, Galatasaraylı boksör Fahreddin_ alamamıııtır. Uınl~ıtclttııP J.'ııJo 
den, aldığımız ikinci mektup, bUtUn boksör. Bunun üzerine ~de~& el bir ıııc '!tl.şr 
Jere meydan okuyan bu delikanlının, hiç do delikanlı, gazetemızc ıkin .., 11ıttB• .1 

ol<U"' JI' 
"ııaka., etmediğini göstermektedir. dererek etrnfa meydan J1Ilf~tir· ~.;; 

Aylarca, kendisine rakip arayan, fal<al dane ısrar ettlğ'lnl gastc el< ,,.rııı 4.~ 
bir tUrJU bulamıyan Fahreddin, nihayet, Genç boksördekl döğUŞ:tereD '~~ ~· 

kadar şiddetli olduğUnU ~arı b{IC '-or ,-e J 
kanvarl,. meydan okuma dcrcedU ı!"j; 

• Müddeiumumilik dlln telefon müdllr!Uğll 
tahsildarlanndan Cemal hakkında te\'ltl! ka. 
rarı almıştır. İddia şudur: Tahsildar Cemal 
muhtelif taturnlar Uzerlnde tahrifat yapmak 
suretlle 1800 lira zimmetine gcçtrml§Ur. 

• DUn mUddelumumt muavinlerinden Nu. 
rettin, tevkifhanede lU18IZJn bir araştırm:ı 

yapmıştır. Bu araşürmada, sekiz, on mabkö 
mun llstUnde esrar ve eroin bulunduğu söy. 
lenmckte1llr. 

• MUtltlelumumtıik dlln Volga ııokn.#tnda 

oturan Geyveli Elen! Çlloğlu hakkmda tev. 
ki! kararı almıştır. Eleninln suçu gizli ran. 
devuculuk yapmak ve genç kızlan !uh,a 
teşvik etmektir. Elen! bugün istintak h!klm 
Uğlne verilecektir. 

DIŞARIDA: 
• Atlnadakl İngiliz maalahatgUzan bir o_ 

tomobll kazası netlceafnde BlmUştUr. Otomo. 
bilde bulunan Tapman adındaki bit' diplomat 
da ölmüştür. 

• Belçika Ayan meclisi 6 reye karşı 121 
reyle kabineye itimat beyan etmlııUr. 

• Berllndeki İngiliz elçisi M. Nevll Hen. 
dereon NUrenbcıı; kongresine gltml§tlr. Elçi 
17 askeri tayyare tarafından karşılanmıştır. 

• Danzig zabıtası serbest şehir dlyeU me. 
buslanndan \'C aosyall11t fırkMınm eski reisi 
M. Brilll tevkif etmiştir. Mumaileyh, birkaç 
ay evvel mebusluktan lsU!a ve so.ııyallst fır. 
ka.'<TTII terketmlştl. 

• Lehistanda halk köylU parl.isl reislerin
den köyllller grc\ine önayak olmıı§ olan hlr 1 
kaç kişi daha tevkif edilmlşUr. Şimdiye ka_ 
dar tevkil edilenlerin muhakemesine pek yıı.. 
kında ba§lanacaktır. 

rakan bu mektubu a:rnen cc'-&P (fi 

zıısunu tatmin edecek bir ~ 
temenni ediyoruz: s.ıı dC'·e.ıı' 1,. 
1dmnnlarıma muntazatıl t~I 

rum. rıı gaı0 ııJ'ıııf;I 
Bu satırlarımla muhterc ,.

0 
/> ~ 

mlrdcki; Zenci Coo ı..u~~ ııorl<11~ııııı c" 
Şimellnge bu ltorkulu veY buıuııdıl~ııııtı <* 
verirken tam formumda ~ı ~ • ..ıl" 
dirınekle beraber ring t.ııh dilertıı0 ılJ ~. 
btık saymamaları için 1<e11110n111rıtl 11r~d Şimellng gibi dünya ııaınPdöğtlŞ ) ~ (". 
rtnl alacak kadar iyi bir ıı.'1ı1~·--,Jl#' 

cııııı l< .aı..ıcr 
günden daha fazla hflYC .;e "t> "ı' 
cak boksörUn bir elin.de sa:r. ı# (o 
ki kırmw rengi baürıasın e!ll< çeıı:,ılf 

Şimdiye kadar birçok ~uııdl' 
sarı kırmızı yumrukların ,-e 1 
erldl~nl de unutmasınlar· J.!llt~:er ~ . .A 

·atnız ~ ,, <'. 
Bunları söylemekle Y rııJl'I· eııw' (1 

mir bokeörlerlni kıı.sdctın;60 d& ~tıl 4 ,pı' 
lekeUn daha başka )·erle bir ı;·~ıe 
ruklarını Dernpsey, ldal<

9
J1113 ;,.o~ ıl 

§amplyonlarmın yumrul<: de ııc çll'" 
varea onları da ring uze -~n.fıl11 ~~ ,~~4 
İstanbul hıırtclnde ya~'!\ ı;s"~ .. J' 

ravunt Uçer daklkadall ~ fç!Jl ~ ıcıı· .ı 
Fakat tstanbuldakl ınaçlar 6, dilt' ~ 
de\Te lateree kabul. KIJOJil l ~~ }' 
ki bok~rlerle d6ğüşece!fJil dt' ~ ~ 
diririm. k 1s. J3'1 ue' 

Boy 172, Pazı 82, Bile 41, gjl '1 
yak bileği 22, Bel 75, &n~e 116 ~ı 
Kilo 64, Göğüs 101, VilcU f'S)·tı 

aaıaı:as3 
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Akdeniz de kontrol 
20 eylôlde başlıyor 

~(BalJ tarafı 1 incide) ı siplere hürmet kaidesinin yeniden te- rans mesaisine devam edecektir.,, 
ı.dı:.a ınUntLkaşa edıleceği tah. sis etmek ve Ucaret gemilerinin ser- Teknik komite seç. mi 

ıo (A A ) B .. bcstçe seyı:UseferJerjne mani olmayı Bu nutuklardan sonra İngiltere ile 
ıı k · · - ugun saat 17 · t'hd .ç d r··1ı • ö l' k af Onfer . ıs ı a. e en ıı erı n ıyere Ye ce- Iı'ransa tar mdan hazırlanan müşte _ 

ansı, Nyon bcledı- 1 dır k · f · · b t' · · · tk'k · t • · bU,iik za an ara seyrıse aının ser es ısı. rek pro3eyı te ı etmek üzere ngıl;z 
salonundn top. . t . d Uttef'k l'' l A . 1 1 d Ch ldf" . . . d m ernın ?.nnnın a m ı an uzum u mıra ı or e ıeld'ın rıyasetm e 

~Utcşebbisi olan Fran. 
lıf en başka, içtimada 

•1•ır, Romanya, SovyeL 
'rlirktyc, Yugoslavya ve 
tenısil olunmaktaydı. 

bir devre için, lüzumlu tedbirler ka - teknik bir komite teşkil edilmi§tir. 
rarlaştırmak tcab eylemektedir.,, Bunu müteakib aleni celseye nihayet 
ismi ağıza ahnmıyan devlet ? verilmiş ve teknik komite toplanarak 

Delbos'dan sonra Sovyet Hariciye Fransız - İngiliz projesini tetkike baş 
Komiseri Litvinof söz alarak ezcümle lamıştır. 

' demiştir ki: 
"1..._ Urlar, milletler cemiye-
~""l'eter1 - . 

' ıgı tarafından kon -
~· "erılmi§ bulunuyordu. 

Cel1J.e .reisi tarafından söy
ll lnız nutkunu mUteakib 

ltak b fıkrırı. u konferansın top _ 
ti .1n ilk defa Fransa tara

~t~tirtıı~~ş bulunması se . 
~ ~arıcıye nazırının riya

ltllli nı. teklif eylemiştir. 
aı~ cıye Nazırının nulkn 

~~Iarıa ve reylerin ittifa_ 
. konferansı reisliğine 

ltıevk·· dala ııne geçtikten sonra se 
ille~ te§Ckktir etmi§ ve top-

~: Unu tayin eyliycrek dc-

'-ıuuba 
tdiırn hs olan, Akdenizde ta. 

"- Akdenizde korsanlara müzahe -
ret etmiş olan devletin jsmini bu kon- 1 
feransta zikretmemek lilzımgelir. Fa
kat bu keyfiyet, korsanlık vakaların. 
dan zarar görmüş devletleri, bu dev
letin ismini ileri sürmeye mani olmı
yacaktır. 

Akdeniz konferansına gelince, kon. 
feransm, Akdenizdc scyrisefaine iştL 
rak eden devletlerin menafiinin mües
sir bir sur.ette himayesini temin eyli
yecek tedbirler alması ieab eylemekte
dir. 

Litvinof, ayrıca bu mesele tetkik o. 
lunurken, yalnız denizaltı gemileTini 
değil, fakat diğer harb gemileri ile 
tayyareleri de düşünmek icab eyle -
mekte bulunduğunu tebarüz ettirmiş. 
tir. 

Edenin sözleri ı.llır-ette ez. bir hal alan vaziyete 
\ı_~geı nıbayet vermek, bunun 
• .. ~~en tedbirleri almak ve Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri 

~~itefain hakkındaki bey Litvinoftan sonra İngiltere hariciye 
~'Uka riayet kaidelerini nazırı Eden de bir nutuk irad etmiş _ 
~k ektir. tir. 
~ 1 korsanlık vakaları ay_ Ede.n nutkunda ezcümle şunlan söy 

L.~ l9~enizaıtı gemileri harbi lemiştir: 
~de b6 ı>rotokolu ile tam bir "-Bugün Akdenizde kelimenin 
~Va ~lunmaktadır. tam manasiyle emniyetsizlik hakim _ 
\ıı b hını tehlikeler doğura • dir. Ga)Tikabili tahammül olan bu 
~ın u eınniyetsizlik vaziyeti vaziyet karşısında Niyon konferansı 
~ı;z. Umumiyetle bütün u.ami süratle harekete geçmek mec _ 
~ ~ı:ış Prensiplerden gay _ buriyetindedir. Almanya ile İtalyanın 
(l ~ etmek ve kararlaştır- bu konferansa iştirak etmediklerine 

ivın~ .. ·~~-:ı~-p~;··ı;~;bt"'· -
lt (A 

' · A.) - Başvekil prens l 
t ~ aıt6am gazetecilerle yap-
J~ ille esnasında demiştir 

~~· Çindeki harbin bu sene 
~~i So~ra.Iara kadar devam 
~tı d goz.önünde tutmalıdır. 
h... Olayı .. U .. zd k" 
·•ıi 1.. • on mu e ı sene 

~ te aıUtuın1u masrafları na _ 
bir ~.cak ve ana \'atanda her 
'ııı tn ltlik halinde başlanan 

~"ıo Çaı 1'8. UVaffakıyetle neticelen 
ı. Caktır 

~ "l'ar tan . , .. 
ıı ha1tk Prens l\'onoye Japon 
rd~ in •.ndaki niyetlerinden 
~ ~ek rııyet değil!) dünyayı 

