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Sulh, emniyet ve anlaşma siyasetinin yeni eseri 

yon anlaşması bu saatte Meclisin 
tasvibine . arzedilmiş bulunuyor 

ismet lnönünün l ·--..... .. ,. -

rnühinı nutku 
~ Fransız ve lngiliz donanmalarına 

ı ürkiye, kendi vasıta ları nisbe
linde müzaherette bulunacakllr 
~~k . 
~ara, 18 (Telefonla) - Kamutay 
~t laat 14 tc birinci reis Abdül· 
~ ~tndanın riyaseti altında toplana-

"-ı~t ~yonda yapılan Akdeniz anlaş· 
'1 Utcrinde müzakerelerde buluna· 

~· 
ttliste evvela } ek lama yapılacak 

k~~ .ınUteakip Başbakan İsmet 1n
'ız lil'lGye gelerel~ Akdenizde kor-

~a karşı ittihaz edilecek müşterek 
' ltr l.izerinde hükumet namına iza-

\'trcçcktir. 

,~~akanın bu izahatına hususi bir 
~lllıyct atfedilmektedir. İsmet in-

den•~ H . . . • .. wvnra arıcıyc sıyası musteşa· 

xlllan Menemcncioflunun da söz a

'~ lh'-'1lmaktadır. Bundan sonra p ıncbuslar söz alacaklardır. 

~ aru grupu toıılanch 
~ kara, 18 (Tel:fonla) - Büyük 

tt Meclisi Parti grupu bu sabah sa-

• : 

Başvekil ismet l nönü 

• 

' 

l(,Jlı 
L'olq » emıır lııgl!iz torpito1armd an "Bıılldog" ve "Kempcn/eld" A7c. 

deııize 7ıarchctlerindc11 biraz evvel Chatlıam limanuula 

Nyon anlaşmasının metni 

l\ontrol filoİarının 
lırnanlarımızdan istifade etmelerlne 

~üsaade edilecek 
~'.c~ :Snyıık "Millet ıı:ecUsinde mUzakere 1 Kendi hUkOmeUerl tarafın.dan usulüne tev 
~ 01an Nyon anlaşmam metiıinln gay. flkan ealAlılyetl baiZ olup B§llğıda im:ı:a.,ı 

tercuıneai ııudur: ( Devrımı 4 üncüde) 

Şimali Çinde 
Japonlar kazanıyor 

100 bin Çin askeri ihata 
edildi ricat başladı 

(Ya..."'t.!ı 4 'ilncüü) 

at 10,30 da toplandı. Grup şimdi Nyon 
anlaşması üzerinde görüşmektedir. 

Hariciye eı1cümenind ~ 
A7'4cııi:ac 1:-ontrol vazifesini görecc7.: Fransız torpito1aruıdaıı bazıları ı·:: 

kontrol,a memur Fransız fiws-unıtnı l:ıımandanı vis..amiral E.stcva 
Ankara, 18 (Telehnla) - Meclis 

hariciye encümeni kendisine havale e
dilen Nyon anlaşmasına dair kanun la
yiha metnini tetkik etmiştir. E ncümen 
mazbatası hazırlanmakta.dır. 

Encümende müzakere edilen ka
nun layihasının esba\Jı mucibesi şöyle
dir: 

52 lngiliz torpitosu 
Akdenizde kontrola 

''İspanyada ınücadele halinde bulu
nan taraflardan hiç birine ait olmıyan 

(Devamı 6 mcıda) 
memur edildi 

Ruzveltin 
mühim 

bir nutku 

Hava ve deniz üstü korsanlarile 
mücadeleye dair anlaşma da 

imzalandı 
Almanya ve ltalyadan 

"HUrriyetln zararına 
t ethiş rejimi" diye 

bahsediyor 
(Yazı.!ı 6 rncula) 

Zehirli 
diken 

Agatha Chrislie'den ~eviren 

«va - NQ > 
Bugiin 5 inci sayfamızda başladı 

Muhakkak 
okumalısınız 

11ııı1111111 1 ııııı-..11111'11111_ .. _.. ...... "lllllı_ ...... '"' 
lEskD v a on 

v e şelhlıremnınıı 

Haydar 
BlYlglYıın 

Cldü 
Bugün geç vakit leessUrle haber al. 

dığımıza göre eski İstanbul valisi ve 
şehremini Haydar vefat etmiştir. Mer. 
hum bir nıUddettir üremiden rahatsız 
bulunuyordu, üç gün evvel kendini bil. 
mez bir halde Ccrrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, orada bu sabah saat se. 
kizde vefat etmi§tir. 

Şehreminliği zamanında lstanbula 
ilk muntazam itfaiye teşkilatını ka... 
z:ındırarak şehri o zamana kadar müt. 
hiş bir afet halinde sık sık kasıp ka. 
vuran yangınlardan kurtarmı§ olan 
merhum iyi kalpli, halfık bir zattı. l 
Ölümü herkesi mütesair edecektir. AI. 
lah rahmet eylesin. 

:/- :(. . 
Cenazesi yarın Cerrahpaışa hasta... , 

nesinden kaldırılarak Aksaray Valde j 
camlincle namazı kılındıktan sonra ı 

Edirnekapı haricindeki aile makbere. j 
sine defnedilecektir! 

Cenevre, 17 (hususi) - Nyon itllMnamc. 
alnln merbutu olan ıuıtı.tnamc, (cenup saati. 
le) 12,30 da Nyon kon!eranaı reisi sıtatlle 
hareket etmekte olan Delbos'nun rfya.seUnd~ 
Fransız ısc!arctbaneslndc imza cdllmf§tlr. 

Bu ltUtı.tname, tayyarelere ve deniz UstU 
gemllcrlne mUleallik bulunmaktnd;r . 

lUla.tname, Londra muahedenamesi ile her 

kw:c ta.nııunıtı hulruku dUvel prcııslplerint 

nazarı 1Ubara almıyaralt tecMilzde bulWl&D 
tayyarelerle deniz OatU gemilerine karoı tl.. 
earet gemilerine muavenet ve bunları hlma.. 
ye etmcğl temin edecekUr. 

'İspanyol bayrağım taşıyan Ucaret gemlle. 
Ti, bu tedbirler haricinde bırakılmıatrr. Eğer 

(Devamı 6 ıncıda) 

li üçilkçekmece - Kalltarya arasında 

Bir kamyon 
·devrildi 

ikisi ağır olmak üzere 
yedi yarah var (Yazısı 6 uıcıda) 

Gölcilk yay gemisi (köşede geminin p1cin1armı yapmı mühendis deniz yüz. 
'başısı Ata.) 

Gölcük tersanemizin ilk eseri 

• • Gölcük gem ısı 
Cumhuriyet bayramına kadar 
530 tonluk bir romorkör de 

yapll~cak 
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lngiliz görüşile 
................................ 

Almanya eski 
müstemlekelerini 

geri alamaz ! 
1ngllterc·ıiı• cenulıi Afrika domlnyonıı. 

nun, Londr!ltl::.kl fevkıı.IAde lrnmiseri T'! 
Walter, harpten sonra Almanyanın kay. 
bctUği ve §lı!Hli tngiltf:rcnin elinde bulu. 
nan müstemlekeleri inde etme!< husıı;ı•ı_ 

mm. beynelmilel blr konfcranst:ı görüşlil. 
mcsln~ §O.hsruı ~raflar oldut;'unıı söyleı'i . 

Cenubi Afrlka.nın resmi hllviyetl haiz 
bir şahsiyetin böyle bir ııöz söylemesi kar 
şıaında lngiliz efkArı birdenbire kulak kc. 
silmlıı. fakat neticede hiç kimse, mü..'ltenı. 
lekelerin Almanyaya l:ıde edilmesi tarar. 
lıı;r olmamıştır. Bu mUnasebctle lngılır. 

gıı.zctelerinden bu sabah ~ehrlmlze gelen 
Uç ta.nesinin başmakaleııinden göze çarpıtn 
k:uıımlaruu alıyoruz.: 

Morning oPst gazetesi diyor ki 
"Tc Water, müstemlekeler mesele

sini Almanya ile görüşebilmek için bir 
konferans akdetmek ve onlarla haşha
şa müzakere etmek cesaretini kendi
mizde bulmamızı tavsiye ediyor. Ve 
Cenubi Afrikanm, eski müstemlekeleri 
Almanyaya iade için, yapılacak umumi 
bir anlaşmaya memnuniyetle iltihak e
deceğini bildiriyor. Ancak, bu anlaşma 
run, Cenubi Afrikanın emniyetini ih -
lal etmemesi şart konyuor. Cenubi Af
rika komiserinin, şu hakikati kavraya -
manuı olmasına hayretteyiz. Bugüne 
ka/dar Cenubi Afrikanm mes'ul maha
filinde hakim olan düşünce, Almanya
ya eski müstemlekeleri iade edildiği 

t a k d i r td e , Cenubi Afrikamn 
emniyetinin muhakkak haleldar olaca
ğı yolundaydı. Johansburg muhabirimiz 
den aldığımız malı1mata göre, bu düşün 
ce hala değişmemiştir. Mr. Te Water 
söylediği sözlerin tamamen ~si mü
talealan olduğunu söylüyor • 

Fakat kendisi şunu bilmelidir ki, res. 
mi makamları işgal eden kimselerin 
şashi ve salahiyetsiz mütalealanm dahi 
kasti ihtiyatsızlıklardan farketmek pek 
güçütür. 

Bu sö~l6in derhal vl/ kat'iyyen tek
zip e'dileccğlni bekliye1im . ., 

Daily Herald gazetesi şu fikirde 
bulunuyor : 

"Cenubi Afrlkanm Lonclradaki fev. 

kalade komiseri Te Water, Cenubi Af -
rika hükumetinin, müstemleek meselesin 

Almanyayla müzakere etmeğe hazır ol 
duğunu söylüyor. Bu söz, esas itibarile 
şimcliye kadar müstemleke sahibi devlet 
lerin zörlcdiklerinin aynid"r. 

Fak:ıt mesele şuradadır. Herkesin 
bild'~i gibi. Almanya, müstemleke me
selesini görüşmek istem'yor. Hitlcr, 
müstemlekeleri geri istiyor. Gerek bu 
meselenin müzakeresi teklif edild'ği za
man, gerek Milletler Cem:yetinin ayni 
mevzuu görüşmek üzere Almanyayı 

davet ettiği sıralarda, .Hitler daima 
düpedüz b!r ''hayır!,, demiştir, dave. 
ti reddetmiştir . 

Filhak'kaı Nazi hükumeti, tnüs -
temlekeler meselesini iktısadi bakımdan 
tetki kettirmek istemiyor. Eğer naziler 
müstemleke !ıtiyorlarsa, bu talepleri ik 
tısadi sebeplerle değ'ldir. Almanlar, 
sadece itibar için, ihtişam için müstem
leke istiyorlar.,. 

N ews Chronicle gazete1inin fikri şu 

yoldadır: 

"Dünyanın bugünkü halinde, Alman 

yaya müstemlekelerini iade etmeği dü 
~ünmek pek müşkül, hatta gayri miim· 
kündür. Daima silahlı kuvvetlerinden 
bahsetmek suretiyle tekrar ettikleri bu • mevzu üzerinde kendilerine inkiyat e. 
dilecek olursa, naziler buooan sonra, 
tehditle her şeyi alabile<:eklerini sana
caklardır. 

Bundan başka, Almany.ıya ve müt • 
tefiklerine t:caret yollanmu:r tehdit et· 
meııine imkan verecek bir kaç deniz 
üssü daha niçin verelim?. 

Bu işin, uzun müdde devam ~de. 
bilecek yegane tesviye sureti, henüz: 
Daminyon vaıiyetine gelecek istidadı 

gösteremiyen bütün müstemlekeleri 
beynelmilel kontrol altına koyup bü
tün milletlerin istifadesine arzetmek -
tir. Bu gayeye matuf olarak pratik 
yollar ne kadar çabuk araştırırsak, o 
kadar iyi olur. ,, 

Güzellik kraliçesi 
alışverişi 

Fransada güzel kızları kandıran 
bir şebeke yakalandı 

Hile 28 yaş arasında altı g-UzelUk krıı.llçe. 
ııi, Fran.ııanın Nls ~ehrinden Koralka ada.sma 
kac;:ırılmaklayken, zabıta tarafmdıın beyaz 
kadın tacirlerinin elinden almmııtır. 

Korsfkada bar i§leten Jean Startb hılmli 
bir erkek ve SeU\"C isimli bir ka.dm, "adam 
ayartıp kaçırtma., suçuyla tevki! edilml~ler -
cllr. 

edilmekteydiler. Birçoğu da sonradan harice 
gönderilmekteydi. 

Birkaç gUn evvel zabıta, Stn.rthı eli kA.nda 
yakalamak için bir tuzak kurmuş ve Riviera 
da bir güzellik mtlııabakuı yapıldığı ııırad'l, 
hakem heyeti arasına bir pollıı hafiyesi oturt 
mu§tur. 

Polis hafiyesi Starthm en gUzel kızı seçti. 
tini ve sonradan bu kızlardan altr tanesinP. 
Ma.dame Seuven mUesseııeııindc çalışmak U. 

Bir mUddettenberi zabıta, Starth'ln barına 
ııık sık gelen güzel kızlardan ıUphcye dUşe. 
rek, bu adamın izini takip etmekteydi. 

Yaptlan tahkikat neticesinde kızlardan bir 
çoğunun Rlvelera ııahillerinde yapılan gUzel 
lik nıUsabakalarma namzet olarak giren ve 
.ı;onra Korslkada bir terzi salonu lçln ken.. 
dilerlne mankenlik tekil! edilen kızlar oldu. 
ğu anlaıılnuştır. Bununla beraber, kızlar a. 
daya geldikleri zaman, ellerindeki mukave. 
lena.melerln muteber olmadığı kendUerind 
söylenmekte ve barlarda çalı§ma.ğ& nıecbur 

zere ı, tekli! ettiglnl öğrenmiştir. r 

Nihayet bundan Uç gün evvel, altı g-tıuı 

kız, kendilerini angaje denlerle birlikte, Kor 
•ikaya gitmek üzere vapur lskeleııiı:ıde bu_ 
luomu§lar ve kendilerini gözllyen polis der. 
hal baskın vererek Staarth ile Seuve'l yaka.. 
lamıı,, bu suretle iğfal edilen güzel Fransız 
kızlarını, bt>yaz kadın ta.cirlerlnln ellnd~n 
kurtarnu~trr. 

Seyit Rızanın 
tevilleri 

Kab&hatı başkaları
nın üstüne atıyor 
ElAzi.z 18 (HwıuetJ - Şakt Seyit Rızanın 

iııtlcvaptan çıkarken ort da toplanan ha.Il:a 
hitaben bir ıeyler Sö_yleı•ek lstedltlnl bildir. 
miştlm. Orada bulunanı~ şakinin: 

•'- Ben ll3f de~tıım. Bc::"I TilrkUm. TUrki. 
yeye isyan etmedim,,, 

GC:ıi sözler söyledi!;in: uuymuıı::rdır. Hain 
ııözlcrinl söylerkuı ı-.111k galeyan gö!'ltermı~ 
ve j.:ınc!.ır.nalar §a.kly! ~iltunntlşlerdir. 

Diln ı<.ılı:ıh Cl'kcnden bft.§layan isticvap 
- f:cylt Rıza hastalık ıı.IAmeUerl ı:;-öster. 
dlğtndr, ~ saat on ikide kesilmiş ve !ı;tıc. 
Taba bu u.balı saat aeklz:le b8.§lanmışlır. 
Seyit Rıza lsticvabıntla mUhlm lf~aAtta bn. 
lunınakta ve bazı isimler vcr.nektcdir. Yal. 
nı:ı: isyanı hep diğer rel.slt-rir. teşviklle ya:>. 
ma.ğa rezı cldu~unu aöylenıeğt ibmal etme
Mek te ve h<:nd!h.in!n tıı.!Un sevkile bu i§ln t. 
tlnpc bulu::dı.ığunu na.ve ctmc!:t.edir. 

Kont dö Martell 
Gelecek hafla 

Ankaraya geliyor 
Pariste bulunan Fraıisamn Suriye 

fevkalade komiseri Kont dö Martel 

ge!ecek hafta şehrimize gele:ek ve 

buradan Ankaraya giderek b'r kaç gün 
kalacaktır • 

Fev!<alade komiser, şimJi Paırste 

b:.iyük elçimiz Suat Davazla, Hatay 

statüsü hakkında temaslarda bulunmak 
tadır. 

Nl~ah 
Matbaai amire miidiri eshakı Bay 

Mahmut Zarif Selçukun oğlu Bay Sa. 
im Selçukla Bayan Nigar Akkoçun 

nikahları dün Kadıköy belediye daire

!indc aktedilmiştir. Yeni C\'lilcrc sa. 
adetler temenni ederiz. ' 

1 

Tarih Kurultayına gelenler dlag,atq, dai;. 
w 

~~r~l~rin A v~upa. K n:;.;~[!:!:~:~:t!.~ı 
kul turune tesırlerı yun~n (a~Ji ~elim) dun} a }tilkJ11C• 

taksım edılmış şey oldu~ yanın ıt. 
DUn aefen Alimlerden Macar profesörü -der. Aptallığında bütün d~ - }tİÇ 01• 

"' tifak edeceği zavallılar dahı eden iŞ· 
Kurultayda bu tezi fzD;h edecek mazsa kendilerini a1akaa.ar ıcanidır

ıe:-ac _ doğru düşündük,lerıne söyJiycn 
ler. G2rçi akıl danıştıklarını tevstU• 
çok kim~elcr vardır: fakat~~u ne.sihBti 

. • ÇO"'ll • 'c: 
larm~ pek ınanmayın.' 'd'k)erine 1~ 
dinlcmey;p yine kendı b1 '..:ı.ıl dallı§· 
görürler. Zaten onların . • kendi 8• 

mak'' dedikleri §CY ekscrı)a., dan ba"' 
~ . k • ...rııSUll 

kı llarmr begendırme H..L .... 

ka. bir ~ey değildir. .. ·le etrafı 
Yer yüzünde her şeyi şo) adaJll aı 

ifo gören, imkanları · se~n7 bir ne''1 

olduğundan mıdır? ne<lır · . 1 ııer 

t d .... U J1er ,,.l'nıY' dil 
mıymm ıca uşun P "' 5a.ğ· ' 
hamleyi kötülemenin adın_ı l~a.f ı-aJabtı-

Diin qclcıı ecnebi alimlerinden Rahip A.::a~.~. Dr. Fchir Gr;sa ve !ıfarinato<J 1 .. " 
yu koymuşlardır. Bir nev . . :aaıı ("Le Journal d'Orient,,d& Dana!lofuı:ı krokiııt) bl 
lı"'rna "edebiyat" dendiği gı ··ı' rir· 

İkinci Tarih Kurultayına iştirak et
mek üzere Jün de Macar profesörlerin
den doktor Feter Geza, ranıız filimle-
rinden ve Pere Azais profesör Marina
tos şehrimize gelmişlerdir. 

Uzun senelerden beri Macaristanda 
Türk Tarihi üzerinde tetkikler yapan 
profesör Feter Geza dün şu şayanı dik
kat sözleri söylemiştir~ 

' ''- Macar Maarif Nezareti Pruto 
Bulgarlarm, yani eski Türk - Bul

ga.rlarmın menşe, kültür ve tarihlerine 
dair araştırmalar.da bulunmak üzere 
1 S sene evvel beni Bulgaristana gön
dermişti. Şumnu civarında eski Türk 

- Bulgarların kült yeri olan Madara
da Kurum han ve Omurtag hana ait ve-

sikalar üzerinde araştırmalar yaparak, 
eski Türk - Bulgrlarm payıtahtı olan 

• ve halen Pliska adı verilen yerde hafri-

yatta bulundum. Bu münasebetle, şim
diye ka.dar neşrettiğim 29 muhtelif e

serde Bulgar devletinin doğrudan doğ
ruya Türk teşkilat dehasının mahsulü 
olduğunu müdafaa ettim. 

Matbaaya verdiğim yeni eserimde 
de eski Bulgar - Türklerinin harp tek
niğini ve tabiye usullerini tanıtryor, ay-

ni zamanda umumiyetle muhtelif Türk 
kavimlerinin Avrupa kültül':ine yaptık-

lan hi~meti teşrih ediyorum. Bilhassa 
Balkanlardaki süvarilik, askeri kıyafet, 
devlet te§kilatçılığı ve zirai kültür sa-

halarında eski Türk - Bulgarların rol
leri hakkında bu eserde etraflı malUmat 
vardır. 

Eski Türk - Bulgar kültüI":i de
yince, yalnız Tuna Bulga~larını anla-

mak doğru değildir. Eski Türk -
Bulgar dediğim zaman Volga civannda 
müslüman olan ve Pekin ileLyon ara
smda ticari münasebata tavassut eden 

Bulgar Türklerini de kastediyorum. 

Volga kıyılarındaki devrin en mühim 
merkezlerinden biri olan Bulgar şeh

rinde basılan sikkeleri İskandinavyada 

da buluyoruz. Bunlar bilhassa kürk ti-

caretinde çok meşhurdur. Osmanlıcada 
bile Bulgari tabiri bir nevi sahtiyanlara 

verilen addır ve Efganistan, İran.da, !. 
talyada da halen ayni manada cl'an 

ya~amaktadır. Tarih Kurultayında oku 
yacağım tezde bunları ctrafiyle anlata-
cağım. 

Şahsi kanaatime göre Slavların dev 
let teşkiline Türkler büyük amil ol
muşlardır. Tezim "Bulgar - Türkleri 
ile Macarların ve diğer muhtelif Türk 

kavimlerinin Avrupa kültiirüne tesirle
ri .. adrnı taşım::ı.ktadır.,. 

Profesör Marinatosun söz'eri 
Girit mü~esi müdi.irü bulunan Yu

nan profesör Marintatos da şunları söy 
!emiştir: 

"- İstanbııla ilk clefa 1932 de bü-

p'ik bir seyyah kıı:ilesinin başında ola
rak gelmi~ ve ilmi tetkiklerde bulun-

muştum. Bu sefer Tarih Kurultayına 

iştirak ederek, "Milattan evvel 2,000 

inci yılda Cirit ile ön Asyadaki Eti 
Krallıkları ara~mclaki münasebat,. 
mevzulu bir tez okuyacağım. 