\' h 1~tı.tılısi Utere yabancı mem • 
"ltıı. d'l'ılıi§tiheyetıer gönderebile-

1', f'· r. 
vırı· 
~ 111 mukavemetine 

Y, lo aştılar ! 
eıı. (A. A) R'"yt ~ · · . - o er mu-

~~ g 
~~ eler/llı~lerlyle bdmbardı _ 
~tı bir ' Cın bataryalarını is
~ g·u bogaJ'reUe merhametsiz_ 
~ llya~1 tnbarcııman cttik1eri 
~~~e sıd ınıntakalarda bina _ 
b·"'l'ala detıe sarsılmıştır. 
~" ObUsr~nın mukabelesi es _ 
J bıııurı apon konsoloshane
~l>on :n American Mnru is. 
~ lı', ~irıast~e gemisine isa _ 
~l <la11 bir· obusleri rıhtım an

bıı Ob·u· ıne de isabet etmiş _ 
tı;v aıe · a ıtıahe r.n asıl hedefleri o-
~. bugun t ~aki olmamıştır. 
~ ·~bard Rıangvan ve Yang 
\ basla •ınan etmek surctile 
tııı ~laı-ı ın llıJRlardır. Japonlar, 
~ 1 b·ııı· UCibince ilerlemekte 

ıı 11'Jr.ek ~ er de J tedirl~r. Buna mu 
lUttar, ~Ponların geri çe • 

• J ~ikanı lddia ctmekted'r • 
,.. ~" t su ' . t>tıtnrın re~t e anlaşıldığı • 
\ ) · i\~ı · Planı, yavaş, fakat 

il" tc>ın.-. ~t -. 
ı "Qnı '"" eaır. 

l ~ h ar . 
~il~ f'2;· to~t aıya_si scbeblerden 
~ ~~~r,111 c ugramak tl"hli • 
~t ınaruz bırakamaz _ 

arı ~ ı·ı . ~ın ı erın anudane 

mukavemeti kendilerini hayrette bı _ 
rakmıştır. 

Japonların muvaffakiyetsizliği 
Nankin, 10 {A. A.) ' - Central 

Ncws ajansm'dan: 

Vusung civarında şiddetli muharebe 
ler olmuştur. Japonların şiddetli bü _ 
cumlanna ve Japon harb gemilerile 
sahra bataryalarının bombardımanına 
rağmen Çin hatları, son derece mu _ 
kavemet göstermiştir. Şimdiye kadar 
Japonlar Yangtsepoo ile Vusungun 
muhtelif mmtakalan arasında iltisak 
teminine muvaffak olamamışlardır. 

Japonların protestosu 
Tokyo, 10 (A. A.) - Japonyanm 

Moskova büj"ilk elçisi, Tumcn nehri 
munsabının açıklarında Sovyetler ta

rafından müsadere olunan Japon ba _ 
hkçı gemleri hadisesini protesto et _ 
miştir. 

Japon büyük elçisi ayni zamanda 
kömür ve petrol madenlerinde çalışan 
Japon memurların tevkif edilmiş ol _ 
malarını da protesto etmiştir. 

Feyezan 
Tiyençin, 10 (A. A.) - Honan'da 

15 ağustostanbcri yağmakta olan şid. 
detli yağmurlar, Sarı nehrin sularını 

kabartmış, ciddi tuğyanlara sebebiyet 
\'enniş ve Çin kıtaatınm harekatını iş. 
kal etmi~tir. Chcngchov şehrile Lung 
hai demiryolunun garb mıntalfası, 
sular altındadır. 

.Japon bombardımanlarının 
zararı ÇinliJere · mi ödetilecek? 

Tokyo, 10 ( A. A.) - Hariciye ne. 
zaretinde beyan olunduğuna göre, Ja. 
pon hükümeti Şanghayda bulunan ec. 

nebilere ait her türlü tazminat talebi
ni prensip itibariyle reddetmektedir. 
Çünkü, hasıl olan zarar ve ziyanlar 

mevcut muahedelerin Çin tarafından 

ihlali üzerine cereyan eden müsadc • 
meler esnasında vukubulmuştur. Ma _ 

amafih, Şan~hay Çinlilerden tamamL 
le temizlendikten sonra Japonya ta • 
leblcrini münferiden tetkik etmeğe a
madedir. 

Mutabakat 
Salahiyettar mahafilden alınan ha. 

berlere göre dün Pariste M. Edenle 
Franaız ricali arasında vukubulan te
maslar neticesinde İngiltere ile Fran
sa arasında tam bir anlaşma hasıl ol
muştur. 

Bu anlaşmanın esas hatları şunlar-
dır: 

Akdeniz biri "kara suları" diğeri 

"açık deniz" olmak üzere iki kısma 

ayrılacaktır. 

Denizaltı gemileri ancak kara sula. 
nnda ve daimi olarak bayrak taşımak 
suretiyle dolaşabilecektir. 
Açık denizde görülecek tahtelbahir 

korsan addedilerek Akdeniz konferan
sına iştirak eden devletler donanması 
tarafından batırılacaktır. 

Ticaret gemileri yolu 
Ticaret gemileri için üç hat tcsbit 

edilecektir. Bu hatlar şunlardır: 
1 - Ccbelüttarıktan Portsaide im. 

tidad eden İngiliz İmparatorluğu de. 
niz yolu. 

2 - Fransayı şimali Afrikaya bağ. 
1ıyan Fransız deniz yolu. 

3 - Balkan devletlerinin deniz yo
lu. 

Bu üç yol Akdeniz konferanşma iş 
tirak eden devletlerin harb gemilerin
den mürekkeb müşterek bir filonun 
himayesi altında bulunacaktır. Bu 
yollarda her 50.60 mil mesafede dev. 
riye gemileri karakol gezecek, bu su
retle ticaret g.emilerinin. serl>E;st &e}'.
fU'Beted leD'Uu ecnıecektir_ r 

Her nevi gemilerin Çanakkale Bo • 
ğazma giriş ve çıkışları için hususi 
bir rejim tesbit edilecektir. 

Resmi tebliğ 
Nyon, 10 (A. A.) - Akdeniz konfe

ransı içtimaınm nihayetinde aşağıda
ki tebliğ netredilmiştir: 

"Konferans, ticaret gemilerine kar
§1 Akdenizde denizaltı gemilerinin 
yaptıkları korsanlık fiillerine bir ni. 
hayet verecek harekete hangi premip
ler altında geçilebileceği meselesini 
müzakere etmiştir. Ayni zamanda, eL 
de mevcut deniz kuvvetlerinin bu işte 
ne suretle kullanılabileceği de tetkik 
olunmuştur. Müzakerat mUteaddid 
noktaların mütemmim bir tetkike ti.. 
bi tutulması lüzumunu göstermiştir. 
Bu sebeble bu akşam ve yarın sabah 
mUzakerelerdc bulunulacaktır. Kon _ 
ferans yarın öğleden sonra saat on al_ 
tıda gayriresmt bir içtima halinde ye_ 
nir;ın toplanacaktır.,, 

Lttvinofun sözleri ve Italya 
Roma 10 (A,A.) - Lihinofun Nyondl\ 

ltalyaya yaptığı &tır hücumlar burada biç 
klm~e için bir sürpriz teşkil t-ylemeınl§tlr, 
Litvınof. Sovyetıer birliğinin sabrının tU. 
kcndlğinJ ve gerek tecavüzlM devam ederse 
Sovyetıer birliğinin muka.belelbllmi.ııll tedbir 
lerini alacağını bildirmiştir. 

Lltvinotun bu ııözlerl ile a!Akadar olarak 
burada katıyetıe tebarüz etUrildiıtine göre, 
'·E~er Sovyetıer bir!iğl, Lltvinofun bildirdi~ 
mahiyette hareketlere geçerse ltalya, bu 
hareketleri mukabelebilmisil değil, fakat te. 
cavtlz fiilleri olarak teJAkki edecektir. Zira 
mukabelebUmiıll ancak bir kabahat işlemiş 
bulunan eşhu veyahut devvletıer aleyhine 
olarak yapılabilir.,, 

Hariciye Vekilimizin temasları 
Cenevtt, 11 (A,A,) - Eden ile Delbos dün 

doktor Rüştü Aras ve Yugo.91avyanm Paris 
elçisi ve Milletler cemiyeti uambleslnde mu 
rahhası Pouritch ile görüşmüşlerdir. 

ltalya ~ezetesi hulyada ! 
Ciomale d'İtalla gaze~<;i bu akş\mki ba~. 

makalesinde Akdeniz konferansından bahse. 
derek İtalyanın Akdeniz ııiyaııetınl şu suret!e 
hu!Asa ediyor: 

"l - ltalya Akdeniz! korsanlıktan kurtar. 
mak lııUyor. fakat Montrö konferanst Bol. 
ıe\ik korsanlarına karşı .Akdenizin kapıl:ı.. 

nnı açmııtır. Bunda" dolayıdır kl İtalya Bo_ 
#azlar mukavelt-namulni imzalamamıııtır. 

2 - İtalya hilkOmetı Akdeniz meııelesinl 
Londrada.ki ad,.ml müdahale komlte.stnct~ 

muza.kere et.ınete hazırdır. 
3 - Akdeniz meselesi bilttin A vruDa kin 

7 

Bugünkü keşidede 
kazanan numaralar 

12000 
Lira kazanan 

17406 
10000 

Lira kazanan 
29062 

500 Lira kitZ8D81ll8r 
38406 27346 39438 39514 14982 

7312 29206 286399 3640 655 

200 Lira kazunanlar 
10777 26228 36535 9772 31563 
23631 10915 23602 7371 

1274 28890 13585 

100 Lira kazananlar 
2219 31856 37672 17166 32824 

34898 17351 8675 37525 4265 
6732 29626 24747 37724 18444 

34362 15135 39411 30698 36045 
13325 8041 17917 30428 33504 
31412 32794 

l -

.,......, 
- Doktor, diri diri gömülmekten öy 

le korkarım ki ... 
- Mcmk ctmr.yin. Si::i ben tcdauı et 

tikten .<;O?tra diri diri gömülmeni=c im. 
kan yoktur. 

hayati ehemmiyeti haiz bulunduğu clhetlo 
bu meselenin müzakeresine Akdeniz memle
keti olmıyan devletlerin de ı_ştiraki 10.zımdır, 

• - İtalya, Akdeniz meselesinde devletler 
le te§riki mesai edebilmek için Sovyet no. 
tasmın çıkardığı hlldlsenln ınuclbi ınemnunl. 
yet bir surette halli Uızımdır. Bu hAdlBe doğ_ 
rudo.n doğruya ve UçUncil bir devletin mUda 
halesine müracaat edilmeden halledilmelidir., 

Vekiller Heyetinin içtimat 
Ankara, 11 (Telefonla) - Heyeti 

Vekile dün akşam saat 17 de beklenen 
içtimaını yapmıştır. Geç vakte kadar 
devam eden bu içtimad=1 Akdeniz Kon
feransı hakkında Hariciye Vekili ne 
verilecek mütemmim direktiflerin tes
bit edildiği, ayni zamanda Vekaletlere 
müteallik mühim ve mUstacel mesele
lerin görüşüldüğü tahmin edilmekte
dir. 

Esrarengiz iki tahtelbahir 
Carthegene. 11 (AA .) - Limanın 

açıklarında iki esrarengiz denizaltı gö
rülmüştür. Sahil bataryaları ile harp 
gemileri, bunları topa tutmuşlardır. 

Bunlardan birinin batmış olduğu söylen 
mektedir. 

Tehdili kıyafet eden 
tahtelbahirler 

Londra, 1 l (A.A.) - Daily Herald 
gazetesi, Campdenhill vapurunun üçün
cü mühendisi B. J. Morgan, bu gazete 
muharr:rlerinden birine vaki <>lan beye 
natını neşretmektedir. 

İspanyanın cenubundaki Hulcva li
manına 19 temmuzda girdik. Birkaç 
gün sonra dört denizaitı gördük Bun
ların üzerinde şu işaretler vardı: U 23, 
U 35 ve U 3fi bu denivıltıların tekrar 
1'areket ettiklerini gördüm. İşaretleri 
gri bir boya ile kapatılmıştı. Ve köşkle
ri üzerinde yazılı olan harfler yerine 
kaldırılması çok kolay olan siyah ku
maştan harOer konulmuştu. 

" Faşişt Jrnrsan'ı~ı ,, 
Nevyork. 11 (A.A.) - Gece 300 ko

münist, ellerinde hayraklar ve üzerin
de bir ölü kafası resmi ve ''faşist korsan , 
lığı,. yazısı bulunan levhalar olduğu hal 
de İtalyan konsoloshanesi önünden geç· 
mck suretiyle bir nüm:ıyiş yapmışlar· 
dır. 

50 Lira kazananlar 

25800 :34214 2 46 1922116073 19D31 
17165 19865 562 36261 14644 8806 
1~715 3337 22638 21054 38146 22003 

15727 29519 23527 36920 30984 8068 
8228 ;}2515 15..,82 30693 16862 22475 

32106 17:383 39677 22696 29675 2835:.J 
15827 1997 15586 22691 35295 35281 
30572 25325 37241 39590 2211113848 

21389 20171 12 33 19880 23524 4944 
21550 30858 23618 885ü 15903 30653 

25491 15105 13047 29495 33357 25354 

18375 9630 385!16 352 8 6257 461:i 
23461 23461 2589 9011 33521 5913 

23797 8857 6082 34518 11787 12652 
33973 8998 11306 32015 24793 12011 
18549 12670 17950 28637 7665 23011 
30920 14328 30265 8418 26218 12109 

1727 3863 13385 18479 31809 22318 
8003 13605 24137 25307 7716 22264 

1306 34499 23994 26917 30618 18398 

26371 13352 1912.. 3877 19990 36536 
32006 767 10931 6631 

30 Lira kazananlar 

22260 25156 12205 21833 18315 33626 342SA 
34059 30036 19150 3967 19428 0268 3823~ 

4372 21805 5978 3314 22081 1314 ~83 

13670 3271 R4S6 34029 14828 31856 12301 
37984 39881 81214 39301 23358 28897 26621 
25859 11360 11179 29918 9619 19014 39~2L 
11267 21956 31819 14761 86575 37860 35ll 

32162 18138 36 o 28939 35625 6598 21~9 

17289 362 31821 5070 19058 33083 145 3 
7465 24969 4601 6570 16926 16188 2117 

,9316 10667 29048 25729 32478 10278 3V930 
38335 3~602 27164 32806 18443 6206 14750 
87685 24807 6116 23137 15399 83678 296SO 
32455 709S 6650 2150 26316 33507 181~1 
30875 30823 9180 9881 23151 25319 7421 

8560 65~ 7810 4063 37580 24886 21951 

6986 39~67 25920 10731 10944 16363 175 3 
30493 ~7907 8892 2323 14988 39932 433.1 

70338 3184 30005 12225 19618 30935 17844 

21963 39502 249994 26729 32906 25717 28449 
35616 3608 16043 12000 7298 7274 10602 

10676 29591 12456 13826 229 37016 34179 
3154 12523 12299 2035 35047 34278 21760 

18774 309•9 39217 28568 10324 499 1063 
37945 17727 11734 11414 37051 10576 37653 

34503 15249 9715 6085 31538 30886 32997 

Alman 
manevralarında 
logillz Genel Kurmay 
Başkanı da bulunacak 

Londra, 11 (A. A.) - Pres acia
tion'un bildirdiğine göre !ngiltcre ge. 

nel kurmay başkanı mareşal Sirdevcrel 
önümüzdeki hafta içinde Alman ma • 
nevralannda hazır bulunacaktır. 

Ristklet kazası 
Dün gece yansı Şişliden Büyükde-

reye bisikletle giden Gardcnbar garsonla 
rından Celal Mecidiye köyde 42 inci ilk 

mektep önlinde bir hendeğe düşmüş, 

başı ağaca çarpmıştır. Bisiklet parça
lanmıştır. 

Celal ağır surette yaralanmış, yol· 

dan geçen bir otobüs tarafından Bey
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 



t 

Biliyor musunuz? 

Amerika yolculuğu 

164 günden 12 
saate nasıl 
indirildi ? 

Keı,fedlldlğl gUndenberi A me
rlkaya yapılan ve rekor sayılan 
seferlerin oetlcelerl 

İnsanlar be§ asırdanberi, 
Atlantik denizinden geçiyor
lar. 

Eskiden 80 günlük bir yol
culuktan sonra Amerikaya gi· 
dilebilirdi. Bugün ise, sabah 
kahvaltısını A vrupada yapan 
hır tayyareci, akşam yemeğini 

Amerikada diyebilir. 

Cenevizli gemici Kristof 
Kolomb, ''Santa Maria,, a.dın

daki gemiyle, 3 ağustos 1492 
de, sabah saat 8 de İspanyadan 
hareket ederek, 164 günlük bir 
yolculuktan sonra 12 tC§rini
evvel 1492 de, Amerikaya Lu
cayes adalarına geldi. 

(Santa - Maria, 1!tSrt direkli 
bir karavalaydı ve yelkenle işli
yordu.) 

Fransız gemiciyi Jak Kart
ye 20 nisan 1534 te, Sen - Ma· 
loyu terkederek Amerikaya gel 
di -.:e bu seyahati dört defa tek· 
rarladr. 

(La Grand • Heronin adın
dlkl gemiydi. Karavalaydı ve 
~·etkenle yürüyordu.) 

\819 . 

Atlantiği aşan ilk · buharlı 
gemi, Amerikadaki Savanah li
manını terketti ve yirmi beş 

günlük bir yolculuktan sonra 
Liverpul limanına vardı. 

(Bu geminin ayni zamanda 
yelkenleri de vardı. Pervanesi 
yoktu. Fakat iki yandan çark· 
hydı. l S gün buharla, on gün 
de yelkenle çalıştı.) 
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Siriüs adındaki vapur, Q4 