Girit ile ön Asya arasında çok ya-

km münasebat mevcut dduğunu ve her 

iki memlek~t medeniyeti arasında şa 

yanı dikkat bir benzerlik bulunduğunu 

hafriyatta elde edilen eski eserler İı· 

pat etmektedir. Şahsi kanaatime göre 
bu eski çağlarda Girittcn ön Asyaya 

hicret edenler Girit medeniyetini oraya 
götürmüşlerdir. Bu Girit medeniyeti E
tilerden evvel ön Asyada yaşadığına 

göre, Eti d~vletinin teşekkül:.inden ev-

vel bugünkü Hatayda Giritliler yaşa· 
mışttr. Kıbnsm karşısır.da Rasşamran-

da yapılan hafriyat neticesinde elde e
dilen eski eserler bunu gösteriyor. Bu 

nazariye hakkında Km ultayda etraflı 

malumat vereceğim . ., 

Fransız arkeo1oğu 
Fransız ordusunda rahip bulunan 

Pere Azais orduda bulunduğu mevkide 

Trakya ve Habeşistanda yaprlan hafri
yata memur edil.eliğini bu vesile ile eM:i 

•eserlerle alakadar olduğunu ve Bükre~ 
kongresine iştirakten sonra buraya gel· 
diğini söylemiştir. 

Bu Fabah ge'enl~r 
Kurultay için bu ııabah da Ş'!hrimh:I" ya. 

banct profe~örlerden Rlfka, Dartvil, Pi§a. 
ro!ııkl de gelmişlerdir, 

Mebustan davet 

t> bÖ\' c :< 
kimseler de o güzel adların · aecelt· 

·!;van e 
kin şeylere takılmasırta. ı. • ~ dııYıi-

ve sıı.g-
lerine bu hali kabul eder ~ 1talkst'1 

yu, cdebiyat'ı kötülernege ö,.ıc~ 
Kendilerinin deli olduk1arını.1~e~iıv r acnı .... ·11 
mekten, kendilerine de 1 • nlıır iÇ1 

den hoşlanırlar. Deli oırnaJ .. 0 

şerefli bir haldir. . •. SC"1'llent· 
Delinin hiç bir türl~sunu ııastıı· 

ldırana, ıv Gerçekten çıldırıp da sa .. üş olll. 
· haneye hekimlerin eline du§Jll us deli• 

' ahS 
Iara acınır. ötekilerden, nı d r oıı-

1ik idd~a edenlerden . kaç~a~:ı:ğ~ 1<11l 
lar, "'sağ.duyu" denilen bu a 118ıtilt 
pılmam~k için çoğu .r,.'tınan oıılsidDo 

. sağ.duyudan da uzaklaşırlar· .•• gerıte• 
bir nevi sabit fikir hasıl olur· 0 11s.I· 
. dil .. d" ~ .. d ·ma yanlıştır. tUriU 

sın şun ugıı aı }(a 
de ben daima herkesten baş gore 
d .. '' }' ' d ler \'e onB a·ıı-I uşunme ıyım,. er . id ı ~ 

hareket ederler. Herke.sın btlııtl 

Cumhuriyet Halk 
Sekreterliğinden : 

doğru olduğu zaman bile onlıı!c J\D1' 
kabul etmez, aksini söylemcv 

Partisi Genel i 
karlar. . . aı~lef 

20 eylul 193 7 ta~ihinde Dolmııbah
çe sarayında açılacak olan ikinci T:.irk 

Tarih Kurultayı ve sergisine bütün ar
kada~Jar davetlidir. Girmek için hüvi· 
yet varaka~arını göstermek kafidir. 

Şarlo ·ö!dü ! 
Fakat Çarll Çaplen 

değH, Şarıo ! 
-, ....... 

Holivuttan ge-
len haberler "Şar-

lo,, nun öl.düğünü 

bildiriyor. Fakat 
ölen Şarlo, bizim 

bildiğimiz Şarlo -
nun kendisi değil
dir. Sinemada gör-

düğümüz, yersiz 

yurtsuz adam kı -

yafetindeki fırça 

bıyıklı Şarlodur. 

Şarlo artrk bu kı 

ak isteme ~-Bu .adamlan..kapılm . ıer. 
budalacıt~sağ:;dı.ryunun esiridir ııı\'1eı 
tün hareket1~rini ona gör.e ~~i içi!\ 
derler. Bir $eye, 'herkes :ık d ·ycttcll 
ak diyeh adam ne derece §Bh~ı .

11 
Jı(l.• 

a·g"i ,çı ıv 
mahrum ise herkes ak de 1 111s 

. -· •etten 
ra diyen de o derece şah.,ı~ .. ,,ef• 

. hUkılJll 
rumdur. Kendi kendıne 
mekten aciz demektir. r }ı.Ç 

NuruUah A 

Musolini ııc 
Rerllne damadı 

beraber gtd!r~~,·C~~~ 
BerUn 18 (Hwıuııl) - ltalY ...ııuıo ııe 

gont v· ııı'· Musollni B'!rllne damadı ınin ıı-11 111• 

•• veldl ır '' rabt>r gidecektir. tt&lyaıı b..., dllrllı~t · 
tine HIQdenburg sara)'! tahşlll e 

11 
ya.ret 27 eylQlde yaptlacaktır. dıtn ~rcCC 

Pıııın re.•· Berlin Brandenborug ka de 111' 

olan Muııoıı:oı 'b~\·ekA.let dalreB:{lıı•~ ;: 
mt görüşmelerde bulunacaktır. gı bit ı~tl ıtl 
binenin bütün kadrosiİe yapactJ n&t'rııı 

l)'C 
cia İtalyan başve~lll . \~~-~.~rıc.. · ~ 

yar ete veda ediyo tla bulunacağı~-

Son defa bu kılıkla ç Q k a C ,Jd 1 
"Asri Zamanlar,, 

filminde görün - b i r ö' Ü rıı sadıli· 
,. }derhU111 dllıll müştü. 

Gersi Şarlo, bu 
kryafeti ile: sinema 

po:-desinden çekilip gidiyor ama, onun 
yerine, yepyeni bir kıhk bulmll~tur ... 

Acaba bu krlrk nasıl bir şe
0

ydir? Şar.lo 
bunu henüz bildirmiyor .... 

Eski Şarlo söz söylemezken, ''yeni 
Şarlo,. filmde kohuşacak, tamamen 
yeni bir şahsiyet olarak görünecektir. 

Evrensel §Öhrete sahip olan komik 
Şarlo, şimdi yeni bir film hazırlamakla 
meş:uldür. Bu film bi: seneden evvel 
bitmiş olmıyacaktır. 

Filmde kadm rolünü yapacak olan 
artist. Şarlonun karısı Robert Godar

,, .,, nıı,- " 
zade Ba.. .. J3ı>; 

....ıu ., 
büyiik ot:' )\ıSll bli.l 
ıf ustafa n soıır 
bastıılıkta. ,, gcllç 

.. pe" ve henuz ,,e , 
d .. vlccn 13ı1 

ya.Şlll ,.. ·r 
. tıtıiştı • \111• 
fat c . geııÇ . 
kıyınetlı ·rı:ctı • 
purcuJuk ~udiİI"."' 
nin uJ:ll~ın c)'ıcJ'J'lı~ 
1 .. g~üttil ıftt . ıceııd' 

Jııcrhuın Mı•st(Tfa u ~ ibl ,·c 
ol<lllgıı g etJ11'ş ·ı 

hususi ~irketlerini idall'\~ . de te~e 
. kctını "·ııi 

• Ruşen _ Snd limted ı;ır teliil'1 
accn 

ı ederek I•'ord merkez ·au. ,1c# 
· · yor " _ deruhde eylemiş bulunu jlcllsst ·c.r 

Yakayı bu kadar anlatnu~ken, Şar Memleketin ticaret \'e ııiıI11rtı iıt 

dır. 

lonun şimdiye kadar s,sJi filmlerinde minde kendisinden bilYu:;ı;ktııı ge~:ıı• 
niçin konu~madtğmı yazalım. h<'klcnen bu hnlf.ık ve ç~ . wrıl) 

Serseri kıhklr adam kiyafetinden · d'.;İfl1 · 
ölümü. ıı ilesi kıı a3 r kcll \rrı ştıı'· oll 

vaz geçtikten sonra Şarlora ııormıı§·"' ları dahi çok. mütccllinı c . il s:ıftt 
1
,1 

lar: . r glıll .. 11dll" 
- Bu adam neden konuşmıyordu? 
- O kılıkta adama konuşmak ya-

ra·ı ııyordu onun için yeni bir şahsi

yet ve kıyafet ortaya koymaklığcm la
zımgeliyordu. Şimdi onu yapıyorum. 

Cenazesi yarınki paz<I ' cokBgr J!1l' 

birde Şişlide Şe,•kct be) ·.,.j,·C c3 
10 T c:rı". şı 

köşkten kaldırılarak c.. ~orıı 

inde namazı kılmdıkta.D }tt~r
medf en1ne tevdi olu~aca 
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~"! q,öti4~~: 
~eşhur -

~Elrmaklar 
~C!Jte edebiyat kitabım.zda, ta

da e:ınasında maııasını kavnya-
s:.nra:fan sökto:iğüm birçok 

~·•rrjı, F<ıkat bunlardan birini 
Stıa !. aınıdn:t: 

il P:.'"makl~ Huan, 
'- kavııkuzah taavir te ... 
'lltdir? Önünü ardını bilmediiim

Yolua için.de birinin parmağı ol· 

' •nı, ned:nse bir türlü ihata 
~rulll. 
dı en parmak ... Ötedenberi kuı

aır lırnız bir ıey değil midir? 
~~itler memleket dahilinde her 

Cttıı 11. bir orostopolluluk' çık&a. 1 
, l kulağa fısrldarlardı: 

ttihat ve Terakkinin parmağı 
l-. 

"tt~U.~iYetten sonra hemen her irti
. bt.ıau de bir müd'det milleti ti
ıtdi • 

'S . 
~~lta;ı Hamidin parmağı ... 
t~' de böyle görünmeden faali

• " en kuvvetler varmıı. belli. 
' ~gi taşı kaldıru.n altından 
~u itin arkası çapanoğlu çıb
t.q tabirler ötc.denberi methur

itriıı· t "tcyh:iliılimın parmağı, ye-
\Ja.:IJı parmağı,, gibi sözlere pek 
~Oruz. 
~~t, Ötedenberi ürlcüten merak 
: ~ uyandıran bir parmak var-

, ~n parmağı! 
~ 0 hangi ite girerac tama..mdir. 
~ tazetelerde ıerlevhaya geçin-
~ altını okuruz .. Tarihte de 

\ıı 1t !'tnağı müthiş bir parmaktır ... 
~~hından kuvvetlidir. 
~ \~ri parmak salan mcıhur 
~ ı.. de vardı. Memlekette faraza 

..._ ııır • 
~ ısyan hatta bir yangın çık-
' t terı evvel herkes §Üphelenirdi: 
l~l\tUiz pa.rımağı ı 
11'1 tere eskiden hiç de böyle ıa
'l 11 lttlh, filesof, ensesine tokatı 
\;:"dan lokmayı al cinsten değil
~ hatır •.. O ne afacandı o ..• Her 

ondan şüphelenirdi. Meseli, 
~P&rnutı,, dendifi vaki olmaz
~timizin siyaset aleminde fa
~ rağmen... Fransız parma
~ ~.~us parmağı? ... Birkaç asır 
\.'UJrnanımrz olduğu halde pek 
~tir •.. Fakat bakın mütareke 

e "V enizelos parmağı,, gibi 
~tlanırdı. 

\ ~lıh birdenbire müthit bir par
' Ur etti. İngiliz parmağından 
' Oldu: 

~ !loı!tvik parmığı. 
~ değil mi? Yahudi dala~re-

da yahudi parmağı her ne 

\.~ı Yoktur. 
~ l\far da bir nevi faıist. Fakat, 
\'°' .Parmağı,, denmiyor. Artık 

~1« t?ıırı parmağından da bahsedil-

- il. ~Yeni bir parmak zuhur etti. 
·\'de rı~rcıinde bir hadise olu, 

bir hır gemi bat1a, yahut Pa-

- b~~ba patlasa, herkes ıüpheli 
' t~ ltibırinin yüzilne bakıyor: 

>'in parmağı mı? 

(VA·Nd) 

Krızancı yokuşunım o nefis manzaralı ycrwri boş arsalarla doluydu. lr e bu arsalarda lfığımlar kaynıyordu ... 

lstanbul konuşuyor ! 

"Bazan kuşları, hazan da kom
şuların cam ların ı avla rını!,, 

Taksimin Kazancı yokuşunda, elindeki sapanla 
sağı, solu taşa tutan bir çocuk böyle söylüyordu 

Kazancı yokuıunun ortalarına, daha 
ldoğrusu, Taksim ile Frndikh arasındaki 
kısma geldiğ'miz zaman, fevkalade lir 
manzara ile karırlaştık .. 

Salacak, Sarayburnu kıyılarından ta 
Fenerbahçe ve Adalara kadar uzanan 
bu nefis panoramayı, Marmaranın, o 
gün çok sakin olan mavi sularını daki
kalarca doya doya seyrettik. Sükütu bo 
zan gene Hilmi kaptan oldu: 

- Bakm, diyordu. Bu cennet gibi gil 
zel yerde, :-'m;li ne iğrenç bir şey göre• 
ceks:niz. 

önümüze düştü. Biraz daha Herledi. 
Yolun iki tarafındaki boş arsalardan 
t·,:rin:n içine ginı:. Sağ elinin baş parma 
ğını uzatarak: 

- işte, br t:fo membaı, diye bir ) •.ri 
gösterdi. 

Ben biraz arkada kalmıştım. Bulun • • 
duğum mevkiden göster'len yeri gör
meme l:fr tümsek mani oluyortiu. o ta
rafa doğru yürüdüm. Bu sırada foto Ali 
de bir taraftan resim alıyor, bir taraf
tan söyleniyordu: 

- Yahu, temiz değil, tifoya sebep o. 
lab'lir, diye, çeşmeleri kurutup duracak 
larına, mahalle arasındaki §U lağımları 

kapasalar her hald~ çok daha isabetli 
bir i§ yapılmış olur. · 

Artık iğrenç manzarayı ben de görü
yordum. Ayaspaıa cihetindeki apartı· 
mantar iatiliametirlden buraya doğru -
uzanan arsalar arasında, b!iyük bir çu 
kur belirmiş. buradan etrafa berbat ko
kular saçan b'.r lağımın s'mıiyah renkli 
koyu suları kaynıyor, ve müter.1adiyen 

Yazaıını : Habeıcı 

Kazancının meşhur 

- Aman, dedim, bu berbat yerde da
ha fazla durmıyalım. Görrceğimizi 

gördük .. 
Uçümüz de adeta koşarak gerizden 

15-20 metre uzaklaştık .. O zaman Ali: 
- Benim artık i~rm var, daha aşağı 

inmiyelim, geri dönelim, dedi. 
Zaten hepimiz sıcaktan bunalmıştık. 

Tersyüzü dönüp yokuşu çıkacağımız 

zaman, H:lmi kaptan, aşağımızda Fın
dıklı istikametinde görünen ve tizin de 
yukarıki resimde göreceğiniz yolu 
göstererek, izahat verdi: 

sapaıılı l>u§ avcısı! .. 

. -----

Sözümü tam<ıx.1lamaıdan arkadaşlarım 
ellerindeki salkımları fırlatıp atmışlar

dı. Tabii ben de derhal ayni hareketi 
yaptım. Fakat daha evvel üç dört üzüm 
tanesini mideye indirmiş olan Ali: 

- Eyvah ,eyvah, tifonun ta kendisi_ 
ni yedim ben. diye dövünüyordu, 

Dostcmu teselli etmek, aşılanmış ol
duğu için tehlike de olmadığını anlat
mak epey güç oldu .. 
Yokuşun başına yaklaşmış, Taksime 

çıkmak üzereydik. 

Karşımızcia birlder.bire, çil yüzlü, her 
haEnden yaramazlığı belli olan bir ço -
cuk belirdi. Elin'! bir sapan almış, His • 

tiklerin arasına yerleştirdiği kocaman 
taşları mütemadiyen sağa sola sallıyor
du. Bı:zim Ali hemen makinesini düzel
tip yaramazın bir resmini almağa ça • 
lıştı •. 
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KURUN' da 

A. Sırrı 
Gundan bir ııene en·rl tir mealekta~uıuı 

ülmJ,tiı: liurun ga7cteslnln eıel>rctcrl A. 
Sırrı. Otuz ya~ını henüz geçml~tl .. Aııım l , 
l'tkcn bilen bu hayatın ft':lecfl'~nl ıııı doktı. 

ııuklı l azı silo anlatıyor: 

üaldan düşen bir yaprak ne lı:c şona crc.n 
bir hayat da odur. ölüm denen h!dlse, acı, 
hattıı. müthiş olmakla beraber, o kadar .1'.l 
tabii bir haldir. Fakat bu çıplak hakikat l;ar 
şısında birnz müteselli olabilmek için hıç 
olmazsa yaprakların dökUmll sonbaharda 
olduğu gıbi insanların öltimü de hayala nıt 
'·azıfelerlnl yaptıktnn sonra olmalıdır. 

Halhulrl Sırrı Uzelli haynbnın en verimli 
bir devresine hcnUz glrml J bulunuyor .!u. 
Fazla olarak sansUtı\r ruhu, ince ı:c duygu. 
lu lmlbi ile hepımizin ruh'ıırımızı \':: J:nlt'"ri 
mizl kendisine bağlamıştı. On Uç, on durl 
yıl b1r1Jlüe çalı.Şmanın yarnttığ'ı bır fıltlr nr • 
J:nda~lığı ile "Vnkıt., ailesinin ı;ok C:".'.; r:, 
bir parçasını tcşldl ediyordu. 

Onun içindir ki Sırn Uzclllnln ôlUmll ile 
içimizde açılan yara dalma ve dalma sız'a. 
yacaktır. 

• • 
Kunın gar.et.esi bugün 2!& ııa~fanm birkaç 

~ütununı' merhum Sırnnın yazıla.rına ha"4 
rctmı,. Oradan ''Bot lıık~mle., adını taşıyan 
f:U g~l ııllrlnl alıyoruz: 

Ufuklar tutuşup çoktan ) ıuımıııtır. 
Gözlerin yu§lıdır, nıhun klmııeelz.. 
Kry11JI olmıyan koca bir deniz 
tı;inde durmadan çalkalanmrttu. 

Gllrmr.ktedir için hfıll ur.aktan 
Kolların açd,;ır, ba''" yukarı. 
Bir mumya oJmu~hır: l"üzUn &ap&arr, 
Korkmu1' ı>lbl yatıp uyanmamaktan. 

Goılcrln ) oldadrr, beklenen tektir. 
Yol, ha,m gibidir: BMnboe. g<ilgcll 
Ba,ını eğ' nrtik, bopl ey deli; 
Bckfodlğlıı 3 okıı gclrnlyettktlr. 

CUMHURIYET'de:' 

Hatip aranıyor 
Milletler <'emiycU geç~nlrrde hatip olm.'t. 

dıjtından toplanamamı,. ı•ryaml Sala, bıııııı 

hir fııntazl Jne\'Zııu yaparak pıetelere tö~ lr 
bir IH'ııı \·erilmesini ta,·ıılye edl~ or: 

"Canlı A\·rupa cllllerinden herhangi blrllc, 
in§ad ve hltnbd kn!{lelerlno uygun, ~ "ı 
EÖZ söyllyecek, gür ııcsll bir hatip aranı)ll~. 
Kendisinden beklenen şey Mançuı1 lşgalin:fe 
ve Habeş harbinde eski hatiplerin yaptık la rt 
gibi, Milletler Cemiyetinin mazlöm mlllell". 
re ~llnl uzatmak için g~ccll gündUzlU çaıı,tı. 
ğını ka.icata ll!n etmektir. 

•'Bu hatip, müteveffa Briandın ruhunu !:Ja. 
dcdecek bir muvaffaklyetıe, Şanghaydan ge. 
len top seslerinin açık bellgatine, Akdeniz. 
de dol&§an tnhtelbahlrlerln gizil talft.katıce, 
İspanyada. l~liyen mftraly5zlerln sürekli hL · 
tabcUne, Mllletıer Cemiyeti kUrsUallnden söT. 
le cevap vcrmeğe davet olunuyor. Bir vazı_ 
fesi de elinde tuttuğu zeytin dalını • Necn. 
şlııln yclp:ızelcri gibi • asamblenin yUzUne 
ssllıya.rak, ~arktan \'C garptan gelen barut 
kokularını da~tmaktır. 

"Bu hlzmete girmek lstıyenlcric b&§ka.tlp. 
Jlğe sUratle mllracaat etmeleri flAn olunur. 
Tercih edilenlere pek yllkaek ilcretier veril,._ 
cektlr.,, 

Hatta Milletler Cemiyeti amatörler arasın. 
da bir hitabet mllsabaka.sı açııın ,.e Leman 
gölUnde IAıla peynlr gemisi yUrUtmeğc mu. 
v11ffak olacak şatoları vaadetsln. Bu r.ıüııa. 
baka, b:?lk! de, kuru IAkırdmm M::.dr1-t.e \o 
~nnghayde. patıılan bombalara bir dua. nlbl 
tesir edc~~ne hl!J:\ inananları biraz daha 
oyalar. 

Azhk 
mekteplerinde ~'kteplerde 

~,~•nma odaları t'" çocuklar l~ln 
~is e dlllyor 

taşarak, kendi kendine açılmış bir 
yoldan, caddeye kadar akıp, burada bir 
tarafı içeri çökmüt, ıakaralardan içeri 
alCıp gidiyordu. 

Ark .. :iaılara 

- Bu yol, Cihangirle Fındıklıyı bi -
rib=rine bağlar. Yeni yapıldı. Parkech, 
ve çok muntazamdır. Fın:iıklıdaki asri 
ilk mektebin Beyoğlundan gelen yüz -
lerce küçük talebesi, y.cni yol sayesinde 
artık rahat bir nefes alacaklar. Fakat 
ne olur, çok işlek bir geçit olan şu Ka
zan-::ıyokuşu da böyle muntazam bir ha 
le sokulsa. Bu öyle bir işe yarıyacaktır 
ki, hiç tasavvur edemezsiniz •• 

Hem konuşuyor, hem de yürüyor • 
duk. Fakat 1 S -20 adım ya atmış 

ya atmamıştık ki. Ali, tam lağımlı arsa
ların karşısındaki b:r bahçeyi göstere. 
rek: 

Çocuk bunu görünce bize çıkıştı 
HABERCi 

(Dcı.:amı 4 iincü de) 
Bütün dersler 

1Türkçe okutulacak 

\; ~ ki llkmektep bqmualllmlert 
\~ ""'"1U111ııun rtyuetinde dün Emlııönn 
,\, top·aııarak çok mühim kararlar 

.~~~ 
\o~ ~. aabahlan erkenden fabrlk" 

~~la r Yerlere çalıımağ& gldm aııa. 
~ rııı 

':!ita ftıektebe gitmek üzere beralıer 
~ l'dık!arı ı:ocuklarm mektep ıaa. 
'~ •lııarnıarı da tı e\:lerinin pa.ydoa ..... ak 
"lıı tıı &dar barmdırılmalan için işçi 
• >au rll21a kesit bu'ur.uutu' Emlnönn, 

\ı:~tııttı~ lleyazıt, Kuımpaıa.. OakUdar, 
~'ıq il\., -Akaaray ve Samatya mmtaka. 

eı.. . ektepterde blr~r barınma odam 
~,:" ı• • 
~- t tlbıarııe kabul edllmlıUr. Yalnu: 
. ~~ "Yln edilecek nezaretçi muallim. 't· henıız hslle<illemer.tlştlr. 