yuieuyu hamiien Korktan hare 
ket ederek, 23 nisan 1838 de 
Nevyorka vardı. Yolculuğu 17 
gün ıUrmüştU. 

(Siriüs, Atlantiği tamamiyle 
buharla ıesen ilk ıemidir.). 

1860 

İngiliz vapuru Lreat Eastern 
on dokuzuncu asrın en büyük 
gemisiydi ve Amerikayla Avru 
pa arasında, ilk muntazam sey

rüseferi temin etti. İlk seferi 
1860 senesinin 17 haziranın

dan 28 haziranına kadar, yani 
11 gün sürdü. 

(Bu gemi muazzamdı; 21 O 
metre uzunluğu vardı ve tek

nesi demirdendi. Dört bacasr, 
6 idreği, 2 çarkı ve bir perva· 

nesi vardı: 5.000 yolcu ala
biliyordu.) 

\907 .. 
İngiliz vapuru Mauretania, 4 

gün. 15 saat ve 44 dakikada, 
§imal Atlantiğini katetti ve 
ilk "mavi kordela,, yı kazan
dı. 

(Uzunluğu 238 metre, 4 ba-
ca, türbinlerle itliyen dört 
pervane.) 

\936 
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Fransız Normandi Transat
lantiği 29 mayıs 1936 da Havr 
limanını terkederek 4 gün, 3 sa 

at ve 5 dakikalık bir seyahatten 
sonra Nevyorka geldi. Şimdi bu 
derecesi daha da inmiştir. 

(Uzunluğu 313 metredir. 
Yolcu taıryabilmektedir, Tür
ba · elektrik makineler 160.000 
beygir kuvvetin.dedir.) . "' . 

"Hindenburg,. adındaki 
Alman balonu 7 mayıs 193 7 
de feci bir kaza neticesinde, 

KüçUk Hasan birisine oyun oy. 
n&m&k için yere tıır muz k&bu~·ı 

atıyor. Şimdi birisi geçerken bunun 
Uurine baaarsk dUıecek ve bu çok 

Fillere manikür 
Altı ayda bir defa tazelenen 
manlkUrden filler pek hoşlanır 

Hayvanat bahçelerinde veya 
sirklerdeki fillere, vakit vakit 
manikür yapılır. Fakat bu ma
nikürü yapmak, hususi bir tah
s:le bağlıdır. Çünkü bir sürü 
ameliyeler tatbik edilir. 

Evvela, tırnağın üzerine ıdoğ-

ru büyümüı bazı fazla parçalar 
bir keski ile kesildikten ve kıs
kaçlarla temizlendikten sonra, 

tırnakların uzamı§ tarafları kes 
kin bir testere ile kesilir. Tes
tere faslı bittikten törpü ile 

pürüzleri giderilir. Ve bundan 
sonra tırnaklar üzerine aıcleta 

badanayı andıran bir cila yapı
lır. 

Bütün manikür ameliyatı 

bir saat kadar sürer. 

Fillere her altı ayda bir ma
nikür yapılır. Gayet zeki olan 
bu hayvanların, altı ay sonun
da manikürcüsünün kapısını tır 
naklariyle dövdüğü ve manikür 
zamanı geldiğini hatırlatmağa 
çalıştrğı söyleniyor. 

Manikür yapıldığı sırada, 

filin yorulduğu görülür, kendi
sine bir müdet istirahat verilir. 

yolculariyle beıaber mahvoldu. 
Atlantiği ancak 55 saatte kate· 

diyordu. 31mart1936 da mun
tazam seferlere baılamıştı. 
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(Bu muazzam balonun uzun 
tuğu 248 metreydi. 4 motörü, 

60 tayfası, 70 yatağı vardı ve 
130 yolcu taıılabiliyordu.) 

"Clipper,, adındaki Ameri· 
kan deniz tayyaresi "Caledoni· 

a,, adındaki İngiliz deniz tay· 
yaresi, her gün mutinzaman 

Irlanda ile Amerika arasında 

seferler yapmakta ve bu mesa
feyi 12 !la 15 saatte katetmek· 
te.dirler. 

(İki deniz tayyaresi de <lört 
motörlüdür.) 

eğlenceli olacaktır . • 
Hasan bu işi yaptıktan sonr~ 

geriye dönerek bir duvarm arka&. 
na aak.lanarak bekliyor. 

Sonra gene ameliyeye başlanır. 
Fakat çok defa filler, manikür
cülere yardım ederler, tırnakla
rından alınan tozları bazan ken
dileri üflerler. 

Şen Fıkralar 

Davetliler! 
- Yarın bana yemeğe ge

lir misin? ... Tavuk, ördek kaz 
falan olacak! ... 

- Başka kimseyi dant et· 
medin mi? 

Koşmuş ama ••• 
Hakim - Kain valderiiı pen 

cereden düştüğü halde siz hiç 
bir şey yapmadınız mı? 

Maznun - Yapmaz olur mu 
yum? Aşağı kat pencesine doğ
ru koştum ama, zavallr hatun
cağız, oradan geçmişti 1 

iyi bir karşılama! 
Bay seyahatten dönüyor ve 

kendisini karşılamağa gelen ka
rısına şöyle diyor: 

- Sevgilim, sana küçük ve 
güzel bir maymun getirmiş· 

tim 1 Kaptan vaourıı ."1 ..... ı. 
istemedi, yazık 1 .•• 

- Ne ehemmiyeti var, ma· 
demki sen geldin ..... 

Yaralı kim imiş'? 
' ' Doktor - Ah 1 Ahı .. Al işte 
hrzlı gitmenin cezasını gören 
toförlerden biri daha! ... 

Yaralı Yarulıyorsunuz 

bay doktor, bendeniz ağır yü
rümenin cezasını çeken yaya 
yolculardan biriyim! 

BULMACA 

1 - Bu yuvarlakları. O dan 9 a 
kadar numaralarla o ıekllde doldu. 
run ki, Uç taratmd&n da hesap edl. 
lince mecmuu 16 olsun. 

2 - Gene ayni rakamlarla, fa. 
kat başka bir ~ekilde, öyle doldurun 
ki, Uç tarafından da hesap edilince 
mecmuu 20 olsun. 

Bu bilmecemizi halledenlerden bl 
rlnclye bir e!ektrik feneri, ikinciye 
bir bokka takımı, tıçUncüye bir fi . 
~e losyon ve 200 okuyucumcza ay. 
rıca mulıte:ır hediyeler verilecektir. 

~. 
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-
R!r mUddet sonra, anneslnirı ken 

dlsinl çağır~ığmı duyuyor n ko,a 
r&k o tarafa rloğ'?'u gidiyor. 

Yere atmıı olduğu muz kabuj'u. 

HıB<ave: 

Radyolu haydut 
Amerika polisleri, birkaç sene. 

denberl, yalnız noktalarda değil, o. 
tomobll ve hattA motoslkleUerinde 
de radyo kullanmaktadırlar ve bu, 
eon derece lrlcrlne yaraın&ktadrr. 

Bıı hlkA.ye, son günlerde Nev. 
yorkla vuku bulan bir hA.diaedir : 

MeçhQI bir haydut, aylard&nberl. 
Nev~·orktakl benzin salt§ yerlerini 
soyuyor ve bir tUrlU yakalanamıyor 

' dıı. 
Haydudu yakalamağa memur e. 

dilen komiser Barklet, polis mUdU. 
rUnc verdiği muta.asal rapora ıu ce. 
vabr aldı : 

"Haydudun iki radyo kullanmıuı 
beni a1'4kadar etmez. Sizin de rad. 
yolarınız var. Bunda dana havalan. 
mı dinliyorsunuz?. Ne yaparsanız 

yapın, fakat haydudun krrk ııekiz 

saat içinde yakalanmuı IA.zımdır. 
Artık bu kadarı klfl.,, 

Bu cevap, Barkletl bir hayli dU. 
şUndUrdU. Polis mUdUrünUn hiç şa.. 
kası yoktu. Ne yapıp yaprp, haydu. 
dıı yakalamak IA.zımdı. Fakat na.. · 
aıl ? . "' . 

Gece saat ikiye doğru Tonl 
Dolllnger otomobllinl, AUA.nUk cad 
dı?sfndekl benzin deposunun biraz 
ötesinde durdurdu Gayet uklndl 
Zaten, faaliyete geçtiği zamanlar, 
bütün soğuk kanllıığınr toplamak 
Adetiydi.Radyoyu açtı ve hiç bir 
endl§e

0 

verici haber duyamayınca, 
yavaşça depoya doğru yürüdü. Ka. 
pısına geldi~ zaman oradan bir o. 
tomobll çıkıyordu. Dolllnger, bu 
otomobilin geçmesini bekledi ve son 
ra içeriye daldr. Salı§ memuru ya. 
payalnzdır. Dolllnger otomobilden 
atladı ve memura: 

- Be§ litrelik bir bidon verln, de 
dl. 

Hiçbir şeyden şUphe etmlyen &. 
dam, nazlkıtne bir tebessümle. 

- BaşüatUne!. 
Diye cevap verdi ve yazıhanenin 

yanında bulunan depoya doğru 

~1lrUdü. Dollinger onu, oraya kadar 
tal<lp etti ve etrafına blr nazar aL 
!ettikten ııonra tabancasını çekerek 
ona kasadaki paraları çıkarmasını 
söyledi. Me§hur soyguncunun ka?'§ı 
smda bulunduğunu ancak o zaman 
.anlayan zavallı adamcağız tabll 
bu emre itaat etti ve Dolllnger, bü. 
tün paraları ceplerine yerleştirdik.. 
den sonra otomobiline doğru ilerll. 
yerek dehşet içinde kalan adama şu 
tavsiyede bulundu : 

- Buradan kımıldama ve bllhu. 
sa telefona yaklaşma, çünkü seni 
elll metreden tepellyebllecek vazı. 
yetteytm. 

Sonra, hiç acele etmeden otomo. 
blllne yerleşti ve hareket etti, AL 
ıa.ntık caddesine gelince de garp la. 
Ukametıne doğru yol aldı. 

Tam bu sırada da radyoda ıu 
ses yUkseldl: 

'•Bürün otomobilli ve motosikletli 
poliıılera tebliğ! Atlantik caddesi 
köşesindeki benzin deposu soyu!. 

muştur. Haydudun otomoblll Nev. 
york şehrine aittir. Fakat numaraaı 
meçhilldür.. Bu otomobll, garba 
doğru giderken Atılntlk caddesinde 
görülmüştür. Garp lsUkametıne gf. 
den yolları kesin. Bu haydut mUsel 
!Ahtır ve teh!lkelldlr. İp.ret 25. Şlm 
dilik başka maHımat yok.,. 

Dolllnger ka.sketlle paltosunu çı. 
• kardı ve fötr §apkumı başına g~ 

çlrerek mmldandı: 
- Garp istikametine doğtu gide. 

cek kadar aptal olsam bile gene ya 
k&lanmam ama, iyisi mı işi sağla. 
ma bağlayayım. 

Ve tamamııe aksi istikamete. 
yani §arka doğru gltmeğe bqlaya. 
rak gutdü: 

- Vay aptallar vay! .. 
Dolllnger, gecenin tenhalığından 
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nu unuttuğu için hiç farkında ot. 
madan üzerine ha.ılıyor ve böylece 
kazdığı kuyuya ken~1 dü;mU§ o.. 
luyor, 

: ~;~· ~ 
~~ı- f 
J7 _,,.ıl1' 

btıtilJI ,.,..__JIJ 1 
istifade ederek. teıcıa". ~ ~ 
alırken, ayni S:at! .. ~~ ~ 

•'PollaJer! di yrııUI ~ r-
deatndeki dePoY'1 :QJıcte ~ 
dudun otomobili ôtP ~' 
tek fener vardı~· te.ııer1l 9'o f 
Binaenaleyh. te ı,.ıet 
mobilleri durdU:t 1"".-~ 
dilik bqka nı~~t IÇ(ll(lt ~; 

Dolllnger de c10ffll1~.tı ;, 
Yerinden bfr&JI rtııt 1'9"~ 

Midi ve fenerle ı..ıct _ır;ll fi 
ru e6" rd"• r ~ A' 
iki feneri )'&!lıyo ~ ._..,.ç 
mak için, blrl<sÇ itil ~ f 

lrfUl<eıııın• . ...na v 
ııöndürdü. rtn• <JP-

lardı. sunun uıe dl· ~ 
fea alarak aöyleD ;..,,ılf ~ 

_ Bunlara. bU p0# 
da kim ,•erdi 1 Ş~lafuıtt~;. 
ten bUsbütUD aP -~ ;1 ' 

Fakat onun bU l<.,JllCI' , Jt' 
medi. ÇOnkU, ar d 1' I". 

rf dUY u > • .Mil ~ ..# 
motör aeale ıceO~ tr. 
mUddet ııoııra d~en~ .-__.JI~ 
uzanan bir nıalt l ~_..Jİj 
ıusunu gördü. J.~ufU .,,,.. ~; 
!erden biri, bulu~01,sıa 1""'., 
kolun~;za:ı;~~~bl,.. cif 

re edelim. iti 
Dedi. Diğer bir il?. ~ 

li>' ft,.ı..Jl td~d;- , ..ı (f 
c&.9ttll h&Y u fi rr I 

Dolllnger, ıtat e , 44' 
çare bulunmadıtııı1 ~ 
ziyette, hep tıerabef• _J I 
na döndüler. .,_,-

Komiser sarıcıet. ~ 
da bekliyordu. ıı~,ıP ~ 

Depo memurU• ~ 'IJ'f..4';_4 
tanrdı. Bunun ııze aJI ~"' :.1 
rl kelepçeli bulun 'fi ..,.... ,,O: 
na oturarak ara:, , .)} 
ru sUrrdU. Ta?ll yuıcJU: tJI f''. 
yeni blr emir dU ıııo~.ur· y. 

"Otomobilli "
11 dilll•IJlll'' ı1 

polisler, yerıerın;,.,, ,! 
dut yak&1anmıf .. Mil 

d ~ ooe· ' 
Barklet baY u ~; 

gülerek: d Jll• _. I' 
- Fena oylJ11 ~r ,-• 
noııınıer sert .~ 

verdi: atJOll! J• ~ 
- TalltnlS v fibl ._or_f 
_ zaıuıetttP ııat""' 11 ;)' 

ıneıeıı - ~ıtd 
seni mükel'Tl al~~ _· 
.B&§ka türlU Y~ 111 dl~ 
yoktu. ı,aret eıııf~ 
çıkça verdlli~ ,.,-ıı ~ 
bara &1nıaytl1 ~ııatı l<__.., 1'. I 
giden bütün yo ~.rs ~ 

DolJlııgeriD :"de bit d: ,J -1 
titredi. sarl<111 '/,sıı •' ,, J 
tık tan aonra de ,....tt' il' r 

- Bulut ,uzeı:~ 6f ~~ f' 
kadar defli! ı~~~,:_, 
U: "HaydudU%1 de y..,..,.,.~ ~ 
nerlerln ikisi ~ ~/ 
kat bu ııare~~~ tJeD'~ _, f 
rlnin feonerıu...- al~ ..,f.) 
tomobllcllerl yal'ııf ~~,-"'. 
aleyh dostum. ,e ~ :,;.'/ 
mak içlıı otoıno ,uretJl' 
muayene eunel< ~ ~ 
mıf oıdufUD r- ~I 
mUte,ekldrlıtl· ,rt._ 
K·urtul~~~~ 

Kartın rtı ........ .a'I· - ıcib f"'- ., ,., Jf 
yet ediyor' fe'i 1'l . .,., ' 
rası ağırır, pe1' dJtl ı 1"" • 

_ Za"alJJ 1'• ~ 
· tınr% mı? · d!J'f' ~~ 
yap ,etiJıl -·"'~ 

_ E"et, rtıJ pr-

için kulakla'' 

durdum· 

--::;;;;;;iiiif.-J-,.rB 1f ,Jl 
çocuıc 5~~1 
Bilnt~~-' ı 
ı ı E"ı., 

b 

b 
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Sabık yıldız 
Lora L8plant 

~O•ivu1: hakkındaki dOşünceıerin l 
anlatıyor 

airıBundan birkaç sene evvel, evlenerek muştur. Hem c!e o kadar unutulmuştur 
bı/:~yı terketmiş olan Lora Laplant k', uzun müddet Paris sokaklarında 
~a . Uddet evvel seyahat maksadıyla dolaştığı halde, hiç kimse kendisini 

rıse 
~'.gelmiştir. rahatsız etmemiş • Londranın otelle-

bJl'il~ıden birçok filmler çc,·irerek en rine, sütçülerin asansörleriyle çıkmı -
" ~! Yıldızlar arasında yer alan bu ya mecbur olan Rober Taylor'un ku. 

Y•ldız, ~ımdi tarnamiyle unu~ul la klan çml:ısın ! . ve hatta tanımamış 
bile ... 

Nihavet sab·k yıldızı yakından ta. 
nıyaıı Fral'.!s z g~z.etecilerinden biri, 
bir gün ona sokakta raslamış ve ta.. 
bii konuşmak fırsatını kaçırmamış -
lır. 

Lora Laplant. "sakin ve mes'ut bir 
evi lik hayatını. sinema şöhretinin 

fc\•kin<lc,, gördüğü için sinemayı ter -
ketti~ini söyle.iikten snnra. gazeteci -
ye gülf'rPk şöyle demiştir: 

"- Maamafih, s~nemayı terketmek
le b:>rtlrer. ondan tıımanıiyle uzaklaı::. 
mış değilim. Rocam Londrada ''Ted. 
din~lon" >=tüdyolarının direktörüdür. 
Onunla ~·k sık yeni (yıldız) lar ::ıvla
mıya çıkarız. Ml'sela Erol Flayn'ı be. 
raber m ydana çıkardık. Her sene Ho
l \•uda ber::ı her ~ideriz. 

H )PV"O kiirük Fehirlerin en köyleş. 
ıniş:dir. Orada herkes. herkesin yaptı
ğını, söylediğini. sevdi~ini. tercih et. 
tiğiııi, terlre!tiğini hi'ir. Oranın mon -
den hayatı, de likndu vn:-ımak için bir 
araya toplA.nı .... ::ı 1.tt an ibarettir. Buna 
rıığm<'n rski cl."'ı-tlarmır vf" arkadaş -
l?rınıı ~fö·nıek !"in oraya her z..1man 
giıirrim 

EsftS'"· filmler'e Plakam kalmad·i::: 
i,..in. rekla'Yla da !hti~·ııı·ım olma<lı~ın
~ıı.•ı. her ti.irlii dC'diJı'orlıılıırdan maı:m. 

"'1"11. bunun irin r'I" Hnli\'lıddtl her ta. 
r,ırıt g-irip çıkmllkta asla tereddüt eL 

Hol ivut şehri 
mEvcut değildir 1 

Miil~:i noktai nazardan. Halivut 
diye bir şe · n evcut olmadığını bi1 İv<'r 

musunuz'! Bütün dünyaca me~hur 

olan bu şehrin, bu ismi kullanmağ:ı. hiç 
bir hak ve salahiyeti yoktur. Filhıkika 
Holivut Los Ancelosun bir parçasıdır 
ve bu şchr=n belediyesine ait olmryan 
ne bir te!< i:.tasyonu, ne posta 'ubesi. 