\~~~td~kl mc~tl'!f•lerde birer o.la bu 
\' ra. lnhalıı edilecek .. e bu oJL " 

~, •rJtenden uıtılar&k saat 18 e kH. 

- Bakın! Bakın! dedi. Bur:ıda üzüm 
lcr var .. 

Filhakil:a yaşlı bir kadııı, genç bir 
_çocuğun yardımiyle, asm:ıların •:.izer~n

de salbnan s"yah üzüm s .. lk;mlarınr 
toplamakla meşguldü. Al:nni bu ~öz1 e. 
rin.= duyunca b'ze döndü. B!ıhçeyi' çevi
ren tel örgünün yanına gddi. El iri leki 
sep::tten üç salkım üzüm çık:ırıp hepi
mize ikram etti 

- Çok lezctl'. çok tatlıdır, biz:m 
ba'1:;:::nin fü:ü-n'er:, ded=. 

Tc~ekar et 'k. ihtiyar kadın tekrar 
İ§i:1iıı ba~ına döndügü zaman iizüm'cri 
1 ·.:m·y: hazı;J:nıyorduk ki, dcmink' Ja

ı 1; m bi:-denbire hatırıma geldi: 
~~ ~)'ette bulundur-.:lacaktır .. Fal:lr 1 

• 

\ """"1ı tntıddet ur:ı~da hem ders'erlnr 1 
~~.-::-ıttar b"m d 80ıı-.. ktıuı ya.s nt.ır 1 Bir 1ıayır m'Qess-escsinln mut1, !.' /J"ı sak·n yc:nive•.:m karşıki lağımı, oradan 

- Aman. diye bağırdım. Bunları 

"'tlırıJ • e "u • e• • 1ı· • ! 
ıtn rn:.ı.ııcaza edilP'..!§ olacc.ı.ıar. ımayesıne ~uJı.taç ol.an Kasım]><I-§a. kalkan bütiin tozların bu üzüm salkımı 

~~--~-~~~~~-~~~---~~~~~~~~~~~~--~1~zcrine kondu-unu bir dü ünün ~ 
Kazancı yoTmşu ilzerindcT.:i mikrop 
meniıaı lağım kaynakW.nndan biri 

Rmn, Ermeni ve Yalıudl mekteplerinin e. 
Easen tedrisatı tllrkı:e otan derslerden maada 
dersleri de kendi mualllmlerl vasıt.ruılle türl; 
çe okutmak hususundaki mUracaaUerl mcnı.. 
nunlyetıe kabul edilml§Ur. Bu ders sene.ıt 

başından itibaren azlık mekteplerinde bütün 
dersler türkçe okutuıe.caktır. Ayni zamanda 
gene kendi lstcklerile bayrak merulınl azı ;: 
mekteplerinde de yapılacakbr. 

Bu hususta maarif mtıdUrfl Tevfik Kut '1• 
izahatı vcrml§Ur: 

'•- Azlık okullarının turkçe killUlr ders. 
!erinden başka kendi oklittukları der81eri de 
türkçe olarak okutmak istediklerine dair bi. 
zc yaptıkları müracaatı memnuniyetle kabul 
ettik ve durumu Bakanlığa bildirdik. Rum, 
Ermeni ve Musevi vatand8.§larm bu arzuları 
şayanı takdirdir. Derslere yeni şekilde ön:\. 
mUzdekl ders yılından lUbarcn b&§lıyacaklar. 
dır.,. 

Deniz gezintisi 
C. H. Partisi Küçükpazar kamun 

üyelerine mahsus olmak üzere 3-10-
937 pazar günü Çınarcığa bir deniz 
gezintisi tertip edilmiştir. Şirketihay. 
riyenin radyo tertibatı olan 71 numa... 
ralr vapuru saat 8 de köprüden kalka. 
caktır .. 
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ı lstanbul konuşuyo~h ... Akdeniz anlaşmasının 
metni 

ve 
PRESTON FORSTER 
1arafmden oynanan 

i S I I t 11
1

1 ~ D U ~ 11 
Franıızca ıö.zlU film., tlheten: 
Parnmount journal ve (3 DA.
KiKA) ~ayanı hayret Umi f'iim 

( D!ı. ~lrJttJ/t 3 ii1ıcüd-e) 
- Nt o? •. Hayatınu:da hiı; avcı ıfü • 

medinll' m.I P 

d '/ahY• ' 1 yazarken, Katumpa~a a .. pcla 46 IlL 

Aşıklar caddesi Pirinç sokagı ,ııltlll ço\.' 
marab ha.rap evde ôtttrJn 7, çt~I~ 
afk"r bir ı;Jeden bah~etnı ş t· 20 -:::'J! 

Çok fakir, ve :ünde arıca' J<aı:s 
b

. cıarrıı11. 
~kuruş kazanabilen ır 11 

, • yaı~·· 
h. c yaıı.. , 

olaıı N ec "be, o za;nar• .ı .. ı.uncla: 
. .. ~ U her.ut 

dert yanmrf, en kilçı.a~ t:ocul: 
ia oı:ııı 'J 

ta, en bilyilttil de 1 ı yaşııı . k r.di!lıtı 
k 'çın e 

larını bakmak, oliutma 1
• ct11'1e.mi" 

yardım edilmesine ta.va!';sut 

töyleır.=1ti . de epe 
1 bıerın 

O zaman bu nıee: e ııeyc 
a'l-'allı a 

durduğumuz halde, bu ı .. 
11 

eliı; 
.. ~scseıııııı 

henüt hiibir hayır mue" 

uzatma:lığınr görüyoruz. . • t•3f 
lıp•ı ·ıııı. ,._,. d k' arti su ~i .n.asımpaşa a ı P . _ .' .. ö '<rcııd .. 

tnuhtaçl:ın himaye cttıgıı' 0 ıı3 
. . tekrar 

miz için bu nokta ıızer ne ha~;iıttü 

zan d:kkati celbetrnrk, bUd'lınesi çol 
h. ye e ı . 

muhtaç ailenin 1de ;ma ıatı1"' 
~ u tıatır 

.=.ns1ni bir vazife oldugun oldo 
b··yıe ç 

ist"yoruz. Diğer taraftan ° -eıctf• 
. l tıimllY 

culdu ve muhtaç aıleler e ·~j k:ın•ll 
. . ,.ap ettl;, , • 

hn de m~şgul olma~ı ı-. d•rl"' ·11ve c ~ 
tinde bulundu8umıııu da 1 "C! 

J-IAEE!' 

~~----~~~~~~~--------------------~~--~---·~ )J.,ı\P .... 

Bugün MELEK 
• • 

iLK 
Slnemak?Lda. aevklne CUZELLlCINE _... ft f'f LM 
MUSIKl.S!NE kQrı.trnıyacağıruz NEFiS Si 

ACI 
• . o ır;rn n 

ll=lJ e ıı;ıs1 llı>Dır föDm, aş11< .. Ma.ııannct ve g~~em!l< 'IF~ .,-eri 
Ba~ rollerde : MAGDA SCHNEICER - IVAN PETRO 1 

8 9•1 

Ayrıca : 1 - Paramunt: habarıerı. 2 - Çiçe1<ıer ,., 
yetişır : Türkçe fUm. f1 .~ 

. . .· . . :~.-~ . ... : .. :.(. 
Seanslar her gün : 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 ~, 

_....... 



Cinayet va ••k romanı 
C!brtatıe'nin bu en ruuı :rOM•ıu (Vl..NO> taratmd&n tUrkC•Y• cevrilmlfUr. 

1 

aırıocl kısım 
hı egle Paı isten 
~ Londıaya 
~lr eylill gCinü Franıanın meş 

re meydanı olan Burje attı 
~Ordu. (Pron.~te) iıimli tay• 

hareket edecek yolcular. yer· 
'1tt sıra oturtnuıtardı bile .. 
,'ıırtılrtılı yerde bir genç kız :·rr· 
~ P.tarı Cirey'di .. 

her yer dolmuıtu. Korıuımı 
\İtiliyordu. B!r kadının cırtlak 
llt• bUtUn ıa.dıtarı battırıyot 

~ duaaklarını bUktU. Du tarz 
S-rı hı~ ho1\aıımudı. Fakat 
'ür ıanati icabı Myle çaçaron 

tlı ~Ok diişUp kalkmatı mukad· 

~ c:ryalt ba~ıra,. ıe&: 
~ liıe taatlıdııtıma ptk mem
ııttı. !>emek ıiz bura'.daaınız, 
~ ~ereden gtil' ~yle?. Niste· 

"'-~tden rntT Btn de Ptne'dey
""PICe rulet, b.\ltara oynadık .. 

11."l~ yanyana ctura1ım. Hı, il 
.. ~ef kabil d"iil, Anbyonım, 
o . 
~da bir erkek ttıl itltUdl ı nl• 
'YOtt!u kt: 

hl'\lh tf el'\dilfl urltı yblt ... 
t yerimi 4tffittiritlttı. 

.._ lltlktan, göa ucuyla, erkell 
~ kı~ boylu, orta yaıtı. uzun 
~ ldamdı. Kadınlardan birin• 
Jf için, çanta11nı n bavulle
"""lll \te ISte tatara ğe~ti. 

kıı, ba§ınl çevirerek konu .. n 
btktı. Pin:='4t oturdYğYnu 

Çt&aron ıealial kenlialni •ll
t~ti. Çünkü biızat Mari de 
:1ıyu l!u. Şimdi tytb h4'F1* 
tnrn kumar muaııt\da heye
canlı bakara cıynadıiını ı~r
h taranr, klh kızarırdı. Hat 
~ kendini zorJua, onun iıml· 
~ lıyacaktı. Zira, biri ona. bu 
·~kında ıunları aöylemiıti: 
"""diaı t6ntlr&r.tn pek aıtt bir 
~ kanlıdır. l"akıt kendisi 

•nrr.iı.. Kabarelerde vaktiyle -· ... ıı, ... 
~. diler kadını tUı.dU. On· 

, I btr aı&let otdyğu anlatılı· 
~r yapın, a~ık havada yap
~ 'lhibi bir !ngUiı ledi•~ belU. 
~ , Mari, etraf ıtıı bakmdı. l'.>ı
~>'rettt. 'Meydarun ortdıncb 
~ ·~ tayyare, ona devb& 

\.~tt bckek intibıını verdi. 
\.' d'Ana htkıyor, yalnır kırtı1ınc!a 
~~llkaftlıya göztcrinin Uiıtljlni 
~ ~il. 
..:;.rıç adamın üıtUnde yün ar

~ '-ıı .~ t'11et bit l'ltter vardi. 
~ t0rüyor, fakat tözlerini onun 

dıar4urtaa&Mlrt.a iddia tdi· 

~itlerin acsi iıitildt Franu• 
(~ !ll emirler VtrGiltr. Motör ho 
~t ilb btıtadt. l{>ltr çözüldü ve 
~ trliyerek az sonra yerden ke-

~tllandı. 

~fy \it- an httehn d\lydu. bu, 0-
lr . . . . . .. : tyle ıkıncı ır.eyahatıydı. Du-

~~- h~arlanti'tllt .. N~dt ~abuk 
t r 1 Burje may4lnı ptlr lltakta 

~Ut lfrıı•&ı lrllıft4a .. rvl• 
~\ ._:;cte'nin l~inde tlrndl taıTı yit 

tfı ttn ıeyyah bUhU\\iyordu: tun
~ ~ . 'Iİ an kotapattımanda, di
... tt ••e arka kmmdaydt. 

reami yaptırarak oyalanmıya b19ladr. 
Bu acrgüzeıtlerin kendince en mUhl
mi. bir piyanko biletinin 1'ariye ytız 
Inıiliz lirası kazandırmıt ot~aalydf. 
Bütün arkadaıtarı bileti Ôldulunu ~irt· 
nince. ona: 

- Büyük ikramiye çıkarta ne ya· 
parsın? diy<. ıormuılardı. 

Bu mevzu ıenç kmn manikUr yap 
tılı kuaför maıuaaın.da dallandı bu
daklandı. BUyUk plyanko yerine ude· 
ce yUa ln.citfı Uraıı kuındıtını duy• 
duklırı ıam&.n her kafadan bir teı çık 
tı: kimi: 

- Bankaya koy ihtiyat paran 61-
sun 1 • dlyôrdu. • talhk var, hHtalılr 
var ... 

Kimi: 
- Ben aenin yerinde olum kendime 

gtııel blr ttUrk manto :alırdım ı. 
~lr diferi~ 
... Pıtronul'Mkn illh al, bir eeyahı· 

te ~ık ı ılu arcıltta Lottdra çtlcllmiyor 1 
itte ienç kızın en faıla hot\lnı gl· 

den tekli( bu oldu. Bir çok kibar mUt
tetUerlnin yaı mıvalmil'\i Frlnaada Pi· 
ne'de re~rdlkltrlnlt muhuere tana• 
sında ttltlrdl. Htm orada rulet oldulll 
nu da duymuıt\I. Kim blli.t, o 11ytdı, 

belki atyahatl de btdava 9ur dl. 
Karar "erdt : tor bell on tun kadar 

izin kopartarak, tayyareye atlat atla• 
mu, çek lınren4ill ıtftcin 1e4iltr ılbl 
ıeyahate baıt.dı. 

Jtl},iH me .. leai kendlıi için mlihim 
bir mlifkil tefkil etmımitti. %ita o ta· 
bakanın ekler lnıiliı kıa1an &ibl iyl 
dikit diker: bütün tuvaletlerinl ıuıte>
ya muva(ık olarak huırlırdı. ManikU
rU ve kuıfUrii tabiatiyle mulek icabı 
pek muntaıarndı. 

Marinln bu on gUnlük aeyabat!nde 
yalruı: bir hldiıe m.ütema4iyen zihnini 
kii'Catiyoiau =--

Memleketine dCSnece~i alr .. m. mu· 
ayyen bir parayı rulette kaybetmeli 
göte alarak oynuyordu. Saftı onı hiG 
yardım etmiyordu. Ne kodita kaybetti. 

,,armülın ara11nd1. en ıon fit kal 
dıfı vakit, lSniinde yl)'llan numaraların 
hangisini ıntihap e4tc&line bir tilrlU 
karar veremiyordu. 

Nihayet herkeslh bot bırütıfı 5 ile 
~ &lSıüne Oitti. Aclba •kiıİfli birden mi 
oynasa, yoksa birlni mj P Bitini iıt hll'l 
ıiıini? .. 

Top, dlSnmeğe ba'lamıttı. içinden 
bir hlı, Sin kUın&cıkını ona sanki ha· 
ber verdi. Fwt b .,u hl"e inatunlyar&k 
~nın Uterine son fitini koydu. 

Tam o eınıda batkı bir oyuncu da 
5 e ayni rnikdarda bir para lırlıttı. 

Xruf)ye balırmıttt ı 
- Ritn nt Yt. pluı I 
Top •~ndü. 
S e ~lctıf. 
Ktupye: 
- RO\llt 1 llllpllrt tt IMJ\~\lt r • 

dl1' ha)tlında. 
Utanmau, Mıtl, baltlytdnden •• 

ll)'t•tftt. ICtıtpy• paralan -,ııaıtJI 
'blll&dt. V• truanan nuMlrlfttn rınıllabt 
tini s 1&1fUMl Uaerlne attı. 

Genç kmn karıııındaki ıd&M, onı 
b&ktrak tordu: 

- ~ıranm ni~in toplunl:yora.anua? 
- Kaza!tdıM mi ki? 
- Tabii i•te 5 e çılrtr. 
- Ben 8 ya 1roymuıtuın. 
- Hayır, altrya kovan btnim .• Ya: 

nılrYonunu•.. Bın iyice bUlyorum .. 
5 e kovdunuz 1 

Ttl'ıe11Urn edf vıort!u. 
Otvet tevi«ıtt ~t!1 hlr Ylltli var~ 

dr .. Mlt ve btkrr bir tefl, k6Vu tlclvnt 
~Ör.'•r. lnct gibi part.yan bir •ıra aU. 
Hl dit!• 

(DtvıMt 'llt) 

• • 

••• .. ne evvel bugUn ....... ,... ..... -. ................. ~. --

' .. 
''Müflisi Urkek 

atlar 
muhteşem,, , ~ '.;;p 

Kuynıklanna ballanan 
kazanlarla hOcum ettiler 
vo asker birbirini kırdı 

Hilegl 11ap11n Halebl 
altlı, kal~gl fttheden 

!. ııat.f 
ıM9 yılı ıa eyl!ıl gllnU 388 .ene evvel bu. 

giln padll&h SWeynıan Erzurumd& uuncı 

vuır Ahmet .,..ayı yanma ç&tırcb: 
- Ahmet, dedi aeıu btlyôk blr eerere 

g&ıdt~Dl. K~\'&tfAk Olnw\ letıl "•r ıtY 
buar. 8&M '°1WS tılUjclel•r r•tlrt"ll ... "" 
cekatn. 

Padişahın verdift vazifeyi muvatfaklyeUe 
b&fltll'l&lc, en bUYQk 'devıet kuvvtUftl elde 
•tllı'•ll dtlDlkU. 

Ahmet P&f& Jllraurumd&n Kalku lçlerlu 
dofrU ua&naeü, 8ftUnt l•len yen tethed~k 
ve MUJdetlftl Pllll~l ftUttetkU. 

Ahnıı•• ,... othMaııu aaatrıadllt 'lakit 
ıu Uldt yaptı: 

- Dünyanın en •ngtn yerltrtıı4en blrtne 
glriyonız. Bil a.&tftt blaluınak !llnıetlnde.lı 
kim ııtıtade etmek ı1tı;yor1& 1"9latn. 

" . . 
.UM•t p&fMbl OtdU.ılft& "fttıtınk ll.ı1C 

da IJUrak ediyordu. Herke1 ..ıetdla •aıin 
olarak dölıec•ttnden emin bulunu70tdıa. 

• • • 
ıwe)'M&n blrlncı •ferini yapryor4u. Vaııı 

on bit rtbl muhuara W."ıt u.pte&mtı v. 
kaletUD muhalızhğmı Anadolu deftttdarl ti. 
ıcen.., ..ı•tıA.Yt bırallm11tı. Fuat .,...u ~ 
ral&rd'A qrlıdıkt&ll tonta lru ıaıu Til. 
111ut aakertnl ıevketU ve AdUlcevaz, Ku1, 

Abllt watıutnı Wlh etUtdi. küt kile.mı 
a&ft.lU• h ~ltfAllatU o.mu.ar ord\11\l 
J>frlt*ıil t4UDlltı d&ltlılmlftl. 

tıuı suteyın&n, bu M*llQ'Dlyet ha.berlnl 
alır '112\U Dtyarbiklf'llt INlli.lllfı lklftCl 'lülr 
AJhMI .... fl ~ilU'ftt .. ! 

- Haydi Ahmtt. UlUküllllll il .. clüdfU. 
Ahmtt ~ mafltlıblyeua ınuk~mı C()k 

patlak bir .untte llcb. 
~ıW- k\tWeUeflnl OblM pa,a lle U.;l 

~dttMlttl. °"tiftdt Ml'tf» ltllltk itli 
bir ptb k1&Nl4u. ltsr 9blt vnıt •t ~udi 
ve bunlarm kuyruklanııa kazanlar vt ~. 
ıu blll&aarak dUfman ordul1 içine ıtSnMrll 
41. Allat, 'lruYtUkl~a baftanlh b&tit\ar. 
la ordunun 1"6• ..,na Url Dala Wdırm. 

c& or4u4a bU)'Uk bir pt.nUt b*ifl&dL KimM 
nt oı~ıunu WlftUy&rdU. ,.a.ktt ltt tltlf. 
tA: 
-. f>UtmM lH\IM ttU .• 1Wltr1 )UkMll)16t. 

ıu. 
aa.ıta a• 61•tımt4f. <11tta tlbU ctutmuaı. 

Atk•fltr lllbJAHM IM'll•· K&{>k..-aalık 
~ MUllılt blt ~ Mtll&. f'lltal 
lıtlmı.nıt'r 
~ 'Mili -.Udi. AW lılr WMl it.lllttf. 

ktll Mkerlet aıe kent1i lt..WU•rlM Ml""70i' 
vt ken41 kendılerlill ötdürtlyorlardı • 

.a.. ı.ıı.,ı ~',... .... ..._. _..wu. 
ıuu Y6'M o.an .... ~ ~tbll •tm .. 
MUkltlt ol~ ü lllltp dllllltnl lltmt\J. 

Otd11 AhfAtt ,..um anıtl\ü1Hsn4& bulun 
dut\1 t~ '"1 muvWt&JttytiUrı 6 ftt. ktl\&66 
lllP .. )' ~.W 1Att1b1tı tdlt tı\\l~ r,,, 
ıafl\aauıü. •maa fılditMM lltHl9iat h•Wtt 
etUtt l•te l~ ..... cıte ~ tilta 
.. caırtı. 

A.Mıatt ,....... ..uı 111 rıw. K•r oaua. 
..... Plert. ~ ...... .,..., ....... 
............ idllM,.... ..,..,..,. Ultıttl 
~ "' tt.llt)'tMu. 
ıll~ tdtf ve ~ kAlt tl'1M*ld0ltea 

ııoatt~ 

- ArWl ..,. ••'"**· .,... t.lldU 
l:nutuM& döD4U. Mtka.dı mUWltıtu blfil 
entt jtirlftı\IU. 

Ahmet pqa., paclltahm 6nUMe dit ~k•• 
tt\t aımtıu e~ıu~ 

Nail Vehbi çok aevimli ve ıon ecre· 
ce zengin bir adaındı. Elliıine &eldiii 
halde paranın kıymetini aerre kadar 
öirenmemifti. Antika meraklııı oldu· 
ğu için, Nışantatındaki büyWc konağı 
bir çok kıymetli eıyalarla, biblolarla 

doluydu. 
Şayet bir arkadaıı ondan yüz lira 

bor' iatese hemen iki yüz uzatarak : 
- Al ıunu. Daha rahat edersin. la 

de için de hiç ıahmet istemer:. Ne za
man kendini aarsmadarı kabil oluna 
ver 1 • det.di. 

BUtün İatanbul ıa1yetesi, onun ver 
dili ılyıfetlerin harlkul.ldelifinden bah 
sederdi: Sızlar, hatta tılr çok kereler 
barlın 'kapatarak ve cat:bandı tvlne ıe 
tlrterek nutnarılar .. 

Hele btr tece verdili balonun J&h 
eıerliiini ıöyllye ılSyliye bitiremiyor· 
latdt: 

b ne bUfe, o ne pmpanya bolhılu ! 
tıte Nail Vehbi, bu zengin ve mUırif 
hayttı &lUnceye ıtadar ıürecektl. 

Fakat heyhat bir biraderi vardı. 8a 
baları ayrı, analın bir olduğu halde 
bY br4 .. Oh'ln otaiJna İncit düttl. 

Nail Vehbi öınrUndt ııkambile eli
ni ıürmeıken, karclefi Ahmet Veyıi 
müthit bir kumarbazdı. Huıuıt aalon· 
tarda, kulüplerde. hatta ıiıli batakha
nelerde dalhi ,.c• pndüa oynardı. 
Miithit ıurette kaybederdi Ve Nah 
Vehbi -Ahmet Veyainin kibirli olma· 
sına. kendinden para iatememetine raf 
men - kardefinin borçlu kalmama11 
içil'\ bütün ıiyanlanni öderdi. 

Bir aktam ba•r dlntlilerle Nail bey 
yem~k yerken, amca ıs.desi Daver be
yin perif811 bir halde içtri rlrdiğini gör 
dü. Ne olmYttu? Mefer biçtre Ahınet 
Veyıl borç içinde kalauk intihar etmif. 

Nail Vehbi yelile baltrdı: 
- Sersemi Bana ni~in ıBylemedi? 

Öderdim. 
- Atiıim.. Ödenecek ılbi bOrç de-

lil·• .. 
- Ne oturu olıun. Katdetimin bÔr

c.anu adtft\elt meo,urlyıtlndeylm. 
- Bir kert tam kardttin değilı 

Sonra da yıntınr ISdtmeıe kalktln 
müthiı bir fedakarlık yaJ>mıt Olunun. 

- Biliyonun ki Daver btn yarım 
tt~ltti i~vm~m. Borç borçtur. katdt
ıim öldiyıe bil4 htpıiftl 6deyeceğım . 

Borç dtlif i o kada: b\iyüktü likin 
yaft'.ll kilçillc ıeldi: O koca aerveti yut. 
tu. iki büyük han satıldı. Sonra yazlık 
kı>tk. Nıi&J'ltaıındıki konak .. Hepai git 
ti. ... 

Naitde ecdadından kalma bir tevek 
kül felaefcaı vardı. lıütün bu feliket
t~ri sükunla kartıladı. Oç odalı küçük 
bir apartman tuttu. E:-ı kiyn'lctli ve 
ıev~ill ttyaları ayırarak otuını •ü&
ledl. 

-. Pa4ft&bım, dedi yirmi kil• tt\l6tUM. 
fladıph ıtütlfü6dl. ~kkUt tıU ve aır. 

it\& lı\emtU bir hl\'&t ;lydlrat. lliıbtdtl AL 
Wıtt {>&fa bUy'Ule MtUtlf&ÜÜ' Mklü\e'"-ydf. 
M&lyttınde çtlijU blr \tü~&flcW\ tıit flllt Ut 
H&ıtt> vi.lııı olb\UJ, lttflaill )"lh'l\l k"• te~. 

Şimdi evinde zi~af~t veremedlfi i
çin, kendi batkalırının sak>nlarında do 
Sttıyotdu. !aten bütün ahbabları ona 
HpıMnı ·~mıttı. Zngin hayatı kendi· 
ftt mah•uı bit bahçe ıddediyôrdu. Bu
ftlli'l tapuıu klınde ôlurla ottun o l~ilae 
ftrtbt1ir, İltedljl ıibi &~ztt. itttôlga 
yetde oturabilirdi. Zaten ahb&bları da 
ondan gördükleri eski hüınü kabulü u
nutamiyarak her biri her gün önu da

\ftt 14i~rlirdi. Xltdttll'lln hltıra,tna 
kırtı yapttfı fedakArlık haftı1ırea 11-

lonlartn dedikoduıul'lu tetkil etti. Nail 
Vthbi adeta dndn kahramanı keıilcli. 

Ölle ıktam l\tr taMın bir ahb&Mll 
da olduğu için mutbak idetiiU lpltt" 
manından ltlldırdt. :Bu meylnda en sık 
devam ettlğl ev Leman hanımefendinin 

dettlıe blt hll'&t llfl\itU. b 
Nl1aıl A m•t 

fellket zuhur edince kadın eııki ahba· .. 
brna samimiyetle ıu so1.leri ıöylcm 'ıti: 

- Her gün bizim acframııda yerin 

vardır. Başka yere davrtli olMadıg n 
günl:r mutlak bekleriz. 

Çok h111.as olan Nail, ahbab1arırı 

ziyaretlerinin eski hat:ıretle Jctrşıhı· 

madığını hissetti. Mutbafm..Cla yem~ ~ 

pİ§İrtmeğe başl:ıdı. En ıık ve çekinm~-

den Leman hanımfendilcrc gicliyor~u. 

Bit yu akıamı ev o;ahibesi bahçede b.t 

ahbabiyle konuıurken, kendilerini ziya
rete gelen Nail bey ıu sözleri İ§İtti: 

- Nail Vehbi çok sevimli adamdır 
ama, kendi evi gibi burıdl hUkUnı ıUr 
mek isteyi§i, doğrusu sinirime doku· 

nuyor. lnaan ıığrntı olun~ vaziyetini 
idrak etmeli. 

Adımc:afır: bu ıö.zlui f§ltir itltmu 
bUyUlt bir hııtnıla döndU ve sert ldın'I· 
Jarla bahçMen dıtarı kaçtı . 

Ayale ıt1ltrini ititeft ev aahibeai a· 
damlınna haykırdı: 

- Kimdir, ne var? 

- Nalı bey gelm.ıti, &itti. Site 

akflma haber yolllyıoafrhı ıtsyle4i. 

Filhülka, llk§Am llıtü, Lıt!ınan ha

nım cfen~l. güzel bir zar( içinde pır· 
lanWt bır iğne ıldr. Y~nında, Nail be
yin kllrtı vardı. 

O, bu eve bir daha gelmedi. Bu il· 

neyi atmık için de bütün eıyasınt aıt

n\ıftr . 
Nakleden: Hatice Silreyya 

Şayanı takdir 
Bir meslek 
tesanüdü t.ı 

Ölen gatıonun arka~·;.,.. , 
hissesini ailesine blr-·Anl 

müddetle verecekler 
ettçenlerde, bir 

gece 'Mecidiye 
köyüne ailtai ve 
çocuWlan yantha 
bi!'ikletle tlön • 
m~kteyktn, kat • 
ıı~an gH~n Mr o
tôn'lob 'lih çarp
miit Mttc~ılnde 

ylralanatp hende
ğe yuvulıhlln Ve 
oratta lttliyl!t~k 

b!r hayli yattıktan toônfa görülüp 
haataneyc ka.hitrılan Ve nihayet has~a-

l'lede ölen Garcbnbar garsonu Celll için 
arkadaşları gelecek yaza ltadar sürecek 
bir yardım sistemi ktlr1nU§lardır. 

Garilefibarlla, Celllin hiaslti ide Kkisi 
t:bi çrkanlarak dul kalan karısı vt iki 

küçtik yetitn yavrusuna v~rllfneltt~ • 
dir. 

Ölüiı\liitiin Ak~Dihdt afkadat}ırır\ın 

derhal hltekMI ttçertli 300 lira tof>lı• 

ytp Celllih ail~sine \ftrdnt\etU\l yatmıı. 
rık. Öğrtndiğl.mbe g5re bu t>atayı bU· 

yük bir istekle verenler arasınaa, te
lllin hilmet etmiş olduğu müıtcriltr 

de bulunmakt.W:lır • 

Bundan ba§ka Gardenbarda çalışan 

kadın erkek bütün varyete artistleri Ce 

lllin ailetiine verilmek iu:ere toplanan 
paraya birer lira e1:\emi1lerd~r. 

Genç yaıında ölen ~lAlı öldüğü lil
nüı\ sabahı, kendisine pek dUtkün olan 

Tonton amca. 
nın hl•fft•teı•ı 

ytlııfylllı Kaki4tn by kadıı\la aratında 
aıkı bit MUrılleMt 61"1\lf, hltta Nail 
Vehbinin yıtdlmryle Leman hatumih 
kocası mlihin'l bir mevkle geçmittl. Bu 

çotuklanrtı, kendi eliyle bahyo etmitı 
onlan öpüp ok"yarak hinden çıkmıı .. 

Hiç 1ilphKiı. o ~.PU,lt:'in ı6h öpU§l~r 

olduiunu altlr~:lan bile geçirmiyordu, ~ ~~n lokanta ttrtitl yapıyor
~ tJt t\i~ •••i vava~ yl••t hafifle· 
\~ tı~rl Yapıldığı ctbi kulaklara 
'-t~ lnıaır ihtiyacı kalmamıttı a
~•ndakiyle konuımak hayli 

_______ ,_,, _________ ...... ______ __ 
Almanya ile anlaşma 

~h altlarındı ~ayılan ıuzel 
_, •eyredirorhrdı. Mari. ken
~ ~: düıUndils Nr t ttte onı bakmıyacafım t 
~ dahı mü:ıasip! Mütema- ! 

~~•iyJe nıttauı olıcaCun. Ak 
t· * t~rter ge;ireeeğhn L 

1 
krarr tutmak için. derhal. 

tktısat Vekaleti, Alrt\anya Ue yeni ya 
pılan t:.carct anlaşmasının eualarını Ti. 
caret Odasına göndermittir. Fakat bu 

mal\ımat u piyasayı tammen tatmin 

ttmemijtir. Yalmt Ticaret Odaaını 

g5ndetilen thlafmaya bellı tttktred 
arılqrM Vi!killer Heyttinct t&sd'ıt tdit 

dikten '61\ra diba fQzll !nhat vtı\Ue 
!'.'.~; b:1d.;,.;1,..,.k+foflf ... 
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Kontrol filoları 1 Aşk yüz.ünden 
birleri teferrliatlı olarak müzakere katd 

Meclisin bugUOkÜ 
(Baş tarafı 1 incide) 

tecavüzde bulunan deniz UatU gemileri, hıt. 

cim ve kuvvet ltlbari!e karakol gemilerin! 
faik olursa. bunlar diğer karakol gemilerini 
yardıma çağıracaklardır. 

Ingiltere ve Fransa lspan ya 
sahillerini kontroldan vazgeçtiler 

Cenevre, 17 (A,A,) - Nyon anıa,masın<ı 
mütemmim olarak bugUn imzalanan anla~ma 
Akdenlzde tayyarelerin ve deniz üstU gem1-
lerinin taarruzlarını istibdat etmektedir. n.ı 
mütemmim anlaşmada kabul edllen hllkUm. 
lere göre, bu nevi tecavüzlerde trpkı deni·"
altı s-emilerinln tecavUzU gibi tenkil edil!'. 
bilecektir. Maamatih, Polltlsin talebi ilzerln~ 
ıuraaı turib olunmuştur ki, kendi karaaula. 
rmı kantrol edecek olan devletler ııerbestı 

bar11ketıerini muhafaza edeceklerdir. 
Akdenlzin kontrolU için mUhlm miktard!l 

gemiye ihtiyaç olduğundan Fransa ve !ngiL 
tere t.panya sahillerinin kontrolüne tah!lis 
ettikleri gemileri geri almışlardır. Bununh 
beraber İspanyol sahilleri kontrolısüz kaim•. 
yacaktır. Çünkü oralara giden bütün gemiler 
Akdenlzde çizilen yollardan geçmek mecb•ı. 
riyeUndedlrler. 

Balkan devletlerinin kabul 
edilen talebi 

Cenevre: 17 (A,A,) - Akdeniz devletl 0 rl 
tarafından deniz üstü gemtlerile tayyarelerin 
korıanlık hareketleri hakkındaki anlaşmanm 
metn.lnl hazırlamaya memur edilen milteba~
ıııılar komitesi bugün öğleden sonra zorluğa 
uğramakslZIIl tam bir anla,maya varmışt. r . 

Yunan murahhuı Polltls tara!ınean iste
nilen ve Balkan aevleUeri tarafından mUZi\. 
heret gören izahat ticaret gemilerinin hlma.. 
yesl.ne kendi kara.sularında memur edilen 
devletlerin taahbUUeri hakkında idi. MezkO,· 
ticaret gemilerinin himayesinin bu devletler 
için mecburi olmadığı kararla§tırılmıştır. 

Almanlar üzülmüş! 
Berlln, 18 (A.A.) - Havas ajansı muha. 

blrind@n: 
Fransa ile 1ngiltcrenin İspanya sahillerin. 

de bahrl kontrole devam etmemek kararları 
nr Alman ~fklrı umumiyesi pek fena kar,ı: 
lamı~tır. 

Siyasi mahafil, Almanyanm bu bahri ko:ı . 
trolUn müesslrlyetlne hiç bir :zaman inan_ 
mı§ olmadığını beyan ederek IAkayt görün. 
meklE"dirler. 

Gazeteler, daha açık surette fikirlerini ııöy 
!emekte ve Fransa fle 1 .ıgrterenin diğer tıu_ 
yük devletlerin ve bllha.-.sa İtalyanın men:ı. 
fil ve nUfuzunu hesaba katmaıunzın babrl 
hegemonya tesis etmek arzusunda oldukları 
nı yazmatkadırlar. 

52 lngiliz torpitosn 
Londra, 17 ( A. A.) - İngiltere hü

kümeti Akdeniz kontrolüne elli iki 
destroyer tahsis etmiştir. 

Hava kuvvetlerine !!elince 
Londra, 18 (A. A.) - Akdenizdcki 

İngiliz hava kuvvetlerini takv;ye ede~ 
cek olan beş deniz tayyaresinden mü
rekkep birinci grup bu sabah M'.altaya 
müt ?;cccihen havalanmıştır. 

Filo kumandanlarmm içtimaları 
LQndra, 17 (A. A.) - lngilterenin 

Akdenizdeki b:ıhriy.? kuvvetleri baş_ 
kumandanı Amiral sir Dudley Pounol, 
bugün Barliam zırhlısı ile Cezaire var
mış ve oı ada Fransanın Akdenizdeki 
bahriye kuvvetleri başkumandanı a -
miral Esteva ile İngiliz ve Fransız 
harb gemileri tarafından yapılacak 
kontrolun tatbikatı ile alakadar ted -

Kalp 
yüz lirahklar 
Dün bir ip ucu 

ele geçirildı 
Dün ş~hrimizde müh'm bir para sah. 

tekarlığının ip u-:u ele geçirilmişt;r, 
Sultanhamamındaki mağazalardan 

birine dün akşaı:n bir Anadolulu gelmiş 
ve bir miktar mal aldıktan sonra bozdu 
rulmak üzere bir yüz lir.ılık verm·ş. 

tir. Bu parayı bozdıırmak üze -
re ticarethanenin h a d e m e s i 
karşdaki (Doyçe Bank) İstanbul şu

besine getirmiş ve para vemedannın e
line geçince bunun sahte olduğu anla • 
şılmrştır. 

Son za-nanlarda sahte yüz lirahk1a
rın piyasada bulunduğunu haber alan 
zabıta bu hususta bütün bankalara ta· 
mim yapım~tı .Bunun iç'n para banka 
da yüz liralık asliyle kar§ılaştınhnca 

m:sele' meydana çıkmış ve derhal Emin 
önü emniyet memurlğuna haber veril
miştir. Gelen memurlar mağazada pa· 
ranın üstünü bekliyen adamı yakalilyıp 
karakola davet ctmi~l:r~ir. 

Yap:lar. ~ah~ikttt bt: a::ianım Ş!h:r. 

Ka:-ahi!ıt:-!r /.. h:n( t ... ~lı.. H"m:ı r. .:.r. n~d..ı 

tunu m~yc!a::.;. -; ıka::ııı!! , :-. Sa!:tc y:.iz 

Hralık. banda~ dö:-t s::-ı ~ e·:,·d pl:;a-;a. 
va çıkı: . !:ın .,e o , . .,;..;t bi: :..-lçı c'c ge,.e:" 
uhtc yfü; li:ölıltl~r ~er:sindcndir. r.a
m.u1.run b~ !11c al~~:ası ve parayı nere
~ aldıiı tahkik eciilmelctcdir • 

eylemiştir. 

Bir lngiliz gemisine taarruz 
Bordo, 17 (A. A.) - Larochelle'den 

Boyacı Yasin 
edildi 

tevkif 
' 

müzakereleri urnhh•'~on· i 
(Ba§ tarafı 1 incide) Birlig- i ve Yugoslavya rn. enin NY00 

bildiriliyor; 
Stanmore adındaki İngiliz gemisi, 

dUn akşam Lapallice körfezine gelmiş_ 
tır. Bu gemi, Gijon yakininde Rivade
selladan mültecileri almağa gitmişti. 
Fakat asilerin sahil bataryaları ile ge 
milerinin açmış oldukları ateş üzerine 
sahile beş mil mesafeden tornistan eL 
meğe mecbur olmuştur. 

Gemiye mermi isabet etmemiştir. 
ltalya 1-'rankoya denizaltmu 

satıyor 

Haydarda, sokak ortasında metresi 
Fatmayı yaralıyan ve karpuzçu Salihi 
öldüren boyacı Yasin dün öğleden ıon-

ra adliyeye getirilmiş, ikinci sorgu 
hakimliğine ver:lmiştir. 

istiçvap netices'nde Yasin tevkif e. 
dilmiştir. 

ticaret gemilerine karşı Akdenizde ba· 
zı denizaltı gemileri tarafın.dan bir 
takım tecavüzler vaki olmuştur. İlk ön
celeri İspanya sahillerine inhisu eden 1 
bu taarruzlar gittikçe Akdenizin gar
binden şarkına kadar yayılarak deniz 
ticaretinin emniyetini kaldırmış ve bu 
denizi korsanlık faaliyetine açık bir sa
ha haline getirmiştir. Bu tecavüzler 
beynelmilel ticareti ihlal eder mahiyet
te bulunduktan başka esas itibariyle 
her türlü insani ve hukuki prensiplere 
tamamen aykırıdır. 

tsvı~r .... ~ ~ 
dan mürekkeo olarak 4 gJnlll y 
cı::hrinde topl;naıı konferansb'ır anlar 
~ rıdc 
mesaiden sonra 14 ey u 
maya vasıl olmu~tur. rurı.1<' 

İşbu anlaşma mucibince sutarır.dJ 
d' kara bil' 

Cumhuriyeti de ken 1 ·craatta 
. . . d cek c1arı ı . ;r.dt ' 

emruyetı tesıs e e harıc · J 

lunacakttr. Kara suları.rnıl~ •ırl1 0Jall jr ı:: 
· ·cın a... '' ı.. seyfüseferin emniyet: 1 ~ nrrıaıarı: ;~ .· 

raat İngiliz ve Fransız d~na hiikİJl11~ 'ili' 
. ... .. kıyc • t... 

terettüb etrnektedır. ! ur . d bil ~oıı• ·cıı: 
· b tın e ı· de kendi vasıtaları n;s e bllıı::ı 
.. ahcrctte dO' 

matara istenecek muz tngitiı Paris, 17 (Hususi) - Populaire ga_ 
zetesi İtalyanın İspanyaya 12 denizal. · 
tı sattığım yazmaktadır. Bu haber 

Evvelki gece Haydarda işlenen bu 
cinayeti, ıdün çıkan iki akşam gazetesi 
uzun uzun yazıyorlardr. Bu gazeteler
den erken çıl<anında; kaflin sarhoş ol
duğu, cinayeti bu yüzden işledigi, yara· 
J · ların hastanede /'attıkları b:ldiriliyor· 
idu • 

caktır. Bl.lhassa Fransız vkc. e k .. r• sır Fazla .olarak tecavüzlerin vukuu es " " ~ Tür 1Y )" 

Romadan tekzip edilmektedir:. 
'ffe}} ild e1 miyen bir haber 
Bükreş, 17 (A. A.) - Gazetelerin 

· bildirdiğine göre, Köstencedeki İta! _ 
yan seyrisefain kumpanyası acentesi 
Romadan İtalyan gemilerinin Karade-

ö~leden sonra çıkan gazetenin yazısı 
ise bir:nc:nin hemen ayniydi. Ancak 
bir fazlalık olsun diye hem karpuzcu 
ve hem ide Vasinin karııı Fatma ölmüş 
gösterilmişti. 

Cinayetin bütün tafsilatını dün yaz. 

nasında ticaret gemilerine kar~ı deniz
altı gemilerinin hareketlerine dair 
Londrada 6 teşrinsani 936 tarihinde 
imzalanan ve cumhuriyet hükumeti ta· 
rafından da 28 - 6 - 193 7 tarihli ve 
3227 numaralı kanun mücibince ittihaz 

n 'zde Sovyet limanlarına hareketini dık .Ustel'k ölmüş gösterilen Fatmanm 

olunan şifahi anlaşmaya ve üstelik hu
kuku düvel iraidelerine <le riayet edil· 
mcdiği görüln:üştür. meneden bir emir almıştır. da o gün alınmış resmini koyduk. 

Roma, 18 (A. A.) - İtalyan deniz 
kumpanyalarının Karadenize olan tse -
ferlerini tatil etmeleri için talimat ve
rilmiş olduğu haberi teeyyüd etme • 
miştir. 

Ruzveltin nutku 
Vaşington, 18 (A. A.) - Kanunu e

sasinin yüz ellinci yıldönümü müna • 
~eb~tiylc Ruzveıt, radyo ile ncşrolu. 
nan bir nutuk söylemiştir. Müşa.rünL 
lcyh, demokrasinin istikbaline olan i
tim'3 dmdan bahsetmiş, diktatörlükle -
rin işsiz1ik ,.e intizam sahasında elde 
etmiş oldukları neticeleri ''delicesine 
2ilah imali ve hürriyetin zararına ta-· 
kip olunan bir tethiş rejimi,, sayesin. 
de elde etmiş olduklarını ilave etmiş
tir. 

l .zvelt d~mokrasilerin sonu gelmiş 
olduğu kehanet;nde bulunan kimsele
ri protesto etm=ş ve şöyle demiştir: 

"Di1üatörlükler, diinyanm işlerini 

medeniyeti tehlikeye sokacak bir nok
taya getirmişlerdir. 