ne de mektebi vardır. 

Bundan istifade eden ve Kaliforniya 
nın küçük bir şehri olan Kulver Siti 
i!'mini değiştirmeğe ve bundan sonra 
''lfolivut ... aomı almağa kalkmr'ltır. 

Los Ancclos belediyesi bu k:mşık

lığa meydan bırakmamak için Holivuda 
muh .. "'riyet verec:ektir. 

Cin Harlovun 
mirası 50 bin lira 

Geçenlerde ölen sinema artisti Cin 
Harlov 50 bin lira miras bırakmıştır. 

Bu artist, bir zamanlar, haftada 
500 f ngiliz lirası ücreti kabul etmiyor
du. Son defa oynadığı film için haftada 
700 İngiliz lirası alıyordu. 

0 Paramunt'' dans d irektlJrü Leray P riıı.: bfr 

Yeni Holfı•ııd ytüfızlanndan I>oris N olan ... 

S a karya sinemasının 
bu seneki filmleri 

Geçen sene açılmış olıın Sakarya &inemur, 
bu sen.:ı de İstanbul halkına birçok gllzel 
filmler vaadctmcktedlr. Ayni zamanda, •ine. 
ma mUdUrlllğU salonda, yeni tesisat y&J.ıUT
mış, zlyalara, akusUk ve projc.kslyone bUytlk 
bir ehemmiyet vcrmlııtır. 
Sakaryanın bu mevsimlik programında 

l.llhassa şu Cilmler, nazan dikkati celbet. 
nıektcdlr: 

(.\ ilahın hahç~lıorl) Şarl Buayeyle Marlen 
Dltrihln beraber çevirdikleri ilk bUyUk ve 
rcnkll mm. 

(Bir balo ht\tıra!!•) Harrl Bor, P. R. \'tim 
Pyer BlG.nşıı.r, Femandcl, Vlktor Fransen, 
Rcmıı, Mari Bel gibi en bUyUk Fransız yıl. 
dızJe.rının l§tiraklle çevrilmiş çok ı;-Uzel bir 
film. 

(Emni,\'1.'tl uilstinıall: Pyer Volfun, Dan. 
yel Daryö için yazdığı bir senaryo. 

danslfalaro i1..a 1uıt vcriyor .. 7 

(\·aı ııı d&lgıun): (~Mng TlmP.) Fred Ast&! 
re, Glnger Rogcrsln l§tlraklle. 

(Kızıl ITdlvaç): Marlen Dltrlh, 
(Sa.adet gecııal): Şarl Buaycyle Jan Artnr 

Un çevirdikleri çok cazip bir film. 

('\'akan boııeler): Tlno Rosat 
(UJkU!!ın; ı;rcPIP.r): Me§hur Sonate a 

Kreutzerden mUlhem olan bu filmde Gabi 
Marley oynamıştır. 

(Sc\·lınll ecrıerl): Morlıı Şövalyenin yeni 

filmi. 
(ll~"lırlu kı:r.): Şlrley Templln, iki milyon 

<lolara mal olan ,yepyeni tarzda bir filmi. 

(\'atan haııretl): Bu Cllm bUyUk RU8 şa. 
iri "Pu;ıkln.,ln '•Menzil lmlrl .. namındaki e. 

&erinden alınmış ve Harrl Bor tarafından 

tcmml edilmiştir. 
(Samuıı leke81): Ylktor Frcnsen ve meş. 

hur Japon Arllııtı Sessııe Hayakavanm tştım 
kllıı. 

\t!hıım f'dl~orum): Abel Ganjm sahneye 
!:oydu~ bu fllmdo de \'lktor Fransen oyna.. 

nuıtır. 

(Napolyonun nıt'trP,11\): Mlryan Hopklns 
C\lıı<':ır rapııodi~ll: Büyük bestekAr Frnnts 

Llstzln ~k hayatından alınan ve Edv!j Tö. 

;yerle Piyer BIA.nşar tarafından oynanan bol 
ve gUzel musikili bir film. 

Bunlardan başka: ~llvlya Sldney. tsıı 
Miranda, Mlno Martini ve daha birçok bUyUlc 

artiatler tarafından çevrilen filmler .. 

Glorya Svason 
sinemaya döndü 

Birkaç sene evveline kadar çevirdiği 
birçok filmlerle, büyük muvaffakiyetler 
kazanan güzel artist Glorya Svanson 
yeni bir konturat imzalayarak tekrar 
film çevirmeğe başlamrşıtr. 

Bu filmin mevzuu Noel P'ercenin 
"ikinci madam Droper,ı .ıdmdaki çok 

heyecanlı bir Amerikan romanından alın 

mıştır. Bu roman çok zengin bir ada
mın ıkinci kansı olan bir ı:osyete kadı
nının maceralarını hikaye etmektedir. 

Kadın çok fena bir mevkie c:işmüştür. 
Çünkü kocasının oğlu kendisine fena 
ha11e aşıktır. Birçok macera ve sergil

zeştlcr:ien sonra, kadın iivey oğlu.-.ıı, 

kendisini seven bir genç kızla t:vlendir
meğc muvaffak olmaktadır. 
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Güzel Frans1z kadını gece yarısından 
sonra yarı ı;ıplok bir halde odama 

girmişti. Hen şaşkın bir halde idim ••• 
Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. 

Biraz sonra Bayan Henriette'in daire • 
sine götüren gizli kapıyı örten büyük 
kadife perde ikiye ayrıldı. Gör.düğüm 
manzaraya inanm1yacağ1m geliyordu. 
Bayan Henriett elindeki elektrik lamba 
sını karanlık odanın her tarafına dolaş • 
tmlıktan sonra, karyolaya döndü ve 
onun bo§ olduğwıu görünce yavaş ses. ı 

le: 
- Dışarıya çıkmış olacak.. Nerede ı 

ise ıimdi gelir .. diyerek kadife perdenin 
arkaSJna saklandı .. 

Fransız kadınının gece yarısından iki 
saat sonra yatak odama girmesinin se. 
bebini bir tlirlU anlamıyordum. İlk an.. 
da bu kadının beni öldürmek istediğine 
hükmettim. 

Fakat bu kadın beni niçin öldürecek. 
ti? 
Şu halde bu ka.dınr odama sevkeden 

aebep büsbütün başka bir şey olacak • 
_tı. Bir türlü kat'i bir karar veremiyıor 
dum. .Bu müddet zarfında kadın arası. 
ra başım perdenin arkasından dı~rıya 
çıkararak lambasını yakıyor ve beni 
bulamayınca sabırsızlanıyordu. Bir 
ınüddet daha geçince artık tahammül e. 
demedi ve: 

- Başına bir şey gelmiş olmasın 
diyerek saklandığı yerden çıktı; aalo : 
nun lambalarını yaktı, her tarafta beni 
aradı. Beni bulamayıncil. bitişik odaları 
dolaştı ve biraz sonra te-krar salona gir 
di. 

Büyük bir hayrete düşen kadın, ken 
di kendine mırıldaruyıordu: 

- Bu çocuğa ne oldu acaba? Elbise. 
Ieri burada olduğuna göre dışan çrk : 
maması icap eder. Yoksa Hraç bu çocu 
ğa da mr bir oyun oyni!dı!. 

Bu sözleri işitince, kadının bana karşı 
fena bit' niyeti olmadığ:uu anladım. 

Tabancamı karyolanın yanı batrn.dalı:i 

halının altına sakbyarak karyolanın aL 
tından çıktım ve halmın üzerine uzan • 
dım .... 

Henriette, az sonra beni yerde görün 
ce hemen eğildi ve ~ni sallaınıya ba§. 
Jadı: · 

diyerek perdeli kapıya cioğru ilerleme • 
ğe ba§ladı .. 

Bu dak:kada duyduklarımı tasvir 
etmek kabil değildir. 

Fransız ka.dmının esrarengiz perdeye 
d uzattığınt görünce herşeyi gözüme ala 

rak, yatağımdan fırlayıp kadının iki el 
lerini yakaladım .. Kalbim göğsümü de. 
lip dı§arıya fırlayacakmış gibi çarpı. 

y'Or, nefesim kesiliyordu .. Boğuk b:r set 
le: 

- Henriette, doğrusunu söyle. Bura. 
ya ne yapmıya geldin, diye sordum. 

Beni bu vaziyette gördüğünden do. 
layı duyduğu sevinci belli etmemege 
çalışan Henriette şu cevabı verdi: 

- Hala anlayamadınız mı?. 
- Demek ki ... 
Henriette'in ağzını ateş g:bi yanan 

dudaklanmla kapattığımdan cevap ve. 
remedi .. Esasen başka izahat dinlemek 
istemiyordum .. 

Sabahleyin, güneş bizi yanyana bul. 
du. Yekdiğerini takip eden heyecanlar 
yorgunluğumu yenerek uykuyu gözle. 
rimden kaçırmıştı. Bir kaç saatFk be. 
raberUk bana esrarengiz bir kadro ru. 
hunu tanıtmıştı. Hayatına vakıf olduk 
tan sonra aşk ve merhamet bağının be. 
ni ıumsıkı bu kadma bağladığını hisse. 
diyordum. 

Benim vaziyetimde hulunan bir ada 
mın aşka fazla yüz vermemesi lazım 

geldiğini bildiğim halde kendimi bu 
kadının tesirinden kurtaramıJQrdum. 

Vaziyetin içyüzünü bitı:niyenler beni 
şiddetle tenkit etmişlerdi. O zaman ce 
vap bile vermediğim bu tenkidin tama. 

miyle haksız olduğunu ve Henriette'in 
yalnız İstanbulda değiJ, Pariste. Ce • 
nevrede ve Berlinde bana büyük biz. 
metlerde bulunduğunu ve Berlin facia 
s.ı,ndan Jonra heraetimi tetnin için mü • 
raca.at etmedik yer bırakmadığını kim 
se bilmiyordu. 

Hapisaneden çıktıktan sonra Henri. 
ette'i zalim bir hastalığm pençesinde 
buldum ve bütün gayretlerime rağmen 
ölümden kurtaramadım . 
Hayatımı medyun olduğum bu kadın 

- Ne oldu, diyordu, bir şey mi oldu. hakkındaki dedikoduların haksızlığını 
nuz?. meydana çıkarmaktan ziyade, bu temiz 

Gözlerimi zorla açar gibi yaparak: yürekli Fransız kadınının büyük hiz • 
- Benden ne istiyorsunuz? Beni ra. metler~~i, .fedakarlıklarını burada kay 

hat bırakın, dedim. detmegı bır vazife addediyorum. Bu iti. 
- Kalkın yerinize yatın, burada ü barla, Henriette'in hu$usi hayatını bir 

§Üyecek, hasta olacaksınız.. • tarafa bırakarak, mütareke yıllarında 
Henriette koluma girerek beni kal lstanbuldaki siyasi faaliyetini tasvire 

:~rdı ve yatağıma girmeme yardıın etti: çalışacağım .. Bunda muvaffak olabil • 
Artık tamaıniyle uyanmııJ bir adam tav mek için daha ilk tı:ı. rw:tığ ım gece Hen. 
riyle, gece ziyaretçisine sordum: riette'in baııa anlatt1klarm1 aynen ı~ayd 

- Bura.da ne arıyorsunuz? edeceğim. r 
Fransız kadını şayanı hayret bir ya. Henriette, aşkına ayni hararetle- · mu. 

lan uydurarak: kabele ettiğimi görünce. bana karsı 

- Tarabyadan biraz evvel döndüm.. büyük bir itimat besle.-liğini söyliycrek 
~atmı~a hazxrlanırken odanızdan ağrr şu itirafatta bulunmuştu= 
hır şeyın yere düştüğü hissini uyandı. "- Şu dakikada ne kadar mes'ut oldu 
ran bir gürültü işittim. Burada yattığı ğumu tasa,·vur edeme -ı:siniz. Senele-r _ 
ruzı hatırlıyarak, yan soyunmuş vazi • deneti yorucu bir hayat yaşıyorum,. Bu 
Y~!~e olmama rağmen yukarıya koştum. hayata istiverek atılclığımı zarnetme • 
Sızı karyolaruzdan düşmüş vaziyette yin .. Bir Fransız zab'ti ile evlenmiııt~m. 
görünce uyandırdım ... dedi. Harp bitince korama iltihak ctm~k ii. 

Bu esnada Bayan Henriyette'in göz_ zere Fransadan buraya g-eldim. Kocam 
leri parlıyordu. Damarlarındaki kan ordunun istihbarat şubesinden bazı, 
yüzüne vurmuştu . Gece yansın.dan son du . Bir gün koc~mm da'resinrlen bazı, 
ra karşıma çıkan bu kadın henüz Bakır c;ok mühim vc!:ikalar b"Jyılml'~:ıı .. 
köyünde içtiğim şampanyalarİn tesiri al Kaybolan vesikalarin s>ı.kh. bulunduğu 
tında bulunan zihnimi altüst etmi,ti. kasanın an.aht:ırı kr:;ırrı -1 a bnlu:-ıdu<rıın. 
Herşeyi unutmak üzere olrlui{umu his. dan kendisinden ~ \.i phelerı.dil ~r . c~ su o;; 
sediyor, kendimi zaptedebilmek için fev lukla itham ederek 'ıapsettiler. tk: av 
kalbeşer gayretler sarfediyordum. t süren tahkikat netices:Pce bir ip uc~ı 

K d 
Pide edilememi••ti.. Fakat vesikahrm 

arşrm aki ka.dmın da ayni hissin ., · · ld - k"mler tarafından calın d·"'t <la mevc1ana 
csm o ugu anlaşılıyordu. Bir taraftan , 
d k 1 1 

çıkarılamadı~t.,dan, is~iM·ant !'n !ıe-; i 
e o te erini kapatmıya çalışzrken, o. amirleri Mes'ul;,•etten lcurt•·' rı<>l ~ L' 7"r!' 

damda daha fazla kalmak icin bahaneler " -. l' Üti\., mes' ..:'.iye-ti koc?nıa yü lrl etti:~r ve-
icat ediyor ve ara sıra bana yosma na. · onu kurşuna dizdiler. 
zarlarını çevirmeyi unutmıyordu. Koratl'm öldür:' ldüğiinü hen~ı,,n !ki 

Sarhoşluğuma rağmen, gündüz Hraç «y P-izl,..-iiler. Fakat ~ünün hirincle 
la bu kadın arasmda cereyan .. .ıen mu. ı k"k t• ·· v • -.<.ı • ı .a ı orrrentr öğrenmez ~ene-ral 

havere1eri hatırlıyordum. Bu hatırlama Franchet d'Esperay've mürac,.atla i:>:a. 
metanetimi muhafaza etmeme yardım hat istedim,. Geııer~l beni tesk:n etme 
ediyordu. ğe çahşarak dedi ki: 

H "h' · ' er n~vı •. ~ss~yat avanslarına rafmen ı - Bir insan sıfatiyle kocasını kaybe. 
he:hangı .. fıılı bır harekette bulunma ~ den ;ir kadına acırım. Fakat unutma. 
dıgımı goren kadın gözlerini bana di - ı yınız ki bir Fransız kadım casusluğu 
kerek: . . sabit olan kocasının ölümünden müte. 

- Sızı rahatsız ettim. Affedersiniz, essir olmaz.. (Devamı var) 

Haber, okuyucuJan araaında bir 
fıkra mUsabakası açmıştır. Gönderi. 
lecek hkraıarın ınsa ve biç olmazsa 
az işitilmiş olmaın ıa.zımdır. 

fı'ıkralar, gönderenhırln imzalan 
yahut mllstear adlarlle neııredllecek 
ve bt>r ay o ay içinde çıkacaklaMn 

en iyilerinden heşlne muhtelif ve kıy. 
meUI hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

Belki teravihi de 
hatırlarlar 

Bir kasabanın kadısı gayet za.ınpa· 
ra olduğundan kasabanın kadınlarına 
musallat olurmuş. Oranın delikanlı -
ları bunu hazmedemediklerinden ka -

"dıya bir oyun oynamıya kararlaştıra. 
rak onu civardaki bağlardan birine da 
vet ederler. 
Kadı memnuniyetle bu daveti kabul 

eder ve odacısı ile beraber ziyafete gi. 
der. 

Yenilir, içilir, yemeğ~n sonunda ka. 
dınm elleri ayakları tutularak bağ!~ 
nır. 

Delikanlılar bağlanmış ayakları kal. 
dmrlar. sabah namazından başlıyarak 
yatsı ııamazına kadar beş vakit na • 
mazda kaçar rekat varsa o kadar so
pa atarlar. Sonra da serbest hıra.kır. 
lar. Kadı güçlükle kasabanın yolunu 
tutar, arkasından koşmakta olan oda. 
cısı: 

- Kadı efendi, kasabaya yaklaştık, 
artık koşmıyalım ! 

Diye bağırırsa da kadı: 
- Aman çabuk ol, teravi namazını 

unuttular, belki hatırlarına gelir de 
arkamdan yetişirler, demiştir. 

Ş. Esmer 
Şimdi ikiyi vurdu 
Bir kış günü saatçi dükkanının ca

mı kırılır. Saatçi de oraya kağıt yapış: 
trrır. Beş dakika sonra muzip bir ço. 
cuk kafasını kağıttan içeri sokarak: 

- Amca, saat kaç? der. 
Saatçi de orada duran bastonla ço. 

cuğun kafasına iki baston vurarak: 
- Şimdi ikiyi vurdu. oğlum. Der. 

Servat Oloay 

Şikayeller, temenniler: 

Bir nüfus 
cüzdanı 

Bir ayda mı çıkaı, bu 
ne biçim işliı ? 

Ciball lnhisa.Tlar kutu fabrikasında oku. 
yucularmm::dan Kıl.mil Sakin bize yolladığ"ı 

bir mektupta dlyor ki : 

"Ağustosun üçünc il günii bir çocuğum 
dünyaya. geldi . O gilnd<'nbcri işimi terkede. 
rck çocuğuma nlifuı; cUzllan1 aımağa uğra. 

şıyorunı . l:i'akat rnaalcJP( hf.tl.1 buna muvar. 
falt olamRclım. F ener nlıfus menıurluğtında 