Reisicumhur, hükürnete ait vazifele
r'n ana hatlarını şu suretle çizmiştir: 

"- Büyük halk kütlesinin rnetali
bini tatmin etmek, vaziyeti ıslah ve O

na memleketin mcnabi ve vesaitinin 
muhik gösterdiği iktısadi bir emniyeti 

Bir kamyon 
devrildi 

Dün Küçükçekmece - Kalitarya a
rasında bir kamyon devrlimiş, yedi kişi 
yaralanmıştır • 

Şoför Koçonun idaresindeki 4097 nu 
maralı kamyonu otuza yakın köylü ki

ralamış, İstanbula gelmek üzere binrniş
lerdir. 

Kamyon Kalitarya - Küçükçekme. 
ce arasında önden giden bir arabayı geç 

Bu vakalarrn teviit ettiği vaziyet 
karşısında fikir teati olunmak maksa· 
diylc İngiltere ve Fransa devletleri, 
diğer bazr alakadar devletleri 1 O eyliıl
de toplanacak olan bir konferansa da
vet etmişlerdir. 

İtalya ile Almanyamn bu davete 
icabet etmemeleri üzerine, Türkiye, -
Büyük Britanya ve şimali İrlanda Bir
leşik Krallığr, Bulgaristan, Mısır, Fran
sa, Yunanistan. Romanya ve Sovyetler 

Gölcük gemisi 
Dün sürat tecrübelerinin yapılmak· 

mek isterken yani:iaki hendeğe devril - ta olduğunu haber verdiğimiz deniz fab 
miştir. Kamyonda bulunanlardan Ali rikalarmın ilk defa inşa ettiği Gölo:.ik 
ile karısı Kamile ve üç oğlu ve diğer yağ gemisindt dün saat 1 S te parlak 
iki yolcu muhtelif yerlerinden yaralan· bir merasim tertip edilmiştir. 
mışlardrr. Bunlardan Ali ile 14 yaşınaki Kartal ve Güven romorkörleriyle 
oğlunun ,yaraları ağırdır. "Gölcük" ü karşılamağ'.l gidenler yeni 

gemi ile Marmarada buluşmuşlar.dır. 
Yarahlaı1dan beşi Bakırköy Emrazı Davetliler arasında htanbul deniz ko-

Akliye hastanesine, iki!i Gureba hasta. 
mutanı, kıdemli deniz subaylan, bü· 

nesine yatrrılmışlardır. Bakırköy jan • yük rütbeli askerler ve matbuat mü-
darma kumandanlığı tahkikata el koy- messilleri hazır bulunuyordu. 
muştur. Öğrendiğimize göre geminin yaptı-

(s lan b U I - Londra ğı tecrübelerden çok iyi neticeler alın-
asfal t yolu mıştır. Gemi 210 bin Türk lirasına 

mal olmuştur. Fakat ayni modelde bir 
İstanbul - Londra asfalt yolunun gemi Avrupa tersanelerinde 350 • 400 

şehrimizden Lüleburgaza kadar olan bin liraya çıkabilirdi. 

V 
i d i bi kısmını ilkteşrin içinde b'zzat Başvekil Diğer taraftan, yağ gemisinin inşa e· 
yana 8 Serg nBSI ismet İnönü açacaktır. Başta Başvekil dildiği ayni tersanede açık denizlerde 

temin eyleme!{ .. ,. 

y 8 n d I olmak üzere vekiller, say lavlar ve da- çalışabilecek b(iyük bir romorkör daha 
vetliler otomobillerle İstanbudan Lüle. h ı ak d Viyana, 18 (A. A.) _ Viyananın Ö- azır anm ta ıl". 
burgaza gidecek ve Nafıa Vekili Ali 530 t nJuk tt 13 ·1 .. t tedenberi bütün sergi ve fuarlarının ° ve saa e mı sura -
Çetinkayarun Lüleburgaz Halkevlnde ı t kat d k 1 b k" kurulduğu binada yangın çıkmış ve e yo e ece o an u romor or 
vereceği ziyafette hazır bulunacaklar - C mhuriy t ba k d t' t' büyük hol yanmıştır. Ateş civardaki u e yramma a ar ye ış ı-

bi~ıaları da tehdit etmektedir. İnsan dır • • rilecek, vo merasimle denize indirile· 

1 b d k cı:-ktir. 
zayiatı olup olmadığı belli değildir. ş aşı o a aza Bugün Gölcük tersanesinde Ho-
Yangı:nn s :-b: bi de henüz tcsbit o1u- Kumkapıda Şebsuvar iokağında otu- landada tahsil görmüş krymctli yedi 
namamıştır. ran Hasan çalıştığı bankada döşeme Türk mühendisimiz "ardır. Avrupa 

Yana:ı b'.m 1873 C:e ilk beynelmilel \ tahtalarını silerken ayağı kayarak düş büyük sanayi merkezlerinde 30 Türk 
Viyana panay. rının kurulması münase müş, sağ kolu kmlmışbr. Hasan Sen bahriyelisi de gemi mühendisliği tah-
bc:iyle yapılmı~tır. oJrj hastanesine kaldırılmıştır. siUerini yapmaktadırlar. 

--------------------------------------~-----'-'----_:.__:. ________________ ~ 

ı~ı:.KIDE: 

• Bel~ciiye Ş~hzadebaşmda konııcrvatuvar, 

Ca ~alo~lun:ıa Hallı;evi hinasınrn yapılacağı 

yeri:?rle Çcnberma, etrafında bah<;e yapıla. 
calc yerdeki blna•arı lstımlAk etmektedir. 

• lş Bankuının önUnUn a.tıfaltı bittikten 
son:-a tstıklAI cadde~! asfalt yııpılmağa baş. 
lanacaktır. 

• Galatada modern bir tarzda yapılar.ak 

Mumhane antreposu 190.000 liraya ihale e. 
dilmiitlr. 

• Darüşşafaka mezunları cemiyetinin ge_ 
zintlsi bu sabah başlamış \'e vapur köprü. 
elen saat 9 da hareket etml1'tlr. 

• Ankara ekspresi İzmit klğıt fabrikası 
c•nilnden gcç~rken fabrika ameleııindcn ŞL 
kir İ!<mlnde bir gene; trenin önünden gec;mek 
istemiş ve tekerlekler atlında kalarak ezll. 
miştlr. 

• :r~azllll basma fabrikasının açılma mera. 
~im:, 10 birlncite~rinde yapılacakttT. Fabrika 
dah~ şimdiden 7 milyon metrclllc ôa1Jma si. 
ı ·arlşl almıştır. 

• Bafra.da Donıuzdağı muhtarı Aslan kap 
lan evi i dört çocu.i\ıı bulunmasına rağmen, 

~O\ dl~I 24 yaşında bir kızı kendisine verml. 
~en kızın enişte.sini ablaınnı ve kızı o1dlır. 

ınu, erte.si gOuU bir bekçiyi .Yaraladıktan son 
ra c;aı·§ıda öldUrUlmll§tUr. 

• Romanyanm tıtanbul konsolosu dün 
gelmiştir. 

• Beledlye Floryada daitn! blr fidanlık te_ 
sis edecektir. 

• İstanbul telefon mildürlilğUne bu mUdUr. 
lUk muavini Niyazi ualeten tayin edUınl~tlr. 

• Sultanahmet sulh ceza. mahkemesinde 
dUn bir hakaret davasında §ahadette bulu_ 
nan Mustafa ve Bayan Refet y&lan yere 
§&hadet yaptıklarından tevkif edilmJı,lerdir. 

• İktisat vekAletl ııiyast milste§arı Ali Rı
za ve İzmir v&llsi Fazlı GUleç Pireye vasıl 
olmuı,lardır. Bugün SelA.nlkte bulunacaklar 
ve sergiyi resmen gezeceklerdir. 

ll'lT5''ll ... .A..11&..., __ _ 

18 
CUMARTESİ 

EYLÜL - 1937 

Hicri: 1356 - Recep: 12 
Glln,oln dotu,a GUneetn bat"' 

5,43 18,15 
V1.kJt Sabah Öğle İkindi l~k§am Yat.at lmaal 

4,20 lZ,08 15,37 18,11$ 19,49 4,02 

• Srvas _ Erzurum hattı bu ay .rıonund.ı 

Divrik istasyonuna vasıl olacak ve 29 teşr.. 
nievvelde resınlktişadı yapılacaktır. 

DIŞARIDA: 
• Moskova ukerl mmtakasındakl KıZTlor. 

du kuvvetlerinin ııevkulceyş ekzerslzlerl nl. 
bayete ermiş ve bu ekzenrlılere iştirak etmlı, 
olan kuvvetler bilyUk bir geçit resmJ yapmış. 
lardır. 

• Filistinden bildirildiğine göre, Arapla.ı:-, 

FllisUnin taksimine şiddetle muhalefete v~ 
FUlstne gönderilecek olan yeni lngiliz tet.k>k 
heyetine kar§? boykot na.n etmeğe karar ver -
mlı,lerdir. 

• Reisicumhur Mazarikin pazartesi sabahı 
yapılacak olan cenaze merasimi, ııalı gUnU 
aaat ona bırakılmıştır. Prag radyosu, mera. 
sime ait neşriyat yapacaktır. 

• İngiliz askeri tayyarecillğlnln bu ııenenin 
başındanberi uğradığı zayiat 64 tayyare ve 
105 tayyarecidir. 

• Macaristanda nasyonallstlerln nUmayiş. 
!eri dolayıslle bir takım arbedeler zuhur eL 
mlştlr • .Arbedeler esnasında tüfekler patla.. 
mıştrr. On d1'rt ,..rah Tardır. Altı kişi tev. 
kit edilmiştir. • 

• FranSJZ cumhurrelsl, Pariste bulunmakta 
olan Amerika cumhurreisinin valdesl §erefl. 
ne bir ziyafet verınl§Ur. 

nanmala.rına }";rekatı . e jrae t lerint ., ..,_,_. 
larında da takip etme doııaflP,.. 

1. ~ . . l' I dan bu h·ıc!Jr ıyecegımız ıman ar .~ r sa 1 

1 • • dıge • 0ı 
ların istifade etme erı~ • t hiikCırnetı 
devletler gibi Cumhurıye . 
müsaade eyliyecektir. eıdellııefl 

t' evv ~· Cumhuriyet bükme 1
• • et ve ı 

takip edegeldiği sulh. eın~ıy eıah~ 
1 . • • ni bır ııcJ' 
aşma sıyasetının ye babı ı:ı:ı • 

olan Nyon itilafrnr işte bu ~s ve tıısdı· 
be ile yüksek Meclisin ta5"

1P 
kına arzetmiş bulunuyor ... 

Bir varafarı18 ~· 
had isesi ııı11cııı~ t\' 

"AY' J15 ııJıtl-MekAnt1ız takımından " ısr ~ ~~ 
Ahmet dün gece Gala.tada ı<as8P şçılt d6tt 
dan geçerken e3kidenberf arası warıııı 1-r-
CemaJ yolunu kesmfş, UzerlnC 

6 )"a~1 Ct• 
yerinden bıcaklamı:. kaçmıııtır. ıııı~~ 
m et Beyoğlu hastanesine kaldtrl 

mal aranmaktadır. • 

a~' ' Tramvay kaz ... ıı~ı. '~ 
03 ııuııı~"' ,,_, \t 

Jl'atJhten Beyazıda gelen 8 ııu!l'l ~~ \ !ı 
man Yaşarın idaresindeki 14o dd~ııdt 5. t;; 
tramvay arabası fbrahlınP~8 ca <?::;.., ~I} 

-np <1.ıa.\' ruıp11>1 •ğwd.ııı=> ;ıt;).~~ız:ırı;1e'ıd lı. 
§ÜrC'rek yaralamıştrr. nusnl) / r 
nesine kaldırılmıştır. ~ 
---~--____..-

Yeni neşriyat f 
Dikensiz gOfle sd\fl· 

Receb Ayhan ve Nedim Ol\~~l~~ 
daki iki şair, yukarki isll'l~k~>11c~ 
bir araya toplamışlardır. 511111~ rl 
rırnıza, temiz bir şekilde bll bıl ~ 
güzel mısraları ihtiva eden 

tavsiye ederiz. 

Hava kurunıurıa 
Yardı nı ~ı Jı•'"ı 

_ 1 irke"' ,rı 
Dolmabahçe bavagaı.ı ş ııa. ııct ~ 

tehlikesi için bava kuruı:ıuys.rdJll'. 0c 
devamlı bir surette ya~tıg~g.JcsitlJl~iılc 
ahhüdUnün bu yıla. aJt . \"eıııe:ı " 
kurumun İstanbul ~~beSı teşelt}{iit(J' 
yatırdığı, kurumca. şırk~te ,.c tUııel ~
dildiği, tramvay, elektr1~11 Jtlue#\~· 
ketleri de ve bunlara bag bil)rU!t ~l , 
lerin de hava kuruınuna k ur.ere 
tarda taahhüdde buJunJll~ır 
duklaıı da haber atıJ1Jll1ş · 

iıarı 
• 

tarife~' 
f{f• 

40 
a.n tiılli jO •' 

lıan sayf alarmda 5 

1
o0 ,, 

Resmi ilanlar 
2

()0 1, 

Dördüncü sayfada 
1 

rdıı , 00 ,, 
Uç ve ikinci sayfa 3 ~ 
Birinci sayfada. f}oO );o 
Başlık ilanlar ·ı olır11 dt' 

Ticari mahiyeti ~111elilt bt~ 111ıı· 
k .. "k ·ı· _, r 20 kelıJ1l 1.ı·deıı ... 

uçu 1 awa l '.e6" ·ıııiı1" 
fası 120 kuruştur. t"rner1 1' ıs• 
ka velesi olan D'lüt~:re f!lfd111ıı 

"dde •'' dC'"• mukaveleleri !llU ··ddet ,.er• 
JJl ıJ tı9fl l.Y 

lınmaz. Uzun • bidif· uııll 
ilanlar tenzilita ta ı ,·e ıtl 110ıı1' 1 

d Ya1n1 ıtı ıı 
mek hususun a oV D r0s11ıı 
sıran v AKIT ~ısrı bn ,. 
Kema1.etfüı fren . .,,4sı0 

rdır· 1 " 
müracaat edi1ıne 1 te.Jlbıl • 

Telefon: ts ~ 
d11unnıllll1 

ııı1ıınııııı111111ııııuıııııı11uııııııııı ıııııııııı dl 



1 J 

inci Balkan güreşleri 
bQıfl)l}(ıbiJ mlUısa[b)al}(aOaırun lb>ftırft!iılc§l<e V6JlınıanBoOaır, 

lkDsDıntdle Vugosoaı~oaır gıallp 

Dört karşdaşmayı da biz kazandık 
sene Berlin olimpiyatları do- Filip ile Yugoslav Antonoviç arasmda çüncü dakika ve 16 ncı saniyesinde 
~·a~ılamıyan Balkan güreş idi. tik on dakika beraberlikle netice- saltoya alarak güzel bir tu~Ja yendi ... 

btı ugu ınUsabakalarmın beşin- lendi. !kinci kısımda evvela mağlub Cardis - Çoban 
1'1ır~ne İzrnirdc Alsancak sta _ vaziyete düşen Yugoslavyalı son daki Ağır sıklette Yunanlı Cardis ile çarpı_ 

• Yunan ve Yugoslav pch- kalarda fevkalade güzel çalışarak kay şan Çoban Mehmet ringe çıkar çıkmaz 
ltı iısUrakiyle dUn başlanmış- bettiği puvanlnrı topladı, yirmi dakika halk tarafından çılgınca alkıı;ılandı. 

~alardan evvel takımlar 
~ıl~is, vali muavini Cavid 
~1t 60Yliycrek Balkan güreşle. 

do ve güreşçilere muvaffakı -

0eını§tir. Bundan sonra güreş 

sonunda da ekseriyetle galip geldi. Müsabaka iki dakika on beş saniye 
sürdü ve bu müddet zarfında Çoban 

Diüıkii müsabukalanıı galipleri: çok hakim güreşti ve neticede de ra
kibinin sırtını yere getirmeye muvaf. 
fak oldu. 
......................... ································: . . . 

~ 
il( ııu reisi Ahmet Fetcgri mi
' lıtı!.ara birer hatıra vermiş ve 

~Y~emiştir. Buna Yugoslav 
~ afı!c reisleri ccvab vermiş
~ llda? sonra başlanan müsa. 

tl!!tıcclcri §unlardır: 

lstanbul 
mıntakasında 
değişiklikler 

. . . . . . A1ınmıyad.a kaclı>ılar arasında reva bııla>ı en yeni 1Jir spor 

locı lıiris - Kenan 
~ ~ Çok kuwctli bir güreşçi 
~ı~ ıle takımımızın en teknik 
~~dan biri olan Kenan kar
lı\'IQl.iüsabaka çok heyecanlı 

,
11 

~ıın tam bir beraberlikle 
" ,~1• İkinci devrede kendi O

Ola la. dü§iip köprü kurmağa 
~ kn R:enan bu suretle rakibL 
~il azandınnış oldu ve müsa

ld llda da bu puvan yüzünden 
~ dedildi. 
~lltonoviç - Filip 
\~u müsabakası Yunanlı 

~tUrk büstü 
~ n\'ası heyecanlı 
~&fhaya aclrdl 

e.ıtı ~ llladmda lııtanbul scmUnln 
b!ıatu ~unı arasında tertip edile::ı 
ecııı turnuvaaı maçlarına hararet. 

~a:'\tedlr. 
~ npılan mll!ab&kaların 'VCT'. 

iilater(JI kl hemen hemen mU. 
\t bulunan &Jtı takımın IÇind'" 
~U kaz.anmak bahllyarlığmo 
kımı aon mU11abakaya kadar 

~ lınklnaızdır. 
• l..a.ngaıpor maçının yarıda kaL 
~ IAııgaaporlulann tumU\'&dan 
~Ylaaı çıkmıo ve Uuıga.ııporl!l. 
~k maçına gelmemeleri bu 

kuvvetlendirmişti. Fak4l 
'4ıt h'-klı görilnen Uuıgasporlula.. 
~I e!kl mevkilerin! tekrar aL 

"'-ltıı;lıı ke.ıarın ciddiyetini muhafaza 
... ~ eyıeınlştlr. 

~~U LAngıuıporlular ilk r.ıllsa.. 
ti .\k tıka kal'§l yapacaklardır. Bir 

k l?ı3por gibi en bao bir takım. 
~~ı~~a muvaffak olan Altıoı: 
\' -ngaapora karoı na11ıl bir ne. 
!.ı~ırılllerak edllmektedlr. Kare.. 
."1~P oıınuo bulunan San kırmı. 

P\ .. ,.. r maçını da kaybedecek olur 
• Jvtıı ı. 

u.,. UmlUcri hayli zayıflanııJ 

• fıa 
:ıı (lı:t JrünU flmdlye kadar henilz 

llıt aını§ iki kuV\·etıı takım k&r. 
1 'lk Akınspor • Bozkurt. Bu 
~rıu1Pten hangisine tali yaroım 
~ ~ nıııe ı:ok mUşkUI olmakla be. 
~e 8.lJ nu ıı!Syllycblllriz ki A kınııpor 

Ilı bı llrııa tamplyonluk yolıınıia 
"' r acı ''"tlit 1n1 atmış olacaktır. 
~~ llQ • AltınhlıtU arasında ccreyt.1> 
ı-~ııı 11 rnac;:m ncUccı;ini Altınlıll6! 
- ı._ !!tın k "lld e biraz mll~ltUldUr. l 
-< ltı~r Yaptığı maclard:ı ikisini de 1 
~ rıut81tllttne uğrayan Altınbll!l 
'~~tltt:l IUbarile ku\'ı;cUI bir man. 
~ ~ k lııc de talumm her noktas~ 

~~tlt~~~vveuı olmadıtı için intizam. 
~q~I'~ 

~ .\ıtıolt llro~amı: 
l? ı .ıc_i!ls • LA.nga :1po r 

.\ltJ.n. J>or _ Bo7.lmrl 
ililfll • füıraıUuırul 

Jlchmet ve Ankaralı Iliiseyiıı 

Mıtsfcı/aJ Mer.<Jiiıli A1ımet, 
• 

Polihirouyu - Pankras 
66 kilo müsabakasını da Yunanlı ile 

Yugoslav Pankras yaptı. 

Süratli bir güreşe başlıyan Yunanlı 
dördüncü dakikada rakibinin nefis bir 
oyunu ile alta düştü ve 56 saniye sü
ı en bir müdafaadan sonra da tuşla ye 
nildi. 

Fişer - Ankaralı Hüseyin 
Yugoslavyalı Fişer ile Ankaralı Hü

seyin 72 kiloda karşılaştılar. Hüseyin 
eski ve kurnaz bir pehlivan olan Yu
goslava karşı çok gil7.el ve muvaffa
kıyetli bir oyun tutturdu. İlk kısım 
Hilseyinin iistünlilğü lie bitti. İkinci 
devre evvela üstte güreşen Hüseyin 
yine çok iyi idi. Alta yattığı vakit de 
rakibine ovun vermedi. 20 dakika ta.. 
mamlandığı zaman Fişer ittifakla ve 
sa), hesabiyle mağlüb olmu§ oldu. 

Mersinli Ahmet - Kis 
79 kiloda Yugoslav I<is Mersinli ile 

karşılaştı. :Mersinlinin atak oyunu ile 
başlıyan bu müsabakada Kis müte _ 
madiyen kaçtı. Bu suretle de tuştan 
kurtuldu, fakat sayı hesabıyla yenil. 
di. 

Ahmet ikinci dc,Tedc çok güzel bir 
iki salto yapmıştr. 

Mustafa - Gırekakis 
87 kilo: Bu müsabakaya çok süratli 

başlandı. ~Iustafa rakibi Yunanlı Ge. 
rekakis'i kuvvetli clensclcrle bir hayli 
hırpaladıktan sonra müsabakanın Ü-

ikinci reisliğe Vedat Abut, 
futbol njanhğana Orhan, 
güreşe Hayri getiriliyor 
Memleketimizde spor mıntaka -

i 

Yüzme şampiyonluğlİ 

lan reisliklerinin valiler tarafından 
yapılmsaı kararı üzerine, İstanbul • 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin ! 
Ostündağ, spor işleriyle yakından İ 
alakadar olmağa bctşlamı1tır. 

lstanbul birinci, Bahkesir ikinci~ 
Kocaeli de .üçüncü oldular 

Yeni mıntaka reisi, günlerdenberi 
yaptığı temaslar sonunda, duyduğu. 
muza göre, ikinci reiıliğe. belediye 
Turizm §Ubesi memurlarından Ve
dat Abut, güres ajanlığına belediye 
mürakiplerinden Hayri, futbol ajan
lığına da belediye muhasebeci mua· : 
vini ve eski İstanbul mınukası reisi 1 
Orhanın getirilmesi takarrür etmİJ
tir. 

Hepsi de eski ve gUzide ıporcular-
dan seçilen bu yeni heyetin büyük 

i bir dUriistlüklc çalışarak -boıuk apor 
~ işleri.ıniz..i , ço,k ryakwd iyj bir ıckle 
: sokacaklanna emin bulunuyoruz. . ......................................................... 
Seyfi Cenap 
GDreş federasyonu 

reisi oluyor 
Federasyon reislerinin Ankarada bu

lunmaları lazımgelirken, donanmada va 
zifesi dolayısilye İıtanbuldan ayrılamı
yan güre§ federasyonu retıirniz Ahmet 
Fetgerinin bu itinden iıtifa ederek ye· 
rine ayni federuyonun eıki kiti~ 

Seyfi Cenabın getirileceği ıöylenmek -
tedir • 

Dürüstlüğü ve çok mükemmel ida. 
rC$İle kendini herkese sevdirmit olan 
Ahmet Fetgeri yerine geçecek o-

laA Seyfi Cenap, bu itteki bilciai ve 
hiç bir zaman aynlmadığı dürüıtlüğü 
ile, Ahmet Fetceriye cidden yakıırr bir 
halef olacaktır • 

Balkan gUreş kongre
si toplandı 

İzmir, 17 - Beşinci Balkanlar aruı 
güreş kongresi buglln toplantı yap _ 
mı§, Ulu Önder AtatUrke, Baevekil 
İsmet lnönUne, ve Dahiliye Vekili 
ŞUkrii Kayaya ve Balkan devletleri 
reislerine birer tuim telgrafı ç~kil _ 
mesine karar vermiştir. 

Kongre bundan sonra müsabaka 
hakemlerini tesbit etmiş Balkan gU_ 
reşlerini organize edecek f ederaayon_ 
Jarm yapacağı masrafı görüşerek da
ğılmıştır. 

Kongre pazar günü tekrar bir top_ 
Jantı yaparak gelecek seneki gi.\re§le
rin mahallini tesbit edecektir. 

frene 1940 olimpiyadı 
meselesi 

lzmirde Karşıyakada, cuma günü 
başla.ınış olan Türkiye yüzme şampi -
yonluğu müsabakalarına dün devam 
~-ıiJmiş ve son karşılaşmalardan son
:_ lstanbul 73 puvanla birinci, Balı
kesir 40 puvanla ikinci, Kocaeli 37 pu
vanla üçüncü, İzmir 16 puvanla dör
düncü, Mersin 11 puvanla beşinci, An. 
talya 9 puvanla altıncı, Ankara da 5 
puvanla yedinci olmuı:ılardır. 

Dünkü müsabakaların neticeleri 
şunlardır: 

Boksör Fahreddin 

Saba haddi ole beraber 
lzmlre gidiyor 

İzimr ve Anka._ 
ralı boksörlerle 
kendi sikletinde
ki bütün yum· 
ruk çulara mey
dan okumuş olan 
Galatasaray klü -
bünden Fahred-
din, İzmirin Joe 
.Luizi Muıtafa ile 
karşıl~mak üze· 
re bugtinll"rde Bok•Ör 
şehrimizi:ien harek~t edecektir. 

U k:Iodaki Mehmet Cenker de Fah 
· reddin ile beraber izmire gitmektedir. 

Mehmet, gazeteıriz vasıtasile davet et
tiği ve bu defisini kabul ettni~ olan Sa_ 
bahadd:n Kalkan ile lzmirde karıılaşa-
caktır. 

Tokyo, 17 (A. A.> - 1940 olimpiya_ 
dı Japon organi1.a!!yon komitesi, Ja_ ı 
pon hükumetinin şimdilik herhangi 

100 METRE SffiT ÜSTÜ 
1 - Şamil (İstanbul) , 2 - Hasan 

(Balıkesir) , 3 - Yusuf (Kocaeli). 
200 METRE SEHBEST 

1 - Mahmut (lstanbul) 2,26, 2 - · 
Osman (Balıkesir) , 3 -Mehmet (An.. 

talya) . 
1500 :METRE 

1 - Halil (İstanbul) 22,Ş9, 2 -
Mustafa (Balıkesir), 3 - Yusuf (Ko
caeli) . 

BAYRAK YARIŞI 
1 - lstanbul takımı 5 51,4, 2 - Ko: 

caeli takımı, 3 - İzmir takımı. 
.MUsabakalardan sonra birinci olan 

İstanbul takımme. güzel bir şild hcdL 
ye edilmiş, derece alan yüzücülere ma
dalyalar dağıtalqu§tır. • cı• 

Muvaffakiy~tn ·o:r 
bisiklet turu 

Adana. 17 (A. A.) - Üç bin kilo.ı 

metrelik bir bsiiklct turu yapmak Ü

zere Ankaradan 6 eylul gUnü ayrılan' 
bisikletçi 'Kamran Bozkır hiçbir arıza 
ya uğramadan merhalelerini katet
mektedir. Bu suretle çetin bir tur yap 
makta olan bu bisikletçi, 225 kilomcL 
re olan Niğde _ Tarsus merhalesini a. • 
razinin çok sarp olusuna rağmen '10 
saatte katetmek suretiyle 14 eyllılde 
Tarsusu tutmu§tur. 

Kamran Bozkır, merhalelerinde bL 
rer gün fazla kalmakta ve Türk spor 
kurumu bölge başkanları tarafından 
misafir edilmektedir. 

bir mali yardımda bulunacak vaziyeL 1 
t~ Qlmamam sebcbile her türlü ihzari 
faaliyetin ve masrafı mucib olacak dL 
ğer çalışmaların Çin _ Japon anlaş -
mazhğının sonuna kadar muvakkaten 
tatil ı!dll.mesi ll.zım geldiğini bıldir -

1 mi~tir. . . At ynrı§lııda ufr açık gljzlıiluk 



Bllivor musunuz ? 

ilk telefon 
milkAlemesi 

29 Ununusani 1887 de, Pa
risle Brüksel arasında ilk tele
fon milkilemesi yapıldığı za· 
man, herkea hayretler içinde 
kalmıJtı. Aradan yarım asır 

geçmeden, kilrreiarzın ölıür ta· 
rafiyle daha bilyük bir kolaylık 
la konuşulmağa başlanmıştır. 

Slvllce 
şampiyonluğu 

Amerikada, gayet garip bir 
şampiyonluk yapılmıştır : Sivil 

ce şampiyonlu ğu 1 
Bu şampiyonluğu, yüzünde 

1895 küçük sivilce bulunan 
11 yaşında bir genç kazanmış· 
tır. Bize kalırsa, asıl rekoru, 
bu sivilceleri saymak cesare
tini gösteren hakem kırmıştır. 

120 lisan btlen 
adam! 

ı 774 te İtal· 
yanın Bolonva 

§erinde doğ • 
muş olan J ozel 
Mesonfanti, yüz 
yirmi lisan bili· 
yordu ve bunların hepsinin 
sarf kaidelerini biliyor, yazıp 

okuyordu. 

Bir elbiseye iğne 
kaç defa batar 

Tüc:c:ar bir ter· 
ıi, bir erkek el· 
bisesinin dikilişi 
esnasında, iğne· 

nin vasati ola -
rak 143.920 de· 
fa kuınaıa r;irip çı tığını hesap 
etmiıtlr. Bunlardan ancak 36 
bini ette, diğer dikişleri de ma· 
kineylc yapılmaktadır. Bu 
terzi muhakkak ki, dünyanın 

en sabırlı insanlarından biri· 
dir. 

Gar1p bir inek 
Amerikanın 

Kansas eyale· 
tinde, garip bir 

inek nazarı 

dikkati celbetmiş 
tir. Bacakları 

20 santimetreyi geçmiycn bu 
inek günde 12 kiloya yakın 

süt vermektedir. 

Sporcu talebe ! 
Muallim - Mektepten .,·ü• 

metre mesafede ikamet l!'ttiv'· 
niz halde, nasıl oluyor da der· 
se mütemadiyen geç kalıyorsu
nuz? Bakın, arkadaşınız Hasan, 
üç kilometre ötede oturduğu 
halde, hep vaktinde gelir. 

Talebe - Bundan daha ta· 
bii bir §ey olamaz ki, bay mual
lim 1 Hasan be~ dakika gt'ç 
kalınca, biraz koşması kafi
dir, halbuki benim yüz metrelik 
bir mesafe içinde, beş dakikalık 
bir geçikmcyi telafi etmeme im 
kan yok ki.. •.. 

BULMACA 
l 5 santimetre uzunluğunda 

ve 4 santimetre eninde bir mus
tatili yalnız 6 ~izgiyle 7 murab 
baa ayırabilir misiniz ? 

Bu ilk nazarda çok güç gelir 
amma, biraz uğraşırsanız göre
ceksiniz ki basit bir iştir. 

Bu bilmecemizi halledenler· 
den b!rinciye küç:ik bir fotog
raf makinesi, ikinciye bir şişe 

büyük losyon, üçüncüye bir bil 
}":.ik lastik top. aynca iki yüz 
o'.c :; :ı c:umuza muhtelif hediye 
le: • ::-ile.:l!'lctir. 

~-~ ıssw w: 
HABER 

1~0CUK SAYFASI 

Rifmr.ce kuponu 
19 EYLÜL - 1937 

Meıakiı tetkihleı 

Hayvanlarda zeka 
Kurbağa ve eşek arıları 16 
kil o metre, ördekler de 5 
liilometre mesafeden yuva
larına dönebiliyorlar 

Garip işlerle uğraşmak mc· 
rakında olan F. H. Sidney is
minde bir Aml!'ı ikah babçcsin· 
de beslediği ve Te<llli adını 

verdiği bir kuıi.ı<;ğa .. m.n uz~!. 

bir yere göt Ut ül<lüğü takdi t· 
de yuvasına dönüp dönem;ye· 

ceğini tecrübe için zavallı Te.d· 

di'yi bir kutu içersiııe koya
rak trenle 16 kilometre uzak
ta bir jehre g~türmüş ve gece 
saat on buçukta kutunun ka
pağını açarak kurbağayı bu 

gurbet diyann.: bırakmı~. 

Bir müddet alık alık etrafına 
bakınan kurba~a derin bir ne 
fes aldıktan soma hiç tereddüt 

etmeden M. Sıdneyin oturdu
ğu Wakcfild şehrine ist:kamet 
alarak sıçraya sıçraya ilerleme 

ğe ba}lamı~ ve sanki hiç bir 
şey olmamı§ gibi yoluna devam 
etmiştir. 

Kurbağasını bir müddet ta
kip eden M. Sidney dönüş tre 
nini kaçırmamak üzere saat on 
birde trene binerek evine dön
mÜJ ve kurbağasını bekleme
ğe koyulmuştur, 

Teddi ertesi gün akşam üze 
rine doğru, M. Sidney bahçe
sini ıularken, tozlu topraklı 

yol kiyafetiyle e11ki yuvasına 

kemali a.tametlc dönmllş bulu 
nuyordu. 

M. Sidneyin kurbağasını na 
ıul tanıdığını merak ediyorsa· 
nrz boynuna taktığı ince bir 

halka ile Toddiyi teşhis ettiği· 

ni söyliyelim. 

Kurbağa kadar hissiz ve zc 
k5.sız hir hayvanı yuvasına 

:; .vr:e J l ı his nedir? Sevki tabii 
deyip gcçcccğ~z. Fakat acaba 
bununla vaziyrti izah etmiş o

lur muyuz? 

Fransr.ı fen adamlannclan 
Fabrc eşek ar :arının yuvala· 
rına ne kadar ı.:zak mesafeler· 
den dönebileceklerini tccrü'Je 
için bunlardan sekiz tanesinin 

karınlarına beyaz boya sürmüş 
ve dört kilomt'tre uzakta bir 
yere götürerel; salı vermiş ve 
tekrar eşek arılarının petekle· 

rinin bulunduğu yere dönerek 
arılan beklcmeğc koyulmuş· 

tur. Arılardan dördü üç çeyrek 
saat zarfında, mütebaki d9rdü 
de yarımşar saat teehhürle yu· 
valarına dönmü1lerdir. 

Fabre bundan sonra mesafe· 
yi daha uzatmı~ ve bir rekor o· 

larak bir eşek arısının en fazla 
16 kilometreden yuvasına avdet 
ettiğini tespit etmiştir. 

Ör.değin zekasını ölçmek is
tiyen biri; 5 kilometre uzakta 
bir dostundan aldrğı bir yeşil 
ba§rn kanadlarını keserek ken-

di bahçesine ve diğer ördekle· 
rin arasına saltvermiş. Bir müd 
det etrafına alık alık bakınan 

ördek günler geçtiği halde bir 
türlü yeni arkadaşlariyle dost· 
luk tesis etmemiş ve kanadları 

Yazısız Hikave: ------

.,, ._ ...... .. 

kesikolduğundar. da eski yerine 
uçmak imkanın ele edememi1· 

tir. 
Nihayet bahçe kapısının a

çık olduğu bir gün sokağa çık 
mr~ ve iki tara•ma bakındıktan 
sonra yava§ yava~ ve altı saat 
sonra eski tıahibinin bahçesine 
kapağı atmı!tır. 

Hlk&ye: "f1 
Kahraman Dil<'• 

ilk filmi 
Dik, gardiyanlann getirdikleri 

ve kendi81nden ne istendiğini tıe bir 
maddenin di§lerlne çarptrğrnı his. 
ıscttl ve bunun, bUkUlerek ekmeğe 
yerleştirilmlf bir kAğlt parçam ol. 
duğunu bayreUe gördü. KAğıdı aç. 
tı ve §unl&n okudu : 

- KöprUden geçerken ... orada o. 
lacağr:ı:.. Atla. .• 

Bu kadarı Delikanlı klğrdı yırttı 
ve bunlardan üç ktiçUk yuvarlak 
yaparak, §Upheyt cclbctmemek için 
yuttu. Sonra, kuru ekmeği kc-mir. 
meğe devam edP.rek dU§Unmeğe ba~ 
!adı ... B&§ma gelen feltı.keUerin ae. 
beblnJ bir tur!U anlamıyor ve iki 
gtindenberi, artık bunları dUtUnmU 
yordu bile. Yeglne bildiği btr §eY 

varsa, o da, dört gün ewcl, ııehrln 
tenha bir l!Oka,ğmdan geçerken ka. 
ıa.sma ağır bfr ıey yiyerek bayıldr. 
ğı ve gözlerinJ bu yan karanlık bUc 
rede a.çtığıydı. Gardiyanlara sordu. 
ğu 1JUallere de hiçbir cevap alamll
mıştı... Sabahleyin meçhQl bir §a.. 

hııı onu görmeğe gelml§ ve Nlklen\o 
nerede o\dufunu sormuştu. Dik bun 
dan da tabii bir şey anlayamamr, 
ve kendisinden lııtendlğlnl de blr 
tUrlU tsğrenememlttl .• Buaun Uıerl. 
ne meçhQl adam da ona ten& hal. 
de kızmış ve bir kti!Ur aavurdukt&n 
ııonra. kendiıılnl tehdit ederek çıkıp 
gttmı,u. 

Bu defa da Dik, kendisine firat 
etmek ümidi veren bir mektup alı. 
yordu. Bundan, ,•a.zıyeUndcn haber. 
d&r olan bazı a.damlann, kendiıılne 
acıyarak kaçırmak lııtedllderl nctl. 
ceıılnl çıkarıyordu. Şu halde, ma.. 
demkl kendisine köprUden atla. 
macıı aöyleniyordu, buna itaat et. 
mekten ba.§ka çare yoktu. 

Binaenaleyh ııabırsızlıkla firar &. 

nmı bekledi ,.e şöyle düşündü: 
- Nlkle, köprU ... BUtün bunlarm 

ehemmiyeti yok .• Mademki, tehlike 
11 lnııanlann elinde esir bulunuyo. 
rum, herşeyi gözüme alarak kurtul 
mağa çalı§m&m ll.zrm. 

Alqama doğru, merdivenlerde 

Bir piliç yunıurtadan 
nasıl çıkar, bakınız? 

ayak sesleri duydu. MeçbOI bir a. 
dam, kapmm önünde gardiyanls 
konuştu. Nihayet kapmm annht&n 
döndU ve kendisini tehdit ederek 
gitmiş olan meçhQl ııahııı tekrar ı. 
çeriye girerek, gardiyana, onun kol 
ıannı bağlayarak aşağı indirmesini 
ıemrettl. 

Yukarıdaki resimde yumur
tadan pilicin nasıl çıktrğım gö-

rüyorsunuz. Resimler soldan 

sağa ooğru şu safhaları gös· 
termektedir : 

1 - Piliç, kuluçka makinesin 
de üç hafta bulunmuş olan yu-

murtanın kapuğunu kırar. Fa· 
kat derhal dışan çıkamaz. Ga· 

gası gayet yumuşaktır. Yu· 
murtayı kıran. gagasının ÜT.C· 

rinde görebileceğiniz, küçi.ık 

.. boynuz" dur. 

2 - Piliçin ayaklan uzun· 
<lur. Yumurta parçalanıncaya 

kadar bu ayaklarla bulunduğu 
yeri iter, durur. Yumurta ku· 
luçka makinesinde tam 21 gün 
kalmrştır. 

3 - Piliç artık yorulmuştur. 
Fakat yumurtanın dışında ken 
dis.ni bekliyen dünyaya kavuş 
mak üzeredir. 

4 - İşte bir tekme daha .. 
Ondan sonra artık hapsedildi· 
~i yerden kurtulmuı olacak· 
tır. 

Dik biç mukavemet göstermeden 
onların iıtedikleri gibi hareket etti. 
Merdivenlerin aşağısında, sağa ıar 

tılar ve dar bir koridoru geçtikten 
ııonra, tenha bir aokağa çıktılar. 

Kapının önünde, bir otomobil duru. 
yordu. 

Dik otomobile girdi ve kendi 'kc:o 
dine §Öyle dedi: 

- Vay aksi §eytan vay! Dcmtk 
kl, otomobilden atlamam lhım ge. 

• • :ecek .•• Vay kemlkler!mJn haline. 

5 - Kulukçada yanmak ve 

sonra hürriyete kavu§mak ha· 

kikaten zor bir İ§miı .. Piliç şim 
di, biraz dinleniyor. 

6 - Fakat bir müddet sonra 
tüyler kuruyup da ipek gibi bir 

hal aldığı zaman artık, pilic;in 

seyrine doyum olmaz. Ekseri· 

yetle y\lmurtadan yeni çıkmrş 
piliçlerin rengi soluk ve kreme 

yakın bir sandır. Bazıları ta· 
mamen . beyazdır. Bazıları do· 

nuk renkte veya siyahtır. 

Sonra. iki adamm ortuında. oto. 
tnobilln arka taratma yerl~tl ve o. 
tomobll hareket etU. BUyUk cadd"
leri bırakıp, tenha ııokaklardan gc.. 
çtyorlardı. Hem de son .eUratıe~ 

Dik ~ağ tara.tındaki adama do~. 
ru dönerek mırıldandı: 

- Fakat beni nereye gôtürdUğll. 
n·~~ü öğrensem biç fena olmıyacaıc 

Adam cevap vermedi .. Dik onun 
duymadığını zannP.tll ve bu defa dl\ 

tolundakl adama dönerek: 

- Ne gilzel bir gece, değil mi'! 
dedi .. GUzel bir gezinti yapıyoru .... 
Veyahud da, sağırlar mektebinin 
resmi kU§adm& gidiyoruz. 

AynJ ııükQt .. Yalnız. §OfôrUn y<t.. 
nmd& yer almıo olan ade.m. hafitçe 
ba.§mı çevirdi ve Dik, onun gUIUm. 
aediğiııl görUr gibi oldu. 

Bunun Uzcrine sabrı tUkendl ve 
bağrrdı: 

- Aman ne eğlenceli, değil mi? 
r::ı:erim bağlı olmasaydı böyle pi§. 
mi~ kelle gibi sırıtmazaın: 

Bunları eöyledikten sonra, ıoğuk 
kantıı·~-ı ı tekrar topladı. Ve soka. 
ğa b&Janağa ayni zamanda, otomo. 
bllden na.~ıl ıııc;rayacağmı dU~Unmc_ 
ğe b~ladı •• Serl bir ltl§le, ııoldakl 

muhafızı geriye doğru atabileceğini 
ve iki eliyle de kapıyı açacağmr 

hesap ettl. Bundan sonra her§eyl 
tesadllfe bırakacaktJ .. 

Birdenbire ürperdi: Otomobil fe. 
nerlerinln ı§ığı altmda, biraz Ucri. 
de, köprUyU görmüştü. 

- Asma bir köprU, diye mırıl. 
dandı .. Anladrm : Burada ancak bir 
tek koprU nr. Vahle • SIU köprUııU. 

Altıİıdald Vllııa nehridir • 
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Bugünkü 
Ut.· l orkeatra kon.seri, 23,35 dans flavaları, lstıra 

~la dana ıp.uslklsf, 19,30 kGnferanıı: haUerdc haberler, hava, 

radyo 1 · · E K O N O . M ... " i 1 
O lın Zati: Mesakln bıfzlllllıhb~ı. 20, ROMA: 

lııı \·e arkeJqlım tarafından Türi< 18,20 dans musikisi, lıl,5S karışık yay1n, 
Ve halk ~arkılan, 20,30 Ömer Rwı 21,45 opera, Tahl.8, istirahatıerde baber:er, 

~· arr.pça söylev. 20,i5 Semahat ve sonra haberler, hava, dans musiki. '-lo taratından Türk mualklal ve balk 
'l'ı.aaat ayarı, 21,15 Takalm at&dmdan 

k a~yo~ıu halkevfnln mllzik ıenlfğ1 
' Otkeııtra ve koro, ajanıı ve bora& ba. 

"~ ert~ı gUnUn programı, Pllkta ıso. 
lf\;:era ve operf't rı ,.~ .. ıan, 23 son. 

~~ ~~kerı , ~"'1111, konfenuıa, gra. 
21,20 dn ı. 22,35 kanıık 
t·~ kon J haberler. 
~ . 
-2'1 °rk'8tra konseri, 19,45 daııa orkestra 
rııuka~ık yayın, 21,05 karııık mualkl, 

llaka§a, 22.45 piyano musikisi, 23 03 

fy <4TRULAR: 

"'R'l'P '":RUL SADİ TEK 

Bu gece Beylerbeyi, 

pazartesi Bebek tjyat.. 

rol arın da 

Kültür 
Azı 

107000 
125QO 
9500 
5700 
4200 
8000 

ıo:;oo 

1800 
2300 
5200 
3900 

900 
1400 
5000 
1300 
9000 

80000 
17500 
8500 

13000 
11500 
2050 

60 

Çoğu 

1'36000 K. 

18000 " 
14800 " 
7700 .. 
6000 •. 