lcayıUı o'duğum hıı.lde hıırarlan muhtelif yer. 

!ere göndC'riliyorum. F a kat bir Ulrlll 'llim 
görUlmiiyor. SUrUldenip duruy orum. Çalış. 
mazsam ailem aç kalacıok, nitekim bir ıtydır 

bu meHele yüzilndr>n cııJıı;:aınıyonım. Bittabi 
on pımı da kazanmadım tşi takipten vazgeç 
~~ nı ~onra ceza a.la~aklıı.ı . Ben ne yapayım?,, 

• • * 
Çocıı:\'ıı rıa nUfus clizılanı lşUyen bir vatan 

daş ve hilha.~sa bir ~Undelil<çl işçiyi tam 
bir ay işinden gürUnd"n etmek hiç doğru de. 
ğlld!r. Bu vatandaşın işi biran evvel göruı. 
mei i ve kUçUğ·Uo nllfU3 cüzdanı verilmelidir. 
!?ener nüfus memurlıığu11un ve alft.kadarle.rm 
nıı.zarı dfükatlerlnl çekerken okuyucumuza 
da blr. istida ile lstanbul vUA.yetine mUraca. 
~tle vaziyeti etraflle an1atıp ~ka.yette bulun 
masını tavsi)'e ederiz. Bu takdirde bu gecik 
mcde herhangi bir ııımaı varsa bunun mesulU 
IÇıyık olduğu cezayı görecektir. . 
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R 
Elimi sü~ medlm ! Oyle ıse sen veı ~ edı)'OI" 
Daire müdürü odasına girdiği za· 

man masası üzerin.deki cigara kutusu· 
nun hayli boşalmış olduğunu görü!lce, 
odacısını çağırarak sordu: 

- Buradaki cigaralar ne oldu? 
- Elimi sürmedim bayım! 
- Sürmedin mi? Kutunun yarısın-

dan fazlası boşalmış. Kala kaJa beş, al
tı cigara kalmış ... 

- İşte elimi sürmediğim cigJrtılar 
da onlardır bayım l 

- Ah, ondan sonra atlamakla ne 
l'iiyiik buaaıalık yapm1.şını! 

1ve8 
Bir otonıobil sahibi, şoför ehliy!tna

mesi almak üzere muayene olurordu. 
Doktor, siyah tahta üzerin.deki bü· 

yük bir daire ile bir çizgiyi göstererek! 
- Karşıda ne görüyorsun? diye 

sordu. 
Şoför ehliyetnamesi alacak adam: 
- 18 rakamı! diye cevap verdi. 
Doktor: 
- Yanlış, dedi. Karşıda. gördüğüıı 

meşhur şişman sinem?! artisti Mey Vcs
tiı1 Greta GarJ:ı.o ile kônuşmalannrn 
resmidir. 1 gibi gördüğün Greta arb<:ı, 

8 ,gibi gördüğün de Mey Vesttir 1 

- Ne oldu1 
- Hiznıefçi tayyare piyankosıında 

kazanmış! 

7 alilisin ! 
~ Benim hizmetçi iş görürken bo

yuna ıshk çalar. 
- Sen gene talilisin. Benim hizmet

çi işi görmüyor, sadece ıslık çalıyor l 

Berber, ~r giltıü çiçeklerine baM 
kıyor. 

Kefil 
Banka katibi nazik, fakat kati bir 

edayla, karşısındaki ihtiyar kadına hi· 
tap ediyordu: 

- Maalesef bayan .. Getirdiğiniz çeki, 
hüviyetinizi ispat etmedikçe ödiyeme
yiz. 

İhtiyar kadın bunun üzerine: 
- Hakkınız var, dedi. .. Yanımiaki 

arkadaşım, size hüviyetimi bildirir ve 
hakkımda tekeffül eder. 

- Fakat bayan.... Biz sizin arka
daşınızı tanımıyoruz. 

- A ... Bak ben de ne kadar daigr· 
nrm. Size arkada.§ımı takdim etmeği 

unuttum! 

teleforı Mordohay, Yasefe 
du: 11ar··· - AIJo Yasef, ben Mordo 

1 
- Allo .. Nasılsın Mordoh3Y' ~jrtıli 
- Pek sıkmtrdayım dostıı!11· ··if'I~ 

lira lazım . Bunu bana vereb:Jir lfll' H· 
ar %a 

- Telefonda bir bozukluk "' 

ba .... Anlıyamryorum. 1 .... \. k stı>1" 
- Bana yirmi lira lazr!ll· '1° 

tıdayım. ı~e 

- All3h aıJah telefon.da 11er .h 11~i· 
.. «ıt'''" 

bo?:Ukluk olacaı<. Ne dedikJerı1l11Y 
yorum. Anhyamryorum. ·e· 

ııh~~ 
Bu sırada santral memuru tTl 

reye karışarak: ., de· 
N 1 · · · carııı11 · - ası ışıtmıyorsunuz 

di . Ben pekala iş"tebi1iyorunı· 

Yasef hid.detlendi: ·tf ! 

1 . . . . ı· yı seı'I ı - şıtıyorsan yırmı ıra 

1edbir 

~-...:..-:~ - -
• ~efjl 

- Seııinle iftihar edıyarum1'ııı, .iS' 
cığını, otomob-il altında loaltt~ 

. ~lıhı ve resmin gazetelere geçtı. 
· Futbol maçınd8e~b' 

Küçük çocuk ilk defa olarak P Jtı· 
e.cı· ot~ 

raretli bir futbol maçı seyr 
1
Y ıı1il • ııda 

Birdenbire bütün ahalinin 

karşı çıkıştığını, bağırıp 
işitti. 

bır gıııı 
çağırdı 

Küçük çocuk babasına sordu: çııcıf 
- Baba ... Niçin bu adaıtı3 

yor la r ? fıısı"' · ıca 
- Oğlum, bu adam hakenııll 

bir taş attı. ·. 
d. kt ... ' 

- Ama taş isabet etıtıe ı '. 'ı'l oıı 
d ·ı;.j ıç• 

~ İşte isabet ettireme ı., 

çıkışıyorlar ya.... ~ 

rıı~~' ll ~ 
~lı j/ m, 

a.effi'' 
1)(/iıj<J 

So.. Zeri · · · .J;..,, ıe ha - Z mı ı.yı Uil'I• I 

yüzüme ba.k. 
· · Kaı lı bit l$_1.1ı.ır· ıJİ' 

stlll°" 
İki hırsız biribirine ra 

dsi ötekine sordu: ... ,ı· 
- ' 1İşler'' nasıl? hW. 1t 

, "' DÜl'I geGC' :1 jt . 
- Fevkalade... . d'letl s<J• 1;tıı 

tarın açamıyacağı iddıa e 
1 çeıııt' 

bir kasayı tereyağından kıl 
açtım. 

- içerde ne vardı? t gl• 
- Hiç bir şey 1 ıc· ı1ıer I'/ 
- Nasıl olur? }İalbU ı ddi' 

diyor de.din. ıtıtl1 ~ef"' 
yaı::h o 

- Hıraı:zlann açaınt txtı1111 1,c11' 
eden mucidin kasasını .a.~ıc(lt 0

,i'/o'' 
Şi.ındi herifçi oğlu haJalel. 

11 pı.ırı.ı ~ı:ı 
bana her gün muayYen bır 
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!arı şaka --
Şehir tiyatrosu 

.., neler oynıyacak ? 
~ 1:taı llıı m ıuı ha ırırD ıru eırn ıt> D r t a ırafta ıııı» 
:ı-ınır tıyatırcsıı.ıı b l ll" y a nda n 91ıLlıD Q 
ll!ıreceğ Dz <dlny e DııaOlko lYIYlYlta 

koymasoınuaır K 

caze Ya zan : Osman Cemal H.aggllı 
~tııı leler Yazdılar ki: Şehir Tiyat. 1 arka üstü yere yatırır ve onu ikisi bir
~~ 0 Perct kısmı bir yıl içinde ıs- den boyuna gıdıkhyarak bol bol güL 
~l ~ <.:_ıkarılmış ... Dram kısmı da dürürlermiş. Bir gün gene bunlar yav
~ eıı acıa, dram gibi eserlerle ağır, rucağı sırt üstü yere yatırıp zavallıya 
~k~~rlerdl'n hiçbirısine yer vermi.. başlamışlar gıdığı b~mıya ... Ve bu 
§~d~.... sefer yavruyu o kadar çok ve uzun boy 
, ö 1 Sız diyeceksiniz ki: lu gıdıklamışlar ki neden sonra, ken-

~q lttş,Yley?e zavallı Şehir Tiyatrosu dileri yorulup da gıdığın arkasını k~
~tııbı galıba sahnede bol bol tavla, since bakmışlar, çocukta kımıldama 
l'ahcıl, dornina oynıyac~k ! filan hak getir~ ... Tam bu aralık ya.D-

~ııea a Yok, Şehir Tıyatrosunun !arına gelen bır komşu kadın çocu-
~l:te 1

1 
mahalle kahvesi değil! Her _ ğun b5yle cansız yerde yattığını gö

~1'r ~i, kötü gene sahneye uygun bir rünce r.e:-ikiler sormuş: 
~ bu U\up oynıyacaklardır. Madem - Ayol. bu çocuğa ne oldu böyle? 
lğ-~~ ~tada operet, trajedi, dram - Hiç dcmic;Ier, ne olacak, ana gt-
haı mı eser\"r oynanmıyacakmış, dık. baba gıdık, çocuğu uyuta koduk! 
~de Sahneye uygun olarak oyna.. Hani. onun gibi, bu kış bizim mizah 
"k hem h · ı · b · d · ş · · <ara .. en hemen iki şey kalıyor: mu arr r erı ır yan an, ehır TıyaL 

~Utı goı" le "Orta oyunu"... rosu da bir yandan. iki taraflı ve bol 
lıııa ~ardan karagözü Hizım tek ba- bol ~ıdığr basarak bizi "gülmeden ka_. 
~ıı. 1 boı oynatsın dursun! Orta 0 _ tıltalım !" der'.ten takın büsbütün uyu-
ı.._-~ııa gnı· ta koymı:ı~mlar 
t''leııiı ~ ınce o da gayet kolay ... Is- · ... 
~Biın ~11.e şurada Şehir Tiyatrosu- Osman Cemal Kay~ılı 
~o~~kikaa:osuylamükemmelhir Gezi Antep fıstıkları
~llıin u ~evzıatı yapayım: 
~lıza Beıığ: Pişekar. nı ıslah 
l'etib.d liakf: Kavuklu. Memleketimiz iktısadiyatında bir 
~~y~. }\~':1k1u yamağı. varlık olan ve ihraç maddelerimiz me. 
~~ · Bırınci zenne. yanınida bulunan cenup viiayetlerimizin 
lıaııd 11

: İkinci zenne. istihsal maddesi, Gaziantep fıstıkları 
~ia ~: l\ocakarı. hakkında mütehassıs bir heyet tarafın. 
l'j~ Beyaz halayık. dan yapılan tetkikler ikmal edilmiştir. 
~Ilı. 18l'dan biri: Arab halayık. H eyet in gösterdiği lüzum dahilinde 
~ · 'l'ebrizli §alcı. bu istihsal maddemizin ıslahı ve çoğal. 

!'14.t·i·~: Rizeli takacı. tılması için şimdiden tedbriler alınacak.· 
\'hı • U Pı>e tır. 
~ liırbo.· -----------
~~kı,. Saınatya1 ı kuyumcu. inhisarlar incir 

e: "Yalama" yani, rum dok- mUbayaaRına ba ~ladı 
t· ı. 

~.4llatiz. 
~il ~kici yahudi. 

\ı ı ~tevziat yerinde değil mi? 
~ ~r. !ara bir zurnacı ile bir de na 

~'CJ· \7 ~~ltt Ji asfi Rıza, naracı da: 
~-~ı 11.a ... 

.~ le~i!~a d.7ğil ama! Onlar, bu kış, 
~illa gore birkaç orta oyunu 

ı-.'! r, tiyatroda oturacnk yer bu_ 
~l 

~ ~l' h 
1 ~ d~z1 

.. ı;azetc1erin yazdıkları ve 
~a. \'~ b~up dolaşan dedikodular 

lıtt) 1 ır zamanlar (Hamlet) Ieri, 
• ·(~harı, (Per(!'üntl !eri, (Mürai) 

~ il.ıı ~:rınern) Icri, (Tohum) ları 
ı, b~aı1r ~ehir Tiyatrosu demek 
'lılıttt 

1 
Salt hafif komediler. ya

' ~''At·t u \'odv: ııer namı altında 
"'O\ 1Zahiı" 

İnhisarlar idaresi incir mmtakalarında 
hurda incir mUbayaatma ba§lamıştır. 

İdare bu yıl hurda inciri doğrudan doğ_ 
ruya mUatahsllden satm almıya karar \•er_ 
mlşUr. Milbayaa mıntakaları Aydın, ödemi~ 
ve Selçuktur. 

'/ I Y A TRULAR: 
ERTUCRUL SADt TEK 

Bu gece Beylerbeyi is. 
kele tiyatrosunda 

NUR BABA 
Meşhur vodvil 3 perde 

Pazartesi Bebek beledL 
ye bahçesinde büyük 
müsamere. 

ZAYİ - 28-7-93 7 tarihli ve 10219 
No. lı 77 çuval kitre men§e şahadetna . 
mesi zayi olduğundan yenisini çıkara • 
cağırr.dan cskis!nin hükmüvoktur. 

Zeharya Kekanti 
~ tnj • C€erler oynıyacak ... 

~ lla ~et~h~nn herkes artık gık de- İstanbul 7 inci icra me:tıurluğun • 
~ 'a.~raı ltdı. Birçok gazetelerin mi. dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
~l> ~ışa~ Y7trniyormuş gibi, bir de satılmasına karar verilen muhtelif ciııs 

\ t lı'ah·Şehır Tiyatrosunun sahne. ve boyda yol ve seccade h1irlan, od;, 
~qllU11 ~;rn_ızah din1emek. korkarım takınılan M-9-937 sah eünü saa~ 
b.. ~tınn rıncle bizi horul horul u. 16 dan saat 17 ye kadar Fatih Maltaçar 
lıql~ı hı ~ın ! ştsı Başimam sokak 13 sayılı ev önünde 

~ııı e.a~av':yi bilcınleriniz \'ardır: hazır bulunacak memur tarafından açık 
''~i b' hır anayla baba, iki Uç arttırma .suretiyle satılacağı ilan olu • 

ırı 'k l' cı çocukların: arasıra. nur. 

\~)o: ll. K. Satınalma komisyonundan: 
~~ı>ıı_~l"f bıutırılacaktır. 13-~- · 1937 saat 15 te açık eln iltme ile müna. 

tİiı-tll·ı~I". lıtekl • olanlar Piy~ngo Direktörlüğü muha~~beıinde ,artna. 
1 •l"le... (6046) · 

~~tt 1stanbul Sıhhi müesseseler 
~~l]!!tna ve eksiltme komisyonundan: 

C}'e lt k. onulan iş .,. 
,:ııı 
"1~ htdc]j tamirat . 

İstanbul Sıhhi Müzef.inde yapılacak 

~ ~!tat 2 7 50 lira. 
~ ll!ll'ıü~cg~ranti 206 lira 25 kuru2. ı 

~•tll ~'ilt ''nde yaptırılarak ol:ın ta ınirat işi açık eksiltmevt konulmuştur. 
~ ~, t1 ~u~: ~~-9-93i günü saat ;5.30 da Cağaloğlunda Sıl1hat ve İçtimai 

l t ~ ~ı.t~.., Urluğü binasında kurulu komisyonda vapılacaktır. l 
~,?İl lıi:ı~le, tlcsih:ne bayındırlık işleri genel ve hususi şartnameleri, pro. 
~ ~ ~\tı;'b"11'Yıc utma m&?-ıeferri diğer evrak komisyonda görüJebil'r. 
\ )~ ıı-ttt1 er Clt1 seneye art ticaret 'dası ve~ikasiylc bu İ§e benıer 2000 li. 
'~lt~ dair Nafıa Müdürlüğii.ıı den alını~ olduktan milteahhitlik vesi. 

~e>~t garanti makbuz veya. banka mektuplarile birlikte belli gün 
Yona gelmeleri. ( 5666) 
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1 . EKONOMi 1 
Küçük sanatla~ı 

k~ruyaca~ 
kanun 

Kati bi r lüzum 
haline gelmiş 

bulunuyor 
Bu hafta içinde §ehrimizdeki küçiik 

ıan'atkarların menıup bulunduğu ce. 
miyetJerin reisleri ve umumi katipler, 
T icaret Odasında. toplandılar. Küçü'< 
san'atkarların mümessilleri bu toplantı 

sonunda, Büyük Millet Meclisinin ge. 
çen devresinde çıkma11nı bekledikleri 
halde çılaruyan küçü!< sanatlar kanu • 
nu projesinin bir an evvel ıY~lige &ev. 
kini Ticaret Odası vasıtasiyle istemeğe 

karar verd:Jer. 
Filhakika, elde mevcut, fakat tat:b~k 

edilemiyen bir "küçük sa.na'tlar kanu. 
nu,, vardır ki 1908 senesinde (ittihat ve 
T erakki) ce, daha ziyade siyasi bir lü. 
zum üzerine alelacele çıkanlırufbr. A. 
radan geçen otuz yılın as..."Tlar)a ölçüle. 
b:Iecek dcği§klikleri ve bugün küçük 
san'atkar mefhumunun o güne na. 
zaran büsbül'Ün ba§ka bir çehre arzedi. 
şi o kanunu tatbik edilemez hale koy. 
mu!!tur. Şu vaziyete göre küçük san'at 
erbabının dileklerini ha!t!ı gönnemck 
c!de d..:ğildir. 

Küçük san'at erbar, sarraçlar, ayak. 
k'1bıcılar, dokumacılar, küçük madeni 
ıc-nayi ve ıaire bugün birer esnaf adde. 
cJ:lm:': ' e, bunlan cc:njyctleri de es:-ıaf 
cemiyetleri caminsına dahil bulunmak • 
tad·r. 

Bu, bugünün telakkilerine ve küçük 
~an'atlann genişlİ)'erck büyük sanayi 
kurı:cai;'ı ürr't'co;-:ne trur.amc:ı aykın 

c1üşen bir h'llfa. N't:::kim, bunu düşünen 

l ktısat Velcaleti yeni, küçük san'atlar 
kanunu projesinde küçük ıan'atkarlann 
birliklerinin esnaf <'eıriyct1erinden ayrı. 

}arak birer müıta.k'l birlik haine gel • 
me:\'ni küçük aan'a'kidarın büyük ıa. 

nayi gihi himaye görmesini, bunlara 
kre·di a~;)masını ve ır.ir husu&lan derpiş 
etmiş, kanun proje:;İne buna göre mad 
deler koymuştur. 

Küçük san'cıtkarlann bu ac_-ıe Cüm. 
huriyet bayranunda, Çarş:apıc'a ayak!n. 
bıcılar koo?eratifi binasında ilk sergile. 
rini açacakla:-ını haber ddık. Bunun 
memleket sanayii için hayırlı blı- adını 

oJm:ısınr da temenni ederiz . 
A. F. 

Borsalarda 
Siyasi vazl yetlerlo 

Tesiri 
lngiliz ve l ı ansız 

paıalaıile 1üı k, boı cu 
tahvilleı i diişüyuı 
DUnya borıınlnrı, eon sıynst vaziyetin tesi

ri altında bulunmnktarlır. 