10800 ,, 
13000 ., 

2400 •• 
3400 " 
7100 •• 
5200 .. 
1300 " 

2000 " 
6800 ., 

2000 " 
11500 " 

110000 A. 

27500 " 
11500 K 
17500 " 
17500 " 
3300 " 

85 " 

Nöbet~ı eczaneler 
Bu akıam §ehrin muhtelit semtlerinde n6. 

betçi olan eçzaneler ıun\ardır: 
İstanbul cihcUndekile.r: 
EminönUndc (Bensason), Bcyazıtta (Cc. 

mll), KUçUkpazarda (Yorgl), Eytıpte (Hllt. 1 
met Atlamaz), Şehremininde (Hamdi). Ka. 
ragümriikte (Arif), Aksarayda (Sarımı Şeb 
zadebaşında ctsmall Hakkı), Samatyada 
(Rıdvan), Baktrköyde (Merkez), J.<"enerd" 
Emllyadll, Alemdarda (Sırrı Rasim), 
Beyoğlu clbetlndekller: 
İstikl!l caddesinde ( Della Suda), Tepcba~ı 

Asmalımcscltte (Klnyoll), Galatdaa (HUsc.. 
yin HUmUI, Tllkslm lstlkl!I caddesinde (Li. 
monclran), I'angaltı Halbk!rgazl caddesin. 
de (Nargileclyan), Kuımp&§ada (MUeyyct). 
Haaköyde (N'ealm .Aseo), Be§lktaşta (Ali 
Rıza), Sanyerde (Nuri), 

OııkUdar, Kadıköy ve adalardakiler: 
'O'ııkildarda Çarpboyunda (Ömer Kenan), 

KadıköyUnde SögUUUçe!jme caddesinde (Ar. 
man Hulllsi), BUytıkadada (Halk), Heybelide 
(Tanq), 

Direktörlü~ünden 
T3.bmin llk te- Günü S. Eksiltmc-
bedeli minatı nin şekli 
10 K. 1020 L. 29.9..37 14 Kapalı 

45 " 608 " " " " 
35 " 389 ,. il " " 

100 " 588 .. " " " 1·5 " 
28 " 
26.50 

6 " 
28 
18 .. 
33 " 
60 " 
50 ,, 

15 " 
14 ,, 
7 ., 
1.50 
4 ,, 

12 .. 
16 ,, 
5 ,, 

15 " 
380 " 

338 " 
227 " 
258 11 

11 " 
71 " 
96 " 

136 " 
58 .. 
75 .. 

77 " 

" 
" 
" 
" .. 
il 

il 

il 

" 

" 15 
,. 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

21 " " " 
61 .. " " 

121 ,, 30-9-937 14 

81 " ,. " 
103 " " " 
210 " " " 

38- ... " 
66 " .. I• 

25 ,, " " 

Açık 

.. 
" ,, 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
" 
" ,, 
" 
il 

" 
20 " " .. 1000 " 27 " " 
53 " .. " 14000 " 5 " " 
30 

" 
,. " 13000 ,, 3 " " 

36 .. " " 16000 " 3 .. " 
348 ,, 

" " 260000 ,, 1.40 " 
297 

" 
,. " 110000 ,, 36 L. " 

225 .. " " 100000 .• :;o ., " 
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Devlet 
çiftlikleri 

Nasll işletiJecekle
ri tetkik edıliyor 
Hükumetin Am.!rİka ve Almar.yC\dan 

mübayaa ettiği yeni traktörlerle, ziraat 
m;ıkinelcn~nin şimdi!ik Halkalı Ziraat 
mekteb:nde muhafeze cl:iileceğini yaz. 
mıştık. Bu traktörlerin seksen tanel:k 
ilk partisi şehrimize gelmiştir. Bunlar 
geçen ge:e Halkalıya nakle~ilmiştir. 

Bu traktörlerin muhafazası iç!n ikisi 
Halkalı Ziraat Mektebi araü.ı:i dahilin 
de, diğeri Ycşilköy toh'.lm ıslah istas -
yonunda her biri 7 5-52,S ebal::lında 

üç adet hangar yaptırılacaktır. 
Yeni traktörler devlet çiftliklerinin 

işletilmesi işi üzerinde planlı çalışma -
lar başlayınca bu ~iftl:klerde istimal e
dilecektir • 

öğrendiğir.;ize göre Ziraat V ekaeti, 
ldevlet çiftl'klerinin ne şekilde Jşletile. 

ceği hakkında bir proje hazırlam<ıktadrr. 
Bu hususta mütehastıs bir 1ieyet devle

tin malı olan çifthkleri birer b:rer geze
rek kabiliyet ve hususiyetlerini tesbit 
etmektec:r. Bu tetkikat bittikten sonra 

proje tekemmül edecek ve ağlebi ihti· 
mal kesbi kanuniyet etmek üz'ere mcc. 
lısc verilecekt:r. 

Devlet siftliklcrinden bilhasca, yeni 
sanayr harekctbin lüzum gösterdiği 

bir takım nebati ve hayvani hpr:ı macl· 
deler:n gcnis mikyasta elde edilmesin -
den istifade edilecektir . 

Borsada 
Frangın sukutu 

dün durdu 
Dün sabah Londra borsaı.ından ge· 

len ilk telgraf bir İngiliz lirası karşılığı 
frangın 146.87 frank üzerinden tesbit 
edild'ğini bildiriyordu. Bir gün evveıı-ı: 

kapanış liatı 146.75 olduğuna gö~u 
fiat hemen hemen bir gün evvelkinin 
ayniydi. 

Akşam üzeri son fiat da gene bir ln. 
giliz lirası karş~lığı 146,56 franktı. Şu 

vaziyete göre frank fiatının son gün _ 
lerdc görülen sukutu dün bir tcv;:kkuf 
devresine g'rm·ştir. 

Franktaki bu salah üzerine diin Türk 
borcu tahvillen:nde de bir yükselme gö· 
rtilmüşttir. 

Evvelki akşama kadar düşerek niha· 
yet 12,50 lirada kapanan Türk borcu 

dün sabah 13 lirada açılmış ve bir ara. 
lı l\W- • • 1 1 . ·1 i\tı -•'-ö okulların Mayıs 938 sonuna kadar ıhtıyaç arı o an cıns ve mı'· 

~Yukarda yazılt :a kalem erzak ve sairesi 13.9.937 tarihinden itibaren 
(" ~neye konulmu~tur. Vcrmeğe istekli olanların 2490 sayılı kanunda yazı

b1iQı.:lere göre ilk teminatlariyle birlikte b~lli gün ve saatte komisyona 
~~! atarı ve kapalı zarflarla olanla rmda zarflannı belli saatten yarım sa.. 

\ 

lık 13,40 liraya kadar yükseldikten 
sonra 13,35 ı:rada kapanmıştır. 

Arpa mahsulü 
bu sene de iyi koınisyona vermeleri ilin olun ur. (6282) 

t\dana Belediye Riyasetinden : 
~~"f\rclcc aç~k eksiltme su~ctile sa tı.n alınacağı ilan edilen .. ce~.aze otomo.bi. 
~ ' tnlHdetı arttırma, eksıltme ve ıhale kanununun 43 uncu maddes:ne 

, tı o . 
"'~ rı gün uzatılacaktır. 
• , ~hammen bedeli 2400 liradrr. 

\' lh llvakkat teminatı 180 liradır. 
~t >'a aleai Eylülün 27 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye Encüme· 
S, l>llacaktır. 
1 rı,Şattnaınesi Belet%ye Yaz; tıteri kalem:ndedir. isteyenler oradan parasız 

r. 