DUn İstanbul borsıunnda blly!lk bir hare. 

ket görlllllyordu. Evvelki akşam Paris bor. 1 

sa.smdn hlr İngiliz lira..~ı mukabili 132.Hl 

frank ta kap~nan frank dün saball Pariit l' 
hır 1nglliz lirası karşılığı 134,5 ta açılmış V'3 

ani bir sukutu mlitr.aldp H0,125 !rankta k'\. 
panmı§lır. Bu suretle J>arls borsasında dU'I 
bir İngiliz lirası karşılığı 7,6 !ronk !{adar bir 
düşUk!Ul{ göstermlşUr. 

Cunılıuriyet Merkez BankBBı İngiliz lira.. 
sında bir sukutu kabul ederek dUn bir eterli. 
ne 626 kunış aıw \'O 629 kuruş Mtııı fiyatı 
''erınl§tı . Sterlin uzun mllddPttcnberi 631 ku. 
ruş salış fiyalındaydı. 

Ttlrk borcu tııbvillcrl de diln sabahtan iti. 
barcn ani bir sukut göstermeğe başlamıştır. 
Evvelki ak§am 14,60 ta l<apruıan birinci TUrk 
borcu tahvılleri dUn sıLbah 14,32,5 ta açılmış 
ve bir aralık 13,77,u a kadar dUştUkten sonra 
Merkez Bnnl{asının 2000 kadar Üni.Tilrk aı_ 
masmdan sonra ıs.o~ te kapanmıştır. 

erkez BankMI hisse e<'nctıeri dün Bor. 
sade. evvelki fiyatlanndan da.ha ytlkııek bir 
fiyat alarak 01,25 lirada kapanml§tır. 

Beyne nlmlle l değir
menciler "ongresi 
Şehrimizdeki alakadar mahafile gelen 

malumatına ı azaran ilktcşrinin 12 &inde 
Pariste ilk defa oiarak hcyneimile de. 
ğirmcnciler kongresi toplanacak~ır. Bu 
kongreye Türkiye değirmerıı.:ilerinin de 
iştiraki için davet yapılması tekarrür 
etmiştir 

e 
Amerika ve Almanyaya heyetler gönde r ilip 

Devletçe alınan 
ziraat makineleri 
G örülen lüzum uzer ine şimdilik 

kullanılmıyarak Z i raat 
Mektebinde depo edilecek 

Ziraat Vekaleti, Vekalet teşkilatın" 
yeni planın icaplarına göre' kat'i şeklini 
vermiştir. Bu meyanda evvelce, memle. 
ket ziraatinia makineleştirilmesi için 
kurulmuş olan "kombinalar bürosu., bu 
defa yeni teşkilat ile ''tetkik bürosu,, 
şekline çevrilmiştir. 

Tetkik bürosu, ilk iş olarak Ankara, 
Eskişehir Çan.kın vilayetlerinin zirai 

vaziyetlerini araştırmağa başlamıştır. 
Bu tetkiklerin ikmalinden sonra büro, 
icap eden teşekkülJerin yapılmasını ve 
tedbirlerin alınmasını tem!~ edecektir. 
Büronun mütehassısJan şimdi bu ü; 

vilayette tetkiklere başlamı~Jardır. 
Evvelce kombina bürosunun Alman • 

yadan ve Amerikadan kat'i siparişini 

yapmış olduğu 180 traktör ile 60 har. 
man makinesinin şimdilik kullarulmıya. 
rak İstanbul Ziraat Mektebinde saklan. 
masına Vekaletçe kara.r verilmiştir. Bu 
makineler yeni tetkik bürosu şeflerin. 

· den Necati tarafından şehrimizde pey. 
derpey teselJüm edilmektedir. 

Bu makinelerin sonradan ,develt çift. 
tiklerinde kullamlmasr diişünülmekte. 

dir. Vekalet devlet çiftlikleri hakkında 
da tetkikler yapmaktadır . 

Kaçakçıhk Fındık ihracatını 
ticareti sönüyor kontrol 

Sebep rrürkiyede Standardizasyon yeni 
mücadele teşkilatı- nizamname ile 
nın k uvvetlenmesldlr l>aşlıyor 

Hükumetimizin kaçakçılıkla sıkt bir 
şekilde mücadelesi bir taraftan dahilde 
kaçakçılığın ortadan kalkmasını temin 
ve bu sahada çalışan bir takım gafil va. 
tandaşlan doğru yola · sevkederken di
ğer taraftan Suriye iktısadiyatı üzerin. 
de de mühim bir rol oynamıştır. 

Cenup hudutlarımızın öte tarafında 

sırf memlekctimize.k~ak eşya sokmak 
üzere Akçekale ve Arappınannda tesis 
edilen depoların son zamanlarda karni 
len kapanmış olduğu alakadar makam 
tara gelen maliımattan anlaşılmaktadıır. 
Türkiyede kaçakçılığın çok sıkı bir şe 
kilde takip edilmesi üzerine artık bu 
sahada bir ticaret yapılmryacağına a. 
:..ıllan kesen ve ötedenbcri hududumu. 
za musallat olan kaçakçıları besliyen 
Halepteki büyük ticarethaneler de ka. 
çakçılara krediyi kesmişlerdir. Fakat 
bu defa da alacaklannr tahsil t'd~eyen 
bu ticarethaneler iflas etmişlerdir. 

Kaçakçılık, ticari varlığının yüzde 
yetmiş beşini tutan Halepte şimdi bü • 
yük bir iktısa.di durgunluk başladığı 

gelen haberlerden anlaşılmaktadır . 

De niz Ticaret mek te
blnde yeni tesisat 
Deniz Ticaret Mektebi, yeni ders se. 

nesine başlarken mektepte büyük de. 
ğişik1ikler yapılmıştır. Mektebin eski bi 
nası olan Feriye sarayının ön kısmına 

cadde üzerine yeni .bir bina inşa edilmiş 
tir. Mektebin pansiyon kısmı ve müdür. 
lük clairesiyle yemekhaneleri bu kısma 
taşınacak yalnız tedrisat kısmı eski bi. 
nada kalacaktır. Talebenin daha fazla 
st<ıj görebilmelerini temin için mektep 
yeni kikler ·ıe şalupalar y:ıptrrmakta. 
dır. 

ithalat karar
namesinde 

Bazı f adilO.t yapıldı 
1U1alat rejimi kararnamesinin iki 

numaralı listesine bazı maddeler ilave 
edilerek, üç numaralı listede de bir 
kısım tarife numaraları değiştirilerek 
tadilat yapılmıştır. İki numaralı liste
ye jüt ipliği ve incir ambalajında kul
lanılan kaba zembil, kapağı ve sicimi 
kororo cevizi konulmuştur. Üç numa. 
ralı listenin gümrük resmi arttırılan 
maddeler kısmındaki değişiklik te şöy 
ledir: 

115 B. C. ihtar M2 sıkleti 130 gram 
dan ağır olan. 

Glimrük resmi indtrilen maddeler 
kısmına ilave edilenler: 

102 tar:re numarasının hizasındaki 
ihtarın sonuna: (çift ve müteaddid tel 
Ii olduğu takdirde her telin bir kilosu 
20 bin, metre<l.cn ziyade yani yirmi 
metrik numarada.n ince bulunmaaı li-
2Wndır.) fıkrası ilave edilecektir. Ke
za: A 291 yalnız Jaluzi 21, 15, 451 \'e 
yalnız katranlı olanlar ... 6-9. ve 968 
in yerine: pırınç yağı 

695 D ye girmektedir, 
umumiyetle 

İktısat Vekaletinc'e hazırlanan fın. 
dık ihracının mürakabesi hakkındaki 

nizamname bu ayın 24 ünde meriyet 
mevkiine girecektir. 25 kilodan yukarı 
olarak memleketten çıkacak her fındık 
partisinin kontrolüne dair olan bu ni • 
zamnamenin tatbiki için hazırlıklar ya • 
pdmakta.dır. 

Nizamnamede fındık kontrol merkezi 
olarak tayin edilen yerler stanbul, 

fstanbul, Trabzon, Giresun, Ordu ve Fat 
sadır . 

Bunlardan başka İktısat Vekaleti 1ü 
zum görürse yeni kontrol merkezleri 
ihdas edilecektir • 

" Nizamname ihraç edilecek fın.dıkJan. 
mızın; tombul, sivri, faşa isimleri al. 
tında nevilere ayrılmış olduktan halde 
ihraç edileceğini kaydetmektedir. 

Fındıklar boy itibariyle ekstra, sıra 

malı ve ince namiyle üç sınıfa aynlacak 
tır. 

Türkiyeden ihraç olunacak fındıklar, 
gerek kabuklu, gerek iç olsu."1 temiz, ya 
bancı maddelerden ari ve iyi kurutul • 
muş olacaktır. 1 

Kabuklu fındıklar da adet itibariyle 
yüzde yediden ve iç fındıklarda yarım.. 
dan fazla çürük, ezik ve acı bulunnu • 
yacaktır. 

Kezalik, tombul· sivriye, veya sivri 
tombula en fazla yüzde on nisbetinde 
kanştmlabilccektir. 

·--- ------------
Tütün ziraati 

yasağı 
28 vilay ette ı atbik 

ediliy or 
Yeni tütün kanununa göre §U vilıL 

yctlerde tütün ekmek menedilmiştir: 
Ankara, Afyon, Antalya, Ordu, Er .. 

zincan, Erzurum, Eskişehir, Elaziz, t. 
çel, &yazıd, Burdur, Çorum, Isparta, 
Zonguldak, Sıvas, Kars, Kastamonu, 
Konya, fü~chir, Kayseri, Gümlişanc, 
Giresun, Niğde, Yozgad, Çankın. Ma.. 
raş, Urfa, Mardindir. 

Tütün ziraati kısmen yasak olan vi. 
layetlcr de şunlardır: 

Siird \'ilayetinin yalmz Beytüşşebab 
kazasında tütün ekilecektir. Kütahya 
nın U5ak kazası müstesna olmak üze. 
re diğer yerlerinde tütün ekmek ya .. 
saktrr. · 

Van vilayetinin Şimdinan kaza.sın • 
da, Seyhan vilayetinin Ceyhan kazası 
hariç diğer yerlerinde tütün ekilmiye. 
cektir. · 

Tüccar malı ambalAJı 
Belediye hamallığın ka.Idırılmasiylc 

onun yerine kaim olan el arabalarının 
yük taşrma kabiliyetinin azlığı karşı. 
smda müşkül bir vaziyette kalmıştır. 
Bunun için belediye, ticaret odasına 

bir tezkere yazarak ticari emtia amba.. 
18.jlarınm en büyüğüniln 75 kilo ola.. 
rak tahdidine imkan bulunup bulun. 
madığını sormuştur. Oda. tetkik et e 
mektedir. 
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Garip adetler ve itikat ar -Vücude giren 
şey anlar 

nasıl çıkarılır? 
Yazan : Meşhur Bnglliz seyyahı Hichens 

Bir Avrupalı kafasile muhakeme edil
n:ek şartile "Şeytan,, adile anılan mah· 
lükun "namevcut,. olduğunu iddia, şey
tanla alakadar itikatları ve bilhassa Af
rikanın vah§i kabilelerinin bu mevhum 
§Ahsiyete vermekte oldukları ehemmi
yeti külliyen inkar demektir. 

Fakat son günlerde Afrikada Zengi
bar arazisinde Mombasa kasabasının 
halkının "Şeytan tutunca,, bi::- "Şeytan 

dansı., na kalkı~;'lrak günlerce hatta haf 
talarca yemek ve içmekten kesilmel~ 
suretile bu ldansa devam ettik leri de 
inkar olunur bri hakikat değildir. Çün
kü Mombasa halkını sari bir hastalık 
gibi pençesine geçiren şeytan dansla· 
rını gözile gören, resimlerini alan Av
rupalıların adedi yüzleri geçmiştir. 

Şurası da şayanı dikkattir ki vahşi 
zencilerin bazı itikatları büsbütün ya
hana atılacak kadar yanhg ve batıl değil 

dir. 
Bu meyanda sıtmanın sivri sinekler 

vasıtaı1ile geldiği ve insanların evvela 
tüylU ve kuyruklu rnahllıkat oldukları· 
na dair Afrika itikatlan zikrolunabilir 
ki bunlar-n ilki bugün tıbban, ikincisi 
de Darvin nazariyesine inananlarca 
sabit olmut bulunuyor. Şu halde şeytan 
nazariyesini de reddctmc-k doğru olur 
mu bilemeyiz 1 

Afrikanın muhtelif kabilelerinin ara 
ııra onları ziyaret eden, şehirlerine ka
dar giren ayrı ayrı "şeytanları,. "erva
hı,, vardır. 

Deniz kenarı gehirlerile balıkçı köy
lerinin (Pepo) ve (Zimor) adını ver
d"klerl ervah ve geytanlardan maa!~a 

bilhassa (Milhor) ismindeki §eytan -
itikatlarınca • tek gözlü, tek kollu ve 
tek ba:akh müthİJ bir canavardır. 

(Pepo) adını verdikleri şeytan bazan 
·ek bir adamı, hazan da birçok kişiyi 
cirden tutmakbdır. 

Mombasa halkını tutan §eytanın 

(Zimoi) cinsine mensup olduğu söylen
mekte, Tanganika sahillerinde Lin!di 
kasabasına hücum eden şeytanların da 
( Milhoi) cinsinı: mensup oldukları ri
vayet edilmekte idi. 

Kulübelerinin kapılarım, açan halk 
feytanlarla kargılaşmıılar ve birkaç ka
dın korku ile derhal can vemıişlermiş. 
Ertesi sabah yazıhanemin kapısına hü
cum eden zencil~rin halleri tıpkı 11ir ti
marhane kapısına h:icum eden delilerin 
k:ne benziyordu. Yerli katibim Alinin 
1 ·nsı ve kız ka:fdeşi sabahleyin çargıda 
't>~~) teytanının bir hücumna maruz 
i-aJ.,,ıtyar, AJ!nin kansı Fatmaya yolda 
• .:rttı:!!._en şalının biri tarafrnlan çekildi

ğJ1i fiissetmiş, f:.kat ilk önce aldırma
r:ııt. Bundan sonra (Pepo şeytan) ka
dına büsbütün musallat olaraş şalını bir 
kaç defa çekmesi üzerine Fatma korku
<hn yere düıerek baygın bir halde evi
ne götürülmil§. 

Evde başka bir şeytan tar.ıfından 
çarpılan Fatmanın hemşiresi de aynı 
ıkibe-te uğrar uğramaz iş ev halkınca 
ciddi telakki edilmiş ve derhal Fatma
nın kocasına haber gönderilmiş Fatma
nın kocası ise mahalli adet üzere şey
tan çarpmasına kartı (Mayanga) adı 

verilen yerli doktora haber göndermiş 
ve derhal (§eytan çarpma dansı) bag
lamıt. 

(Şeytan çarpma dansı) katibim Ali
nin bahçesinde başladı. Bahçenin bir kö
§eıinde bir ateş yakan (Maganga) bu
nun üzerinde topraktan mamul b"-r çöm 
lek kaynatıyordu. Muavinleri ise koca· 
man davullar ç:ılıyorlar, şeytan çarpan 
kad nlarrn uzak yakın hısımları gaz te
nekelerine bir temiz sopa çekmek sure
tile mümkün olduğu kadar fazla şama· 
ta yapıyorlar<!?. Bir vakit geldi ki Ali
nin bahçca:ndeki gürültüden ortalık in
lemeğe baılamıştı. 

(Pepo feytanı) tarafındc:n çarpılan 

iki kadınlar bu go:irültü b!r hayli zaman 
devam ettikten sonra biraz kendilerine 
celmiıler ve yüzlerine kırmızı çamur, 
alınlanna da yine kırmızı çamura batı· 
rılmı bezler bav lamak suretile biraz 

sükunet bulmuılardı. Şimdi onların da 
ellerine b!rer sopa verilmiş, ayak bilek 1 

]erine ziller takılarak kadınlar bahçenin 
tam ortasına çıkarılmış bulunuyorlardı. 
Artık gaz tenekeleri çalınmıyor, gürül
tü sadece davulların sesine inhisar edi· 
yordu. Bir vakit sonra bunlar da yeni 
bir hava tutturmak ilzere sustular. 

Birkaç !dakika sonra tekrar davulla~ 
&esi duyuldu. B~çeyi dolduran halk 
gitgide hızlanan havaya ayak uydur· ' 

muşlar, çıldırmışçasına bir dans tuttur
muşlardı. Toz dumana kanııyor, Alinin 
bahçesi m-.:•şeri bir manzarayı andırı

yordu. Daha garibi ide ıeytan çarpan 
iki kadının kend:terini ihata eden dan· 
sör ve dansözelrin ortalannda hareket
siz durmaları idi. Sanki filhakika çar-

pılmışcasına birer heykel gibi duruyorlar 
dı. Meğer bu hareketsizliğin de uzun 
sürmesi mukadder değilmiş. On dakika 

sonra (Pepo) tarafından çarpıla~ bu 
iki kadın öyle müthiş bir danca koyuldu 
lar ki cezbeye tutulmuş deliler gibi 

ağızları bir kanı açık ve dudakları 
arasından tükürükler saçarak dansedi
yorlardt. 

Ellerindeki .sopalarla yalnız birbirle
rini değil: yakınlanna her kim gelirse 
var kuvvetle dövüyorlar, var kuvvetle 
nerelerine rastg'!lirse indiriyoralrdı, A· 
yaklanna taktıktan zillerden çıkan çıl
gın sesler, kendi ıztırap avazelerile ka
rışıyor; adeta bir cehennem manzarasmı 
aldırıyordu. 

Bu hakikaten bir "şeytan cana mllsa
meres1., idi. Yerli !doktor M.aganganın 
yeknasak türküsü tüyler Urpertici dene
cek bir çığlıktan ba~ka bir §ey değil

di. 'Ara sıra" kaynattığı kabın içine il!ç 
addettiği bir mayi dökülüyor, bundan 
çıkan pis koku ise bütiln bahçeyi de~il 
koskocaman köyü tutuyordu. 

Bundan sonra kızgın mayiden ıeytan 
çarpan kadınların başına ldöküldüğünU 
gördüğüm zaman ne yalan söyliyeim 

gözlerime inanamadım. Şeytana hita· 
ben bir takım sözler aöyliyen doktor 
da ara sıra vecde geliyor ve kısa mlld
detlerle dansa iştirak ediyordu. 

Dansın ne kadar devam ettiğini ma
alesef tetkik d~emedim. Çünkü bir iki 
saat seyircilil:ten sonra bu manzarayı 

seyre hem ruhi hem de bedeni takatım 
kalmamııtı. Yalnız ertesi sabah Alinin 
bahçesini ziyaret edenlerin b:rçoğunun 
kan revan içinde ve bitap bir halde yere 
serilmiş olduklarını görc):.im. 

Şeytan çarpma danslarının hazan bü
tün köy halkının iıtirakile günlerce hat 
ta haftalarca sürdüğünü Jayanı it:mat 
kaynaklardan ~§ittim. Fakat gözlerimle 

gördüğümü iddia cı::Iemem. Maahaza bu 
dansı gördükten sonra ne söylerseler 
inannacağım. Çünkii gördüğüm manza
ra hakikaten inanılamayacak, hele be
yaz bir adamın hiç de tatbik edemiyece
ği kadar feciydi. 

Hichenı 

HABER 
ilan tarifesi 

İlan sayf alarmda santimi 40 Kr. 
Resmi ilanlar 
DördUncU sayfada 

Üç ve ikinci sayfalarda 
Birinci sayfada 
Başlık ilanlar 

30 " 
100 ,, 

200 " 
400 " 
500 " 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 
küçük ilii.nl:w- 20 kelimelik beş de
fası 120 kuruştur. Eskiden mu-

kavelesi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri müddetince fark a. 
lınmaz. Uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. 11!n ver. 

mek hususunda yalnız ve münha

sıran V AKIT YURDU altındaki 

Kemalettin /ren ilan bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

HABER - J\Xtaın poataa 11 EYLtn: - 19~ 

SPDRCUHUH 

Maçtan sonra 

kuvvetinizi tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahrıız. 

UAVA~All 5DFBENİ 

=y--

·TÜRKİYE :\ 
CUMHU RİVETI ', 

SIRARJ:B 

t ikti. .. 

-------- _. --
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lltun sürmedi. Kapıyı açarak ıçeri dal
dı, odada. kinıaele.r yoktu, müdevveı: 
8aloı:ıun kapısı açık duruyordu. 
\? Bu oda.da da. mumlar yanmakta idi, 
d alver bura.da da kimsenin bulunma-
ığuu memmm.iyetle gördü. 

Bu arada şimdiye kadar h1ç görme
?ni§ olduğu bir kapıya tesadüf etti..

1 "4te b mösyö dö Pardayan eminim ki 
Ura.dan çıkmııtır,. diye düşündü: Şim 

ıi kalbi tamamen raha.ttı . Artık çeki
ıp gidecekti, fakat gayri ihtiyari ola-

rak Odaya girdi, etrafa §()yle bir göz 
attı, birdenbire donakaldı. Saçları ba· 

:l?ı.da dimdik oldu. Salon vakıa boştu. 
b~k~t tam orta yerinde bir kuyu ağzı 
el u~klüğünde bir delik açık duruyor· 

u. 

t 
Vaıver •.akın, şa!=kın bu deliğe bak 
ı· lf-Y • 

.' ıçerlsi kapkaranlıktı. ne kadar de-
~~n Olduğu keşfedilemezdi.. Be!lti de 

1Psiz bir uçurumdu .. 

U Bu nihayeti meçhul kuyuda tam bir 
8 kCın mevcuttu. Bu a.nda ValvPr me· 
~leyt bUtün dehıetile anladı. t~inden 
U~UndU: 
t - Mösyö dö Pardayaru bu deliğe 
~ rnıı olacaklar .. Gizli ka p:d ~ n da her 
g alde Dangolem çıkmıetır. Şu uğur
a~ Odanın mum'a:-· nı sör.dünnE:miş 
re a!l. Da!bar::nm te1·nr buraya gele· 

k Odayı düzelteceğine de emin'm. 

iş ~er tnsyö dö Pardayan ölmedi ise 
l'adolup bitti zanr.etmesinler. Ben bu
teı .. ayırn .. Eğer öldüyse itıte o zaman 

ıı.ket. 

ke~ğazı tıkandı, sinirden biran hare
oı u: kaldı. O ana kadar duymamı{; 
~fu bir his bütün vilcudunu kap
biı-eııtı. Fakat bu !azla sürmedi birden ·l' 

kendini topladı: 

- Ah melunlar - diye kükredi • On· 
ların haklarından ben geleceğim. 

Kemeri:ıi süratle düzeltti. Hiçbir 
tedbir alırıhk~ızın sert adımlarla giz. 
1i kapıyst :o;:-ru yürüdü. Acaba. ne yap 
mak istiyordu? Pardayan öldüyse in.. 
tikamını alacak, eğer sağsa onu kur .. 
taracaktı. Buna kat'i olarak karar 
verm şt i . Şimdi artık Dalbarana ral' .. 
lamayı istiyor, ona her şeyi açıkça 

anlatmak için can atıyordu. Odayı top 
lamıya gelecek olan Dalba.ranı bekle .. 
miye başladı. Şimdi daha iyi düşünü .. 
yordu. Cna anlatacağı ~ylerden evvel 
yapılacak işleri vardı. 

Tekrar yürümeye başladı. Duvarm 
kahnl;ğında oyulmuş dar bir merdi • 
ven gürdü. Buradan aşağıya doğru 
indi. Alt tarafı müthiş surette ka • 
ranhktı. Bir an durdu, a.~ağısını din .. 
\ed· . Büyük bir sessi~ik hUkümferma 
idi. Tekrar yukarı çıktı. Kat'i olarak 
hi~b'r şe~ e karar veremiyordu. "Şim. 
di Dalk-aran gelince onu bir yumruk .. 
la s~ reemle ' irim ve beni kuyunun di .. 
bine l\adar götürtmeye mecbur ede • 
rim .. diye dilşünüyordu. Bu sırada ku .. 
la3ına hafif bir fısıltı geldi. 

- Bu ses Faustanın ses!dir - diye 
güldü _ Şimdi onunla hesaplaşabili • 
riz. 

Ç k•ığı merdivenleri tekrar inmeye 
başladı. Fakat bu cefa. çok ihtiyatlı 

hareket ediyordu. İndikçe sesi daha 
iyi İ"itiyordu. Fa~.ıı!!ta şöyle söylemek. 
teydi: 

- Dük ne oldu? 
Dall:arao cevab \'erdi: 
- Gitti madam. 
- Yalnız mı? 

- Evet ... Yanına vermek istediğim 
ada.mı kabul etmedi. 
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PARDİ\YANIN KIZI 145 

rudır. Bu herüe Ankr mare§alı Kon .. 
çini derler. 

Köylü kadın son derece hiddetlen -
mişti. Bağırarak: 

- A, ltalyan pezevengi dedikleri a. j 
dam bu mu? Alçak, uğursuz herif. !n. ! 
§allah bir an evvel öldUrülür de, etle. 
rini köpekler yer. 

Köylil kadın bir hayli coşmuştu. 
Konçiniye bir hayli kUfür savurduktan 
sonra: 

- Peki, siz ne yapacaksınız şimdi? 
diye sordu. 

Ve cevabını beklemeden lakırdısına 
devam etti : 

- Nihayet bu Luiz kızınız değildir, 
bu menhus herifin sizden istediği şey 
de müthiştir; o halde, ne yapalım za. 
vatlı küçüğün kaderi böyle imiş deriz. 

- Madam Perin, sen benim yerimde 
olsan bu saf ve temiz çocuğun alçak 
herif tarafından parça. parça edilme
sine ra.zı olur muydun? O.küçüğü emin 
olun ki insaf sızca öldürecektir. 

bu düşüncesinden döndüremiyeceğini 
anlayınca: 

- Pekala ben de sizinle beraber gi· 
deceğim . dedi - İnci çiçeği içini çek
ti: 

- Bu sc.f il herüin ne dediğini duy .. 
madınız mı? Eğer yanımn birisini ala· 
cak ::>ht.~m çocuğu öldüreceğini kati· 
yetle söylemedi mi? O bizimle gelir, 
her ikimizi de müdafaa ederdi. 

Ha .. Şunu söylemeği unutmu§tum, 
daha doğrusu söylemeğe vakit kal
mamı§tı, §İmdi anlatayım: Ode karısı 
olmak isteyip istemediğimi sordu. Ben 
de dediğiniz gibi cevap vererek, kabul 
ettim. Hem mesele bu kadarla bitmi· 
yor Luizin ailesi de bulundu. 

İnci çiçeği bu beklemediği ~akaya 
karışıncaya kadar yani sabahleyin yol 
dıı. gelirken son derece neşeli idi. Fa
kat bu müthiş hadise her eeyi u!luttur 
muştu. Fakat şimdi Perine anlatacak
larını söyliyebilirdi; nitekim Ode dö 
Valverle olan mülakatını anlattı. 

Genç kızın bu sözlerine köylü kadın Bu sözler bir hayli uzun sürmüştü. 
cevap veremedi. Başını önüne iğdi, bu Çünkü olup bitenleri anlatırken Perin 
işin içinden nasıl çıkacaklannı düşü- sualler soruyor, genç kız da bunlara 
nliyordu. İnci çiçeği, kadının cevap uzun cevaplar vermekten çekinmiyor
vermemesinden istifade ederek dedi du. 
ki: Köylü kadın yalnız merakı dolayı
- GörUyorsun ya .. Bu müthiı;ı cesaret sile sualler sormuyor, kendisine mah
een de bile yok .. Binaenaleyh masum ırug-dQşüncesile genç kızı Konçininin 
yavruyu kurtarmağa gitmeliyim. elinden kurtarmak için bir çare bul· 

Bu sözleri o kadar ciddi olarak sarf mağa da uğraşıyordu. 
.fm'şti ki kadın lnci çiçeğinin bu fik- Saatler böylece geçip · gidiyordu. 
rinden vazgeçmiyeceğini anladı. Nihayet İnci ~içeğinin gitmesi zamanı 

Güzel kız büyük bir kahramanlık geldi. 
yapıyordu, öyle bir kahramanlık ki Perin genç kızı son bir defa daha 
bu hareketi herhangi bir kalbi titrete- kucakladı ve göğsünün arasına küçük 
rek ka<lar yüksek idi. bir hançer yerleştirdikten sonra onu 

Feci felaketin kıza yaklaştığını ken selametledi. 
clisinden ciıı.ha iyi anlaye.n Perin onu, ' İnci çiçeği gider gitmez köylü ka· 
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PA'RDAYAN I N KIZI 

dm, Konçininin bıraktığı keseyi aldı. 
Arabası olan bir komşusuna giderek 
arabayı kiraladı. 

Beygirleri kamçılayarak son sürat
le Parisin yolunu tuttu, yaya giden İn
ci çiçeğinin yanından kendini göster
meden yıldırım gibi geçti, kuvvetli 
beygir insafsızca indirilen karnçıların 
tesirilc olanca süratilo koşuyordu. 
Nıhayet Valvcrin evının onune 

geldi, köylü kadın lnci çiçeğini kurta
racak yegane insanın Ode olduğuna 

emindi. Arabadan atladı, merdivenle
ri koşarak çıtkı. Bütün arzusu biran 
evvel Odcnh1 yanına girmekti. Fakat 
felakete bakınız ki Valver evde yok
hı, Landrl Köknar, Perine efendisi
nin o gece gelmemiş olduğunu söyledi. 

Iliç aklına getirmediği bu vaziyet 
l\öylü karlım ~aşırtmıştı . Biisbütün 
s iai. lcJlcliği ~vırlarmdnn belli oluyor
du. 

Landri kadınııı bu halini görünce, 
onu yarnEça istic\'aba baf;ladr, köylü 
kacl n zaten derd ni dökecek insan arı

yordu. 
ı andı iye her ı:;eyi. olduğu gi!ıi an

l ı:ı llı vaı\'erin 1113ağr hikayeyi dinkrlik 
ten sonra bir iskemleye kendini bırak
tı \'e kt>ndi kendine: 

- Pcho:;cl. Oem 0 k ki: B:ıba kızına 
tt~"a\iiz e~ınek isliyor, dehşet.. diye 
nı ırıld:ındı. 

xxx 
ODE DÖ VAI..VER 

r riıı genç kızı kurtara ':>ilmek için 
O.i.·yı ~ıı arken o, ne yapıyoı Ju, nerede 
idı? Bunu şimdi anlatacağız. 

Okuyucularımız eunu hatırlarlar 

ki : Vrıh'er Şövalye dö Pardayanı ka
ranlık odada yalnız bırakmağa razı 

d"trilıii 1',ı:ı kn t PaniRvan kcndiı:ıini Va 1-

verin kurtaracağını delikanlıya hatır· 
latmış ve başından savmıştu. 

Valvcr Pardayandan uzaklaşırken 

şöyle dü§ünınil§tü: 

- Mösyö Pardayan galiba beni mu
avin olarak kabul etmek istemiyor aca 
ha neden? Yoksa müthiş madam Fa us 
ta ile olacak mücadelesinde tehlikeye 
sokmaktan çekiniyor mu? Herhalde 
böyle olacak. başına bir felaket gel
mesini istemiyordur .. O, beni sever. 

Halbuki ben ister istemez bu kavga
ya kan§mış bulunuyorum. Fakat beni 
bu mücadeleye sokan Pardayan değil
dir. Şimdi o istesint istemesin bu işe 
girmişim, o halde bir defa başladığım 
işten geri dönmek de adetim değildir. 
Ne olursa olsun sonuna kadar uğraşa
cağım. 

Şimdi ilk iş olarak düşmanın esran 
m öğrcnmeğe çaltemalıyım: bunun 
için Mösyö dö Pardayan gibi madamın 

getirdiği ~u adamla ne konu§tuklarınt 
dinlcmekliğim lazım ~eliyor, prenses 
bu adamı buraya bedava getirmedi 
ya .. 

Valverde de Pardayan gibi feYkala
de bir sürati intikal vardı. 

O da. Şövalye gibi bir ~eye karar 
verdi mi derhal tatbik ederdi. Bu dü

şüncelerinden sonra, odanın kapısına 
giderek Faustn ile Dangolemin konuş
malarını dinlemcğc başladı. 

Valver bu suretle Fausta ile Dük 
arasındaki muhn\'erenin ilk kısmını 

lamamcn duydu, ismi geçerek genç kral 
üçüncü I...uinin öldürillmcsine memur 
edilmesi konuşulurken, o sırada Par· 

dayanı arayan Dalbaran koridora gir
diğinden fazla kulak veremedi; az kal 

sın yakalanacaktı. Kapıdan hemen 
<:ekildi: Dalbaran da ondan şüphe e~ 
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PAR DAYANIN KIZI 147 
______________________________ ..., ___________________________ ~_ 

memi§ti. Hanımın emrile kapıda duru
yor zannetmişti. 

Pardayan işi Valvere anlattığı zaman 
Şövalyeye yardım etmek imkanını bu
lacağını ümit ederek muhafızlara ku-

manda etmek işini kabul etmişti. İşte 
Şövalyeyi öldürmeğc memur edilen on 
iki asilzadenin başında Valverin bulun
ması bundan dolayı idi. 

Pardayan, Fusta ve Dangolem gö· 
züktükleri zaman Valver Ye yanında
kiler ayn bir emir almadan hiçbir şey 
yapmaya~aklardı. Şurası hatırlarda

dır ki Fausta, yol göstermesini Dal-

barana emreder etmez, iri yarı muha· 
flı; salonun kapısını açmış bu suretle 
dışardaki nöbetçiler Fausta ile Parda
yanın son ~özlerini duymuşlardı. 

Valver de Pardayanla Faustanın 

kukli odaya gidişlerini korkusuz ola

rak seyretmiş, hatta Faustanın fevka
lade korkunç bir kadın olduğunu pek iyi 

bilen Pardayan bile şüphelenmemişti. 

Val\'er, iki düşmanın konuşmaların
dan sonra netice hakkında bir J:"lrar 
Yerileceğini bu suretle de iki raldp 

uyuşmuş olacağından Pardayanın hiç 
bir tehlike ile karşılaşmadan çıkıp gi
deceğini ümit ediyordu. 

Uyuşulmadığı takdirde Pardayanın 
hakkmdan g-elmck \'azifesi Vah·crc 
verileceğinden, Odenin kuleli odadaki 
konuşmanın sonunu ~demesinden 
başka yapacak bir işi yoktu. 

Halbuki Dalbaran hanımının bütün 
sırlarına vakıf idi. kuleli oda ile lto
naktaki biitün bu gibi esrarlı yerleri 
biliyordu. 

Pardayan F'ansta ile uzlaşmazsa 

kur~u!amazdı , Şi:h:alyenin hayatı ha
nımın elinde idi. Bunun için Dalba:-a"' l 
ona göre hareket etti. .Asilzadelere ser 

·s
best olduklarını bildirdi. vaıvcr ınu o 
tcsna hepsi çekilip gittiler, yalnız 1 

tafsil at almak arzusuna kapıld~. e~' 
İri yarı muhafız Valverden blI ~r 

saklamağa lüzum görmemekle ~ra or
ih tiyatlı davranmağı da müna.51P ~o)' 
dii. Efendisinin esrarını meydana 

mamak için: ıuı.Jc 
- Düşes hazretleri, bu a5ilzıı~e ıedi, 

kında fikrini değiştirdiğini soY·ttti
fazla bir şey bilmiyorum demekle 

1 

fa etti. e. 
~u sözler üzerine Valver de oda5~0-

çekildi. Keneli odasınm kuleli oda. ıco
Iunda olması dolayısilc Pardayanı ttc 
naktan çıkarken muhakkak sure 
görebileceğini düşündü. i 

özler -
lçi rahattı fakat Pardayanı g bBt 

le gördükten sonra daha ziyade r: pı
lanaca ktı: nitekim yatmayarak~

"e b:l~ 
nın arkasında yolunu bekleıneg de 

"ne 
!adı. Bir saat kadar sonra . ._ . blV 
uzun konuşuyorlar, miikalemcıcrı 
mcdi. diye diişünüyorrlu . ıdc 

~ Jt8 
Bir saat daha geçmiş oldug~ ıvcriıl 

hiçbir ses duymamış olması ' a 
hP.yecanlanmasma sebep oıınuştLI· u

.d. bU p1 
Bu konuşma gayri tabii ı 1• ıazıı11 

kalemenin çoktnn bitmiş olması rıı-
geldiğini düşündü ve odasında d dll1JJ( 
mayark karanlık koridora fırla 1

• 

<lüşüncesi şu idi: 
1 

·cY'i 
- Mutlaka gizli bir yoldan ŞÖ':ae)rcl' 

d ··Fluıı dışarı çıkarmışlardır. Böyle ti· odn-
yuvarlak odaya kadar gitti. bU clllr 
nın yanındaki küçük odada bir ıın 
du. j\I"' 

, , 0ıntJ1 
"Da.lbanın muhakkak hıı J\a tttı • hı snıı 
kasınc~a nöbet b::oliyordur. l J{tıl'· 

rncn 
buraya gelmenin sebebinı.,:~ .. diİ· 
ne ce\·ap \'cre"lr.ı dive dL- ;.l•'. ,,,.tJ{ıt 

J '' J vnJ\J\ 
Biran durdu. Fakat bU tc 



günkü radyo 
programı 

~ri, 19,3:S konferam. 30.01\ 

1 

~re,, 21,o:s kanwık ,.ym, 22. 
~· 24,06 cub&Dd talmbt, J,10 

~· 
'elcert ba 2t-20 ndo, 20.20 Jcon~raruı. gra. 

~-~.İıO kd4nı orkeatraııı . 22,3:S karış"t 
~. OOaer, 23.50 haberler. 

~~· lD,o:; karqık şarkılar, 19,53 
~ "'1 Y&ym, haberler, 21,03 ope. 
~' 2f.20 &T&mofon, 

~~ konaert, 20,03 halli musiki. 
~ AYIJı, 2103 ac:ık hava konııerf, 

keatruı, ..unh&Uerde bava, baberler ve..ı. 

re, 
PAIÜS: (P,T,T,): 

18,06 orkatra konaerl, 11,11 rramofon, 
haberler, karlflk yaym, 22,06 opera yaynu, 
en 110nra haberler, bava, 
BOMA: 

18,20 dan• muaJdal, 19 kartfl)I yayın, 21. 
•ıı kanıık mUllld, U,06 opera yayını, latira. 
hallerde hava, haberler H,315 tqtllzce haber 
ler, aonra dan• muaklal, 

N6betçl eczaneler 
Bu aJqam lflhrln muhtelif •mUerinde nö 

betçi olan eczaneler fUDlU'dır: 
lıtanbul clbetlndekller: 
EmlnönUnde ( A. Minuyan), Beyazıt~!l 

(BelkLs), KUçUkpazarda (H. Hul<ıai), EyUptc 
(NA.zım Sadık). Kar~mrükte (Kemal), 
Akaarayda Etem Pertev), Şehzadebqmda 

(Mustafa Hamdi), Alemdarda (Eat >. ll'e. 
nerdc ıVitali). Samatyada (ICl'ofllo.), Balar 
köyde (Hilllll, 

Beyoğlu clheUndekller : 

lstiklAI caddealnde (DeJ!a Suda>. Tepeba
~ırnda (Kinyolll . Galat&da <Hüseyin HUmlJ) 
Taksim iaUkUl.I caddeainde (Limonclyan), 
Pangaltı haluklrgut caddesinde ı Nargflecl 
yan) , Kıwmpqada ( Vuıt), Hasköyde (Bar 
but), Beşlktafla <Nail Halit\, Sarıyerde 

<Osman>. 
Ü•küdar, Kadıköy ve Adalaı;dakJJer: 

O•kUdarda lskclede Ulerk::z>. KadıkeyUn. 
de ukl iskele caddeatnde (SoUryadla), Yel. 
detfrmenlnde !Üçler) , BOyQkadada (Ş1ıııuıf 
Rıza) Hey~llde <Halkı, ~ "'- " ..,.. 24,3' ..,,, or. 

l>airesi üçüncü bölge amir
den: 

' it Kanunu mevkii mer'iyca• l'İrmezdea evvel teau edilmit olup 
~i teıeklrüller ve cemiyetler tarafmdan idare olunan it ve 
~ ~ leri meakür kanuusm 66 mcı ır.acldesi ...alMace verme&• 
lllıl ~rı beyannameyi i•i11 tarihinden ib'baren bir balbt zarfmd• 
~ Bölge imirl<iine ıetirmeie davet olunurllır. Alrai takdir • 

ıs...uni takibatta bu!unul•cakbr. (6043) 

'~· ~ arıar hda n bul BaşmDdOrlDAilnden: 
~ilpfrto bayilerinin İnhisar far İdaresinden ruhsat almağa mecbur 
.a~a. yazılı ve muayyen fiatla fazlasına aatıı yapmaları da ya
beY.i "'9 l • 8 • 937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğilmüzden ispir. 

.YJ19 teskeresi alanlara ispirto satmak için de ayni tezkere ile 
mette olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eıhuın idare

t 1 ereai almadıklan ve muayyen fiattan fazlasına ispirto saL 
ektedir. 

te.Jreresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto satanlar hak
'-hki.mmm tatbik olunacağı illn Ôlunur. (5936) 

UCUZ SATAN ÇOK SATAR: 
.ALMANY ADA 29 MARK, TüRK1-

YEDE 13,75 KURUŞ N1HAD IŞIK 
GRAMOFON MAôAZASI REKORU 
KIRDL 

Bir ayda üç yüz yeni müşteri ka
zandı. Anadoludan almakta olduğu -
mus yüzlerce mektuplarda fiyatmm u
cuzluğu hayreti mucip olan bu gramo-

fonların kataloğunu iateyorlar, meşgu
liyetimizin fazlalığından sayın müşte
rilerimizin arzularını gueteye resmi
ni bastırmak suretiyle tatmin ediyo -
rus. Sipariptlara posta ve ambalaj 
murafiyle 15,25 lira gönderilmesi rica 
olunur. 
sıımct NO. 37 NİHAD IŞIK 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karpsında İzzet 
Bey bam. 

Dr. lhean Sami - .... 
Ti FO AŞISI 

rif o ve para tifo hutalıklarmı 

tutulmamak için tealrl kat1, mu

afiyeti pek emin tu...e ıeıdır. Rer 
ecza.hanede bulunur. Kutuau: t5 

kuruttur. 

9'ıw._ - • Hastalannı. herıiln aabah 10 dan 
~,~en kirası 6<' Jira oları Beylerbeyinde Beylerbeyi mahallesin<le ıkpm l9 za kadar Kırılr8y Tltnel 

u 

Resimli hakiki bir vak'a 

Genç ve Taze 
Görünmenin ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 7 de §ayanı 

bir metculiyetten yeni ve sihrimiz hayret bir tenle 

buru,uk ve "4 te bir" pudrayı 

kullandı. Bir mflc-
sonra, 

yorgun 
vardı. 

Bu yeni 

bir yüzü 
natiıin iğneleri 
cezbettiği gibi cild 

pudranın için son derece ya-
son derece yapııma pışma hassasıruı ma· 
hassasını veren fcv- lik gayet i!ıce bir 
kalide inceliği adeti pudradır ...•• 
yüslinde gayrimer'idir. En aami- ' 
mt dostlannrz bile pyanr hayret ,ı 

teninizin, tabii clizellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

cenç ve terütaze 
ı8rUnUyordu. 

Yüz ve burnun par
lakbğı tamamen zail 
olmuf, hatta bütün si
yah benler kaybolmut
tur. Bir defa pudra· 
)anmak kilidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pııma hassasına ma-

' liktir. 
cakbr. Dıprıda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka teıkı1 et-
cUne;te veya deniz banyosunda 
ve yabud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
ıtızellikte bir tene malik olabilir· 
siniz. 

Bu pudr-. ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen mUteeaıir olmas ve 

mez. Tokalon pudraımı, cildiniz-

de son derece yapııma hassasını 

veren ve fevkalide ince olan bu 

sihrimiz "4 te bir,. pudrayı kul· 

tanınız. N eticeainden 
memnun kalacaksmu. 

son derece 

Rinlerce Tokalon mil~terisiııd«"n miletısesemize mektup yazan

ların mUtahedeleri kendiliğinden gelen en kymetli delillerdir: • 
(Tokalon krem ve pudralannı lı·11llanmaya btqlodığım giin· 

denberi cildim kendi krem ve pudrasını buMu) 
Beylerbey .••. K. caddeıi. .•.. Mu \ 

( Kremlflrinizin bir hafta :arfında cildimde gösıermi~ oldu· 
iu iyi tesirden müıevellid memnuniy~timi isim ve adresimle 
ilan Ptmeni:i rica ederim.) 

Bebek ... lb .. So •.. No. 11 Ra .•• 
Mektupların aınllan dosyalamnızda saklıdır. 

• 

~" .:nc1& No. 3-5 ~ki Hamidi:iiye mektebi 938 veya 939 ve 940 sene. meydanı Mahmudiye caddesi No. Hagdaı kafa Lisesi Dlıelıl iJı lilğünden 
\ ~ kadar kira)"• verilmrk üzere açık arttırmaya konulmuttı:r . 112 de kabul eder. . 1 Okulumuma leyli ve nehari talebe kaydıan devam edilmektedir. Leyli ~ 
~ ım Müdürlüğünde gö~illebilir. İstekli olanlar 4 lina 50 kuruş. Sah ve cuma &ünleri saat 14 den ı lebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 ka.dal' devam ed&o 

ı:.,~ektup veya makbuzu de 16-9-937 perıembe cünü aaat 14 18 ze kadar paraıızdır. (6059) 
::-cumende bulunmalıdırlar. (1) ( 57 57) -WWW&WWWW!!!!l_!l!!!IM!!!!!!!•!•!!!!:il!!ll!!!!ll!!!ID!!!lll!!!!ilUll~~~<·.:;ek::_v~e_:ic~a..:.be~d:..:e_rse.:__d_ah_a_d_a_te_m_d_i_t _ed_il_c_re_k_t_ir_. -----------
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Rakkase 

• 110~11'.._ Ayrıca Solist Bayan M U A L L A Telefon : 42&7a 

1 j''I,' ..,l' [ı ı I' 1 ', 1! ı ı 'j•lı 1 
j l ,, 

1 
, : • ~ 

1 
!ı ~ ! 1 'I I 1 I• " • 1' , 1 lı oı , 1 , , 1 11, ,1 

STA 
Kuz KOSM n - Amerikan Kız Koleji 1 Robert Kolej ·E~KfEK KUS iM 

11 : Amavutköy, Tel. 36.160 J Bebek, Tel, 36 ... 3 • ~ 1 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir mlitsscscdir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültiirc son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı ya~tılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmiHünü temin eder... Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

M l) H EN O J S K ( S M 1 ~ ve nazari usullerle elektrik. makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 
K.A YiT GON LERl: Çar~mba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 eyllılden sonra her gün 

Fazla malümat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 
DERSLER: 22 Eylul çarşamba günü ba~lıyacal<tır. Leyli talebenin 21 eylül salı ak~amı mektepte bulunmaın lazımdır. 
Erkek kısmında. nihari kayıd günleri 18 eylül cumark-si ve 20 eylül paz;ırtesi günleri, kız kısmında ise 20 
ey!Ul pazartesi gü11ü saat 2 den 5 c lladar, ve 21 eylill sah günleridir. 

l.•mıııılllllllll -ooooı•ma~ııı :, ı. 11111 ,, ı• , ' ' 
' 

1 1 il • ıı ı 1 !hı :ılıı ·lı 

............................ lılılEIYLlllttı; .. ·-:~ 
, ;,., 

5 dokıl(<ı f.vvd .. . 

n r Gript ı almlUiaıı wı;c1 •. 

fllbrabın ve ağrın · n en 
tlddalllslnl an kolay, 
en çabuk va en ucuz 
gaç!rmanın çaresi b:r 
kafa GIRIPIN alm1kbr. 
Mlday bozmaz, bti17-
raklarl ve ka bl yormaz 

// I 

Aldıktan bc.5 ıl..1kik.a soıı'!;, 

Ucuz - Tesirli - Zarars•ı 

icabında günde 

rF-~~~~~~~~~~~!i!i!!!! Talefan: 42&17 

Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde : lı 
Avrupada dahi tasdik olunduğıı 

gihi, Almanyanın bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu, 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar· 
mııtır. 

1 

iŞLiT • 
1 • ... ----.. 1GCND~Ltl1 · ı YATILll 

ANA - iLK •ORTA - LiSE klSIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. 
Pransızca, Almanca, ln,gUizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak blltlln öğreniciler lştirAk 

edebilirler. Okul hergUn saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıd işlerine : 
1 ! 

-1 
CUMA, PAZA~TESi, ÇARŞAMBA günleri bakıhr. 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDES!NDE 

Erkekler kısmı : MUnir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Koz 
Erkek Hayri e • 

1 1 " Vatoll 
yatısız 

Ana - llk - orta lise kısımlarını havidir. ~'en ve edebiyat kolları vardır. llk eınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. Münirpa.Şa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında. leyli bir liseye Jiı.zım olan bütün 
mU§temilitı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında ted
risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayıd muame
lesine başlanmıştır. HergUn sabah, saatıO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530 . 

• I ............................................ ~ .. .. 

1 IstiklAI Lisesi 
Direktörlilğünden • • 

1 - İlk, Orta \'C Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız \'C erkek talebe kayd ma de\'am olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabuleditmiyccektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. , ................................................ -

CN ALAN 
SARI KURDELE 

ODE 
PJ6k•~ rı ıı da çıkmı•tır • 

Okuyan: MÜNiR NUREDDiN 
----•Plak No. 270904 ----• 

DOKTOR 
Nacaattln Atasagun 
Her eün sabahları a.ekiz buçufa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lile 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabuJ eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

bilinde muayene eder. 

1 

T 1 K U ucu atınmaz, boı mu 
rekkep alır kuvvetli beaılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakııdığr 
halde her ne şekilde durursa dur· 

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T f K U 
nrtlı mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve Kııt11111 
renkleı de de bulunur. blJl 

Her yerde arayınız. Depoıu: Havuzlu han No. 1 btal' 
Taşraya posta ile gönderilir. 

Her akşam .., 
Mamlaketln an yUksak sanatklrlarll• biri' 

FiVS 
T .A K S i M ::~-;:::.c1• 

Tel: 43703 C::::" 
ark ulisa9' 

. ·n ef1 
işteha ve kuvvet ıçı 

birinci Hiçtir "oa' 
Çocukların dlşlerl9ln kolayca (~oe. fi" 
na, kemlklerlnln kuvvetlenme8

110oo 
cuk emziren annelerin sOd 

~oğalmasına yardım edet• tJI'• 
Bilumum eczanelerde bulUd ,,. 

Satılık 
Kıymetli arsıJ ~,... 

bit~ 
Divanyolu Piyer Loti caddesinde 160 metre murabbaı 
utılıktrr. Talip olanlann ayni cadde~ 3• numaralı baJttY! 