~:'tckJUerin ihale gUnn muayyen saatte teminat makbuzlariyle birlikte 

~ ll!ncüır.enine müracaattan ilin olunur. (6261) 

~~~rna usulile satılık efyaı 
Q._ 1t ki pazar günU a&&t onda Nl§&n
~ llu~ıneu caddeııl &fiatbey apartıma. 
~ ~it tada. yUkaek bir aileye ait eı. 
t.. lll'taı.~rt.tırma usulü fle aatılacafmdan 
~tı~. """ılann o gün mahallt mezkllre 
\' "'ft tı ltı 
\l'lt olunur. 
bı~oı:1''t. Y&zıhruıe, yemek odur, lcrl&. 
..........._ r, Acem ve Türk hahları. 

~~-----·~~~~~~ 

Sultanahmet UçUncU sulh hukuk mahkem?ı 

sinden: 
tııtanbul Ç&kmakçılarda Şertfpaşa banır_ 

d& 2.3 Nq. da elblae Molz Beaelal tara.tın. 

dan Eııki§ehlr Oamanlı bankası clvarmda el. 
blllecl ŞUkrU Babur ve Adapaun TUrk tlr.ıı. 
ret bankası Eaki§ehlr ıubeai aleyhlerine açt. 
lan 91285.378 No.lı 8-7-937 tarihinde ŞUk. 
rü Baburun allJllŞ olduğu 200 liralık çek her 
n:ıaılsa zlya.a uğradığ'mdan bu defa Eskloeh!r 
§Ubesinden sureti aımar&k 11-6-937 tar!. 
Llnde emrine tediyesi bildirilmiş lse de aslı. 

ihracat bakımından 
piyasa ümltlldlr 

Geçen hafta lfraz düşen arpa fiyatla· 
rmlda bu hafta yeniden bir canlanma 

görülmüş ve fiyatlar '1 kuruı beş parayı 
bulmuştur. 

Geçen sene 2.303.685 ton olan arpa 
rekoltesine mukabil bu seneki rekolte. 
n'n 2,300,000 ton olacağı tahmin olun 
muştur. 

~ ~tlıfOR - tatar.bul Eml~\c bankL 
'ıı..~ıtıu akta. oırtuğum maa~a alt tatbik 

lllıı lıu~)1 e.tum. Yeniainl alacağımdan 
it. kı.,u yoktur. 

•ı1't 
v Pata Redreddiıı nı:thall·~I No. :J8 

rııf" "'- Şahıı~ne 
' ........... ___ . -- . ·-· ------· -
'P.-> '7. Y1 

.. ~ '-'li 

1 
!Jr1~~~ t;Uzdanımla lk.5:kt:ış mal. 

'1.llııtı cu ncle:n r.'maktt. oldu~unt ma. 
~~l!'l'I .. ,!ı>.tıını zayi ettim. Yenirini 

ımı ziyaa uğraması hasebiyle çekin iptali talep 
\'e dava edilmiş olmasına binaen yapılan mu~ıı 

keme ve duruımada keyfiyeti Ziyam 4~ kırk 1 
be§ gUn zarfında mezkftr çekl bankaya ibraz 1 
etmelerine ibraz olmadığı balôe bu mUddetırı 
hltammda senedin lpta'.ine karar verllece(\'I .

1 ve bir hatta fasıla ile Uç defa resmi ve gay. 

rl reamt gazetelerle llA.n olunmasına kararı 
verlldi'9 llA.nen tebliğ olunur .. 

ZAYi - 267 numaralı motosiklet 

plakası zayi olduğundan yerisini çıka· 
racağım. Eskiıinin hükmil yoktur. 

Fakat resmi makamlar sonradan alı
nan neticeye bakarak mahsulün bu tah 

minden b:raz d::ıha fazla olacağını teyit 

etıriJlcrdir. Unutmamak lazımdır ki 
1936 arpa mahsulü son beş senelik re
kolte vasatisinln hemen rki misli idi. 

Şu vaziyete göre bu sene b!r rekor 
mahsulü elde et'ilccektir. Bu sene de 

- geçen sene olduğu gib:. hasat zama -
nı yağan yağmurlar mahsule fena tesir 
yapm:ımış olsaydr. ekim sahalarına ba· 

karak daha. yüksek bir rekolte elde edi
lecr:ğini ummk hiç te yanlış olmıyacak 
tı ..• 

Yeni mahsul senesi başındanberi 'gö. 
rü!en arpa fyatları iyi fiyatlard r .• 
Geçen senenin en yiiksek fyatl::ırı da 
ancak '1,18 kuruş olmu~tur. 

l 934 se:ıesir.de 5.000 000 lirayı geçen 
arpa ihracatıını::•n -:eren ~:ncki ihraca
tı yekunu 1.068.000 liralıktı. Bu sene 
hadisat hen:..iz daha bir şey gösterme -
mi§tir. Maamaf:h piyasa ümitlidir. Hasan Coıanay 

§e1ı.:an .. e·k ·sinin hükm:l yok~ur. 
1/i·~ba§ı Mu.stafo. As:r.ı ka. 

'13ı Latf i.yo 

' .. 

Buğday fiatları 
düşmeğe başladı 

Bu vaziyette ekmek fiatlarını n 
10 kuruşa l<adar düşmesi 

muhtemeldir 
İlk defa olarak bu haftanın !:On gün 

lcrin::ic piyas:ıda yumu:;:ak buğdaylara 

karşı b:r iştiğna göstermiş ve talepler 
istcks:zlikle karşlanmıştrr. 

Piyasad.:ı yaptığımız tetkiklere na· 
zaran vaziyetin başlıca sebebi değirmen 
terin stoklarını kafi derecede kabart
mış olmalarıdır. Filhakika yeni mahsul 
piyasaya çıktıktan sonra rekolte hak
kındaki tahminlerin tereddütlü geçtiği 
günlerde, İstanbul değirmenlerinin 
buğday alışında bir hayli tehalükle 
hareket ettikleri görül:nüştü. O esnada 
müstahsil ve Anadolu t:.iccarı bir taraf
tan elinde geçen seneden kalan mahsu
lü piyasaya arzediyor. diğer taraftan 
yeni mahsul de oldukç~ mebzul bir şe
kilde piyasaya çıkıyordu. Bunun do
ğurd)ğu tabii fiyat stokundan istifa
deyi. değirmenler ihmal etmemişlerdir. 
O vaziyetin bugünkü ~eticeyi doğur· 

ması da ıgayet tabii idı, Maamafih İs· 
tanbulun buğday ve un hususundaki 

istihlak kabillyeti çok geniş olduğun

dan §U halin n:.hayet b:r hafta içinde 
geçmesi beklenebilir. Yalnız değirmen
lerin bundan sonrası için stoklarını za
yıflatmıyacakları da muhakkaktır. 

Piyasada yumuşak buğdaylann va· 
ziyctinin böyle olmasına mukabil sert 
buğdaylara karşı rağbet ve istek mev
cuttur. Bunda başlıca amil ekmek ha
litası vaziyetidir. 

Son birkaç gün içinde buğday fiyat 
lannın 3 - 4 para daha düştüğü gö
rülmüştı:ir. Bu sukut daha ziy<ıde yu-

muşak buğdaylarda olmuştur. Son ek
mek narhı vazedildikten sonra da bu 
miktarda bir sukut görülmüştü. Ala
kadar mahafilde buna l.ıakılarak ekmek 
narhının bir miktar daha sukutu müm· 
kün görülmektedir. Herh:ılde şimdi 

10,5 kuruş olan narhın 10 kuruşa ine
ceği günler pek uzak görün'memekte
dir. 

Türk borcu tahvil
lerile istikrazlar 

DUn salaha dogru giden son günlerdeki 
sukut dolayislle bazı mUşliUllere sebep oldu 

Son günlerde frank'm sukutu dola. l Bu gibi tahviller mukabilinde yapı. 
yısiyle Türk borcu tahvillerinin kıy. lan istikrazlarda ekseriya yür.de 40 
metinden mühim miktarda kaybetme. vo bazan daha başka miktarlarda bir 
si • bu tahviller knI'§ılık gösterilerek ihtiyat ayrılır. Fakat Türk borcu tah. 
bankalardan ve sair mali milcsseselcr. 
den yapılan istikrazlar dolayısiyle • 

sıkı§ık bir vaziyet husule getirmiştir. 

Alk<dlelfil D~ DtD Oaa 
fonıı<dlaını S'onwa 

Ticaret 
hayatına 

gelen emniyet 
Bugün bütün düny:ı efkarı umumi· 

yesini, devletleri ve milletleri meşgul 

eden Akdeniz anlagması, siyasi sebepler 
kadar ve belki de ondan ziyade iktısadi 
sebeplerle yapılmış bulunmaktadır. 

Dokuz cvleti bir araya getiren ve 
bu devletlerin hava ve deniz kuvvetle

rini adeta seferber bir hale sokan bu 
anlaşmanın esasında g:iu:.ilen gayeyi ti

caret gemilerinin Akdeniz.de emniyetle 

seyrüseferi teşkil ediyor. Dunun ' için 
Nyon anl<ışmasını ayni zamanda :.ktrsa· 
di bir m,ahiyette görmek hiç de hat<ılı 
olmaz. 

Evvelce de gene bu sütunlarda yaz 
<lığımız gibi 1spanyad:ı. mücadele eden 
iki taraftan birine ait olrruyan devlet· 
lerin ticaret gemilerine son zamanlarda 

Akdenizde musallat olan bir takım kor· 
san denizaltı gemileri d·::inya ticaret alc 
mini olduğu kadar, en hararetli ihracat 
mevsimine giren ve ticaretinin kısmı 

azamını Akdeniz üzerinden yapan Türk 
ticaretini de alakadar t'diyordu. Bugün 
şu, yarın bir öteki ticaret gemisinin 
torpillenmesi veya önüne çıkılması <iai
ma serbesti istiyen ticaret aleminin 
hiç de .hoş gözle göreceği bir şey değil· 
di. Nitekim bunu gören, hisseden dev· 
Jetler süratle ve en kısa yoldan tedbir 
almağa mecburiyet duydular. Görünü
yor ki yirminci asm:ia Akdeniz - siya
si gaye ve hedefler ne olursa olsun -
ticaret gemilerine musallat olacak kor
sanlar için hiç de !ıarınılacak bir yer 
teşkil etmemektedir. · 

Bu vadide bir endişemiz olmamak
la Türk ithalat ve ihracatçılan. karşı· 
lıklı olarak muamele yaptıkları memle
ketler tüccarlariyle, emin bir şekilde 

münasebatta bulunmak imkanını bula
caklardır. 

villerinde ümit edilmiyen bir sukut ol

ması dolayısiylc ihtiyatın yarıdan 

fazla eridiği görülmü§tür. Bu vaziyet 

karı~ısmda borçlular ya farkı ödeme. 

ye, yahut borç bedeUni tama.men ya. 
tırmıya davet edilmişlerdir. Bu yüz. 
den bilhassa. ikraz sandıklarında bu. 

lunan birçok talwillerin borsaya arzı 
ve bunun da ayrıca fiatlara tesiri ta.. 
bii göriilmcktedir. 

Dün İstanbul borsaeı~a, Türk bor. 

cu birinci tah,•illcri 13 lirada açılmıe. 

akşama <loğru biraz yükselerek 13,35 

lirad;"" kap'.lnmıstır. Halbuki bir gün 
evvelki kapanış fiatı 12.50 idi. 

' -
il il<.) Ü K 

Ehononıi Haberleri 
• Çavdar fıyntlnn gcvsckUr. FlyaUar 4.7~ 

kuruş etrafında Oola§maktadır. • 

J~anltl\ \'e trikolnj sanayii r..rbabl dUn lit. 
11 sruıııyi birliğinde bir toplantı yaparak mu. 
afiyetler Uzcrlndc görüşmUşlerdir. 

• BugUn sanayicilerden mürekkep bir h-:. 

yet hm!rc hıırelrnt etmektedir. Heyet İzmir 
panayınru görccckUr. 

• İpel<ll kumaşların standardı hakkında 
ki nizamnamenin tatbiki yaklaştığından ku. 

ınıı§lnrın mUhUrlcnmcsi ıçın ticaret odaııınn 
mUrncaallar faz'al&§ma'ktadır. 

• Deniz Ucarct mUdUrU MUflt N'ecrlct teL 

ldkat yapmak Uzerc bug'Un lunlre gtlmek. 
tcdlr. 

• Tıcı.ırct odası yeni Alman ticaret anla§. 
rnası hakkında ihracatçıları çağırarak tenvir 
elmeğe başlamıştır. 

• Esnafa cemiyetler tarafından verilecek 

kredi hakkmdaki tetkikler ilerlemektedir. 

• Son olarak Piyasada 815.000 kiloluk bir 
parti ltunı bakla eatılmı~tır. 

ZA Yt - 2992 sicil No. lu §Oför eh. 
liyetnnmei zayi ettim. Yenisini çıka. 
racağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Zekeriya Yarcxm (9732) 



ız 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmey.! konulan it: Ankarada Mahmutpap. Bcdastantnın tamir ve 

takviye in~aatx.lxr. 
Keşif bedelı : 55803 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 27-9-1g37 paz.- rtcsi g~nü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı İ§ 

lcri Umum Müdürltiğli E k::.i!tme Komis yonu odasırııda kapalı zarf uıuliyle ya· 
pılacaktrr. · 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 280 kuru§ bedel mukabilin. 

de Yapı tşleri Umum Müdüdüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltmey~ girebihn-=k i~in isteklilerin 4040 lira 20 kuru§ muvakkat temi 

nat verme~ ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapr müteahhitliği vesikasiyle dip • 
lomalt Yülaek Mühendis veya Yüksek mimar olmasr ve '1u gibi abiuat işleri ya~ 
pabileceğinc daif Nafia Vekaletinden ve alak:ıdar dairelerden almmııı ehliyet 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin t~klif mel~tuplarını ikinci maddede y.ı.zılı saatten bir saa~ ev~ 

veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktaziclir . 
Postada olacak geciJ.-tt.der kabul edilmez. (3155) - (5844) 

1 

GAiP~ HEZLE T BAŞ VE D iŞ ,. Ki RI KLI K 
9üTüN A GRI LAQI DİNDİRİR... 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Baladiz - Burdur hattı ~;htiyacr için 9-9-1937 tarihind~ münakasayc.ı. 

konulan otuz bin metre m'.kap halasta talip zuhur et.:nediğinden mezkur ha -
!astlar kapalı zarf usuliyle yen'oden münakasaya konulm•1ş~ur . 

2 - A • Bu balastlann muhammen bedeli 13.500 liradan ibaret 10.000 metre 
mikibı BozôlnönU istasyoııu civarındaki ta'! ocağından. 
B - Muham:nen bedeli 12500 i rr d::n ibaret olan 10.000 m~tre mikabı Karaku· 

yu istasyonu civanndaki taş ocağından. 

C - Muhammen b'!deli i 1001 r radan ibaret olan diğer 10.000 metre mikabm. 
dan 5000 metre mikabı Ba1 acrz: Burdur :1attmın tarafern'nden toplama ve 5000 
metre mikabı da o :ak ba:astı olar.· veri lecekt:r 

3 - Eksfltme 4-10-1937 tarih=nde saat on beıte vekaletimiz clemiryot:ar 
in~aat daire:;indeh;. rr.ünak:ısı. !c.::>1:ıL:1onu oda:.mda yapılacaktır 

~ - Muvakkat h'ı.ı"rat 27i5 ii;.:- r'.:::. 

5 - .Mün:-.~:<:ı:-ı. şaı tn.-rre 0 i, ıw.~~.ıyel~ p;·oj..:.;'. ve diğer münakasa evrakt l85 
kurut mukabilinde cir ... iryo!ltr ir.~:a: cla ::-esinden verilmektedir . 

6 - .Bu ckıiltme1.: gi. •re!~ i:::teye:1l:;· 24 90 N o. lı. arttırma ve eksiltme ve :.ııaıe 

hnunu mucibince ibra;m~:. rı1!:cl::ur ol:kk.<!r i evr:ık ve vesikalarla 93 7 senesine 
ait olmak ü~re vckH::tir. hdr.•ı vcri!miş nıfüf'~h!?i tlik vesikasmı ve f at t~kliFni 

havi zarfl..ırrn~ tne1kiır kanunun t.ır'.!.Jlt drı: :-eJ'.nde hJZırhyarak 4-10-1937 
tarihinde aant dörde' kadc:r inşa~t artrrma, eb1!1trr!I'! ve ihale komisyonuna ınak • 
buı muk.:ı.bilinde vermeleri !.izmıdr!', (6209) 

HABER - :A.~ po.tası 

" - "' r"' 
• ; • •ı '.; ", 1 .. ' • • •• ~ ' . ..: 1 • • ... • • 1 • • ,. • • .t ~-.~. '\ •• ~ •• • • -~ :· •• ·-<·. ' '• 

• • • ..> - ı . . . 
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Maçtan sonra 

'kuvvetinizi tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahnız. 

• 
UAVAfiAll 5DFBENI 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni 

İstanbul yecU~c! icra. menıurluğundan: 
Kira bedelinden dola~ hapsedilip paraya 

çevrilmesine karar verilen ev e,yas1 23 ey. 
ıı:ıı 937 per~enbe gUnU saat 12 den ıs e kad,~r 
Taksimde şehit Muhtar caddeeinde 9 numa. 
ralı Eden apartımanınm 2 numaralı daire. 
ııinln önUnde ha.zır bulunacal{ memur tuıı.. 
fından açıl< arttırma suretile eatrlacağı IJ,l::ı 

olunur. 

ZA ı! - f"e.tıh askerlik şubesinden almrş 
olduğum terhis vestkasile nüfus tezkeremi 
11 eyllll 937 t arihinde kaybetmiş olduğum_ 
d:ın hlfümü olmadıfı llA.n olunur. 

f 'atihte Çarıı:ımba. cadd<>slnde Klrmaııtı 
ma.hıı.lle.:ıimle b:ıyacık:).pı !!Okağmda. 31 nu. 
m:ırdı Ba\aıı Re-ılde ha.ııl.'slnde \"lzell Tah!r 
oğlu S:ıbrl 

ZA Yt - Beşiktaş aııkertık dalresltıden aL 
mğım asker i teskeremle nUfU3 hüviyet cUı. 
danımr zayi ettim. Y~ni~ini çıkaraca,tımdRn 
eııldslnin hllkmU olmad..Lfr ilin olunur. 
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mck ı:ızer açık arttırım. gününde isteklisi bulunmadığından pazarıı~a a 2s l:ı.t~ ' d"' 
Şartnamesi levazım müdt'.r1i.iiTiin·1& ,...X-lnt: 'ıilir. İstekli olanlar 11 1.'.rsaat 14 t 

" ntl 
ilk teminat makbuz veya mektubiyle beri\ ·r 24/ 9/ 937 curna gu (61 9z) 
imi encümende bulunma.lan . (İ) 

1.911 
:ır, 

al' doY~ ıı1 şıttır' 
Bo;·eundarı dotayr haciz altına alınan Sa lahattine ait 2~ 1?. n~1r.ı~r5 da ıı.çı~) 

otonY.>bil Beya.ııtta Jan Gaçyanın garajı.1da 22/ 9/ 937 gUnu 5.,.;:ıt (~.) 6ZS 
maile satılacağr ilan olunur. 
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Yen ana ve babasının bugün de ayni 
fıkirde olmaları muhtemeldir. Fakat 
bunları kendisine söylemem doğru ol -
ınaz. 

E vet , bu müthi§ ı;ey söylenemezdi. 1 
Fakat İnci çiçeğini göndermek de a. 
kıltıca bir hareket olmadıfından: 

- Bu tedblraizliği yapmanıza mil. 
ıaade edemem • dedi • 

Gilzel kız belki de Valverin dtişün. 
cesinf anlamıı. babasıyla anneeinın 
kendi hakkındaki dUşUncelerinf his. 
setml§ti. Fakat ne olursa olsun gide. 
Cektt. Narin kolunu Valverln koluna 
g~irdi, gözlerini delikanlının göz. 
lerıne dikerek: 

- Annemin bana ne yapmak iste. 
diğini bilmek istiyorum. Emrine mut. 
laka itaat edeceğim. Şu kapının arka. 
sında bir cellldın beklediğini bilsem 
hile bu arzumdan vazgeçmem .. dedi • 
Ru sözleri öyle bir kat'iyetle söyle. 
ınigti ki, Valver sevgilisini ahkoyamı. 
Ya.cağını anlıidı. Zaten kendisi de o • 
nun yerinde olsaydı ayni şeyi yapmı. 
Yacak mıydı? Binaenaleyh zorla tut • 
l'nadı, hUrmetle iğildi. 

Vatverle İncl çiçeğ:nin konuşmala. 
rı pek kısa slirmüş olmasına rağmen 
bunlan duya.mıyan Leonora kuşkulan 
tnıştı. İ§e kanfmaya lilzum gördü 
Odanın ortasına doğru birkaç aliım a. 
larak: 

- Çabuk olunuz evlldım • dedi • 
kraliçeyi bekletmek olmaz!. .. 

NJsanhsının t~dbirsizliğlne karşı 
duramıyan Valver onu bfüıbütün de 
boş bırakmadı : takibe karar verdi. 

Landriye dönerek: 
- Canın kıymetli değihıe peşimd~n 

rr.1 ! dedi. 
- Nekadar da kıymet.siz olsa canlar yi j 
tı.e kıYJneUidir. Fakat, mevzubahs olan 

kü~llk kızdır ki, ben onun babuı aa.. 
yıhrım. Onun asıl ismi olan Floraneı 
bile ben koydum. öm.rllınde ya.ptıfım 
yegane itl!anlığın ıa.hidi olan bu kız 
için canımın kıymeti yoktur. Eğer siz 
onu ta.kip etınemiı olsaydınız. ben yal 
nız gidecektim. 

Valver bu ıözlerden memnun olmut 
tu. GUlerek: 

- o halde benimle beraber celiyor .. 
sun?. dedi • 

Gene kızı elinden tutuak yandaki 
odaya sapan Leoııora: 

- Şurada biru oturunuz, kraliçe 
sizi çağıracaktır • demi§ti. 

iki kadın odadan çıkınca bir yayla 
işliyen gizli kapı derhal ltapanmıotı. 
Bunu Jnci çiçeği blle fuketmedi. Le. 
ônor& kızı odaya. kap-.dıktul sonra ko 
t'idora çıktı, biraz ilerledi. Bir kapı. 
nın önünde durdu, kapıyı açmak için 
elini tokmağa götUrdU. Fakat derhal 
(tri çekildi, bu defa geri döndU. Leo. 
ııora bu ana kadar kat'i kararım ve. 
rememifti. 

!nci çiçeğini • ıimdiye kadar bu L. ' 
simle tanıdığımız, fakat bundan 10n.. 
ı:a uıl ismini Yaza.cafımız - Flora.n.sı 
odaya bırakıp difer odanm etifiııe 

kadar giderken tunları dUoUıunüttU: 
- Bu odaya girmemeliyim. Şimdi 

Koncin nin bana ihtiyacı yoktur. Baş. 
Jca bir i~le ona yardım edebilirim. tık 
yapılacak hareket bu aenert ile Nfil 
ıışağıdır. Onlann h&kkmda.n gelmek 
lazım. Bu herifler kocanım bütUıı ıır
Jarını biliyorlar, binaenaleyh bwılan 
ortadan kaldırmak lbmıdır. Fa.kat bu 
m·e naııl firebUdiler? Bu ıııenerileri 
yok ettikten 10nra kızla metcuI olu • 
ı·um. 

Leonora bu dilf ilnoelerden eonra 
pllnmı çismittl. Gizli merdivend,.,, 
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ufrqıyor. Eter buna mllaade edecek 
olureaın hem ben. hem sevgilim, hem 
dtt La.ndri mahvolacağız. 

Bunları dUoUndUkten sonra artık 
Konçlninin istediği tarafa bir tek a • 
dım bile atmamut için yerinden sıç
radı ve onun Uurine dUterek aarıldı 
İki raldb biribirlerine earılmtt ola -

r&k yere yuvarlandılar, Valver ken . 
dinden emin gUIUyor, Konçinl ise kll!
rediyordu. Halının Ur.erinde oiddetl! 
bir bofuşma baeladı. Sarmaı dolaş o. 
lan bu iki insanı bu a.nda birlblrindcn 
a.yırmak imkA.naızdı. Arada sırada in. 
lemeler, kUfUrler ve iki bıçağın biri. 
birine çarpmasından çıkan sesler du. 
yulmaktaydı. KonçlnLnlhayet Valve -
rln kuvvetli paıularına dayanamıya -

rak alta düıtU, delikanlı dizini ınare. 
pi Dankr'ın ıöfaUne koydu, aol eli 
ilt bofazını ııka.rken Bağ elindeki han
çerini havaya. kaldırdı. Fakat bu el 
inmedi. Konçlnintn göğsü hizuında.n 

,irkaç parmak mesafede mlla.lllkta kal 
dı. ÖIUmUn muhakkak oldufunu anla. 
mıo olan ma.rep.l Dankr bu anda göı.. 
lerlni kap&mtf duruyordu. La.ndri ise 
Konçinlnln son da.kikası olduğunu gö. 
rünce d~yandığı kapıdan ilerl doğru 

atılmış ve tam hançer başvekilin kal. 
bine girmek Uz.ereyken Valverin elini 

tutrnuıtu. Valver, dügmanından ta.ın 
intikamınt alacağı sırada bu mUna • 
ııebetaizliği yapanın kim olduğunu 

anlamak istiyordu. Başını çevirdi, u.. 
tafı cörünce ağımdan köpükler !ıç. 
rıya.rak ba.fırdı: 

- Mel'un Laıidri, evvell aeni mi 
öldürmem llzmı? 

Landri kat'l bir &eda ile: 
- Mösyö, eiı bu adamı öldüremez.. 

Valver vuiyetinl def ioUnneden 
çıldımu~ gibi eordu: 

- Nıçi•, niçin? 
- Çilnki bu ı.dam sevdiğiniz ve ev. 

lenmck istediğiniz kı~ın babatrdfr. 
Bu ıözleri i~itir iıitmea Valver ;ay

ri ihtiyari bir hareketle Konginlyi bı
raktı vo ayaja kalktı. İnci çiteil de 
yataktan tırlamı§tı. Yatağın ba§ı u
cuna dayanmıı batını bUk.r11Uf, kavga
cıları seyrediyordu. Landrinin ıon 
sözleri üaerine Valver: 

- Babası mı ? 
lnci çiçeği de: 
- Babam ını? • diye batmSılar. 
Landri: 
- Evet, bu adam bu güzel kııtn b~ 

buıdır. 

Ve aonra acı bir tavırla illve etti: 
- Ah mösyö, niçin yerinizi bana bı 

ra.kmadınız? Sizin yapamıyacağınıu 
ben yapardım. Bu heriflerden kurtul .. 
ınuı olurduk. Allah vere de bu inadı. 
nız birçok felaketlere sebeb olman: .• 

V&lver b&.1ını iğdi, up.imın haklı 

olduğunu anlıyordu. Konçini timdi, 
kızın ifıkı zamanından daha tehlike.. 
li bir adamdı. Delikanlı mareıalı keıı
disine rakip tanırken öldürebilirdi, 
halbuki şimdi o, sevgilhıinin babasıy. 
dı, ona el silremiyecekti. Konçinl ise 
La.ndrinin her §Cyi meydana. çıkaran 
sözleriyle kafasına bir örs indirilmiş 

halde bulunuyordu. Şunu da söyliye
lim ki, eski sevgilisinin kendi kızı ol. 
duğunu anlayınca büyük a§kı birden. 
bire sönmU~. onun yerini utanma al.. 
ınııtı. Mareaal o kadar sıkılıyordu 
ki, kimsenin yüzüne bile bakamıyor
du. Odadakilerin §8.§kınhklan birka§ 
dakika sürdü. Fakat onlar ıaatlerin 
reçtiğini sanıyorlardı. Bu sırada ev. 
velce Konçinlnin kaçmak iıtediii giz. 
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li kapı birdenbire açıldı ve buradan 
fçe.Dye iki kadın gireli. Landri bu ka.. 
diiılan görünce Valverin kolunu sık_ 
b, gefen kadmlardan önde gideni i§a
ret" ederek dedi ki: 

- Ni§anlınızm, Floransm annesi ... 
Y"alver hayretle sordu: 
~ Valde kraliçe ha? .. 
t8.ndri göz ucuyla Konçiniyi gö!

terdi; mare§al, kraliçenin ön Un de yer. 
!ere kadar iğilerek selam veriyordu. 
Landri kraliçe ile Konçiniyi göstere _ 
rek: 

- İ§le çocuğunu doğduğu anda i. 
dama mahkO.m eden bir baba ile bir 
ana ... 

Valver buna ccvab olarak hemen 
kılıcını beline taktı ve hücuma hazır 
bir tavır aldı. Bu sözleri çok yavaş 
konugmuş olmaların:ı. rağmen İnci çi. 
çeği i§itmi§ti. Renginin solukluğu zi. 
yadeleşti. Hayretten açılan gözlerini 
Mari dö Mediçi'ye dikti, düşünüyor

du. 
- Annem ha ... İ6te annem burada. 

Demek ki daha dünyaya geldiğim gUn 
beni öldürmeye karar veren annem bu 
öyle mi? Allahım, bu mümkUn mü? 
Demek oluyor ki, anam olacak bu ka
dın bir insan değil, bir canavar. Keş. 
ki o zaman ölmüş olsaydım da bu 
günleri görmeseydim! .. 

xxxv 
l.\ral on üçüncü Luinin annesi Ma. 

rı Uö Mcdiçi o sırada kırk beş yaşla. 
rında kadar b:r kadındı. Hala güzel. 
dı. fakat tavırları soğuk olduğundan ı 

kendısini esatirden Junun'a benzetir. 
lerdi. Odaya girdiği zaman soğukkan. 
h görilnıneye calı§masına rağmen en. 
dişeli olduğu belliydi. Girer girmez, 

yatağa dayıtnmı~ olarak duran İnci 
çiçeğini güzelce süzdü. Konçininin ka. 
rısı Leonora onun arkasında duru.. 
yor, o da İnci çiçeğine bakıyordu. 
Kraliçenin korkak nazarlarına. rağ • 
men Leonoranınkilcr korkunçtu. Gü. 
zel kız bu bakışlardan korkmuş gibi 
Valverin yanına doğru yakl~tı, bir 
insanın en yakım, en büyük yardım.. 
cısı olması lazımgelen anası ve ha.. 
bası onun için büyük düşmanlarıydı, 
Bu dakikadaki vaziyeti de biraz ev. 
vclkinden daha çok tehlikeliydi. Oda.. 
dakiler hareketsiz dururlarken i!Jr. 
kendini toplıyan Konçini olmuştu. 

Artık Valverin hücumundan kurtul. 
duğunu anlıyan Mareşal Dankr iste. 
diğini konuşanilecek ve istediği gibi 
hareket edecekti. Bu vaziyetten istL 
fade edebilirdi. Hemen kraliçeye kar. 
şı iğildi. Mari dö Mcdiçi bu eve gelir. 
ken il.şıkını yeni sevgilisile münase. 
bette bulunur vaziyette yakalıyaca • 
ğmı zan ve tahmin ediyor ve sahneyi 
gözünün önüne getirerek kıskançlık • 
tan müth;ş surette sinirli bulunuyor. 
du. Odaya girip de tahmin ettiği va. 
ziyetle karşılaşmayınca adeta sevin -
mişti. Leonoraya gelince, bu kadın da 
şöyle düşünüyordu: 

- Kocamla kraliçenin aralarının 

açılması için onu buraya getirdim. 
Bütün arzum da şu genç kızdan kur. 
tulmaktır. Fakat • Valverle Landriyi 
kastederek - bu iki herifi burada bu. 
lacağım da aklıma gelmezdi. Demek 
oluyor ki kocam sevgilisine yaklaşa -
madan rakibi tarafından basılmış, fa.. 
kat anhyamadığım bir nokta, hiçbir 
şeyden korkmadığı yüzünden okunan 
bu serserinin yalnız bulunan Konçini. 
yi öldUrmemiş olmasıdır. 

Bunları aklından geçirdikten sonra. 
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----------------------------------...------------ _.--ü.ç adamı gözden geçirmeye başladı. 
Bu sıradaydı ki, Konçini biraz evvel 
söylediğimiz gibi kraliçeye reverans 
yapmı§ ve: 

- Aman efendim, sizin buraya teş. 
rifiniz bendeniz için ne büyük bir §C

reftir .• diye bağırmı§tı. 
Bu sözler fransızca söylenmişti ve 

akabinde iki adamla genç kızın işite. 
miyecekleri kadar yavaş ve Toskan li. 
saniyle eunları mırıldandı: 

- Madam sizinle derhal konuş. 

makhğım lazım. Selametimiz tehlike. 
dedir. Akla gelmiyecek bir b8.dise i. 
le karşılaştık. Şu kızı görüyorsunuz 
ya, işte bu bizim kızımızdır. 

Konçininin bütün dikkatine rağmen 
bu lakırdıları Le~nom duymuştu. Son 
derece şa§ırdı, fakat belli etmedi. 

Mari dö Mediçi de Konçiniye ya. 
vaşça şu cevabı verdi: 

- Biliyorum dostum. Ben de bura. 
ya size bunu haber vermek için gel • 
dım. 

- Öyleyse rica ederim, içeri geli. 
niz. 

- Bir parça müsaade ediniz. 
Kraliçe bu son sözleri röyledikten 

sonra yatağın yanında duran !nci çi. 
çeğine döndü, heyecansız fakat ami. 
rane bir seda ile: 

- Beni takib ediniz matmazel • de
di - ve sonra arkasını dönerek emrine 
itaat edilip edilmediğini bile kontrola 
lüzum görmeksizin kapıdan dışarı 
çıktı. Önünden geçerken çok alçak bir 
seda ile Leonoraya da bir emir verdi, 
fakat bunu kimse duymadı. Sinirli o. 
)arak girdiği bu odadan meserretle dı 
şarı çıkan Mari dö Mediçi namussuz. 
luğunun canlı bir delili olan bu çocu. 
ğu kendisi için büyük bir tehlıke 
sanmıyordu . . o memnundu, çünkü sev. 

gilisi Konçini, kendisini aldatama.ını§
t.ı. Metresinin arka.qından dig-er odaY~ 

• 'l 
geçen mareşal Dankr, ondan daha. 1? 
düşünebiliyor, bu kızın kendileri içın 
büyük bir tehlike olacağını anııyordU· 

T }\'el°ı 
Leonora yatak odasında \ a aJ-

Landri ve !nci çiçeği ne yalnız it uz.ak-
ınıstı. Fakat onlardan oldukça. ·ş-
taydı. Yorgunluk bilmiyen kafası ; 
liyor, öğrendiği §eyler üzerine b~ •. ~ 
kım fikirler yürütüyordu. Bu ~u~udi· 
celeri Konçininin yükselmesi Jçın le 
Bu sırada da aldığı emre itaat edere r 
yürümeğe başlıyan inci çiçeği, vaı;;ç 
tarafından durduruldu. Valver g 
kızın kolundan tutarak: r 

d. c so" 
- Nereye gidiyorsunuz?. ıy 

du - 11e 
- Annemi takib edeceğim. 53nn 

emrettiğini duymadınız mı? 

Valverin bir şey söylemesine rııeY" 
dan vermeden Landriye döndil: ve 

- Burad~n çık~ların_ ~a~sı;eğil 
annem oldugunu soylemıştınıt 

'? 
mı. di' 

Landri şaşkın bir tarzda ke~e!:r : 
- İnkar edemem. Bunları söY et .. 

ken sizin duyduğunuzu hiç isten1 
dim. ~11ıl• 

- Dinledim ve anladım. Siz yıµ· 
madığmıza emin misiniz? .. 

Landri içini çekerken dedi ki· t 11e 
- Heyhat yanılmıyorum. F'ak~ın1 ! 

den hızlı söyledim. Ne hayvaıını.1 
enifl 

- İşte görüyorsunuz ya, kralıÇ [l1iD 

~mirlerini dinleme~m bile ~~;nde.
sözlerine itaat etmek mecbur1) c 

yim. re s5Y" 
İnci çiçeği bu sözleri Va~ve d çolı 

lemişti. DP.likanlı da, uşagı ~ bU 
heyecanlıydılar. Valver bıyıklarını 
kerek şöylece düşünüyord~: k ıstk 

- Doğduğu gün onu öldurnıc 

" 
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Kıı-k güzel bacağın 

masrafı ve değeri nedir·! 
~llıikili filmlerin gü•ıden güne ha!! 
'tndan müthiş bir ıc.ğbetle karşı 
" lını gören Holivut rejisörleri re · 

ı.r.~dızları kcıfine ı:;ıkm•ş bulunuyor· 
''tçi revU yıldızlan film yıldızları 
~ "bah;ılı ve nadir mahlükat., tan 
~azlarsa da bunların mevkileri 
~ ıtüdyo sahipleri nezdinde yük-

lctedir. 
~ ~ kızlarına verilen maaşlar bel· 
~ !._ej:ıörleri fazla <'ü~ündüren bir 
~ IJeiildir. Fakat bunların elbise· 
\ ~~ajlan için ısarfolunan paralar 
te-il tıhiın bir yekun tutmaktadır. Bir 
'- ~ının baıhca sermayesi üçe tak· 
\f 01

1&rtabilir. Batı: gövdeıi ve en ba· 
{'ri olmak üzere bacakları. 

\ı ~ela baııru yani yüzünü inceliye 
~ ~ kızının makyajını stüdyo de
~ ttınektedir. 40 revü kızının bir 
~ ' 1tullan8ıklan allık, pudra ve 
~O d?lar kıymetindedir. Bu ilk 

e büyük bir masraf gibi görün· 

.nczse de bazı stüdyol.1rın ve bu me· 
\lan.ela M. G. M. stüdyolarının 300 den 
'azla revü kızı istihdan: etmekte oldu-
ğunu düşUnecek oluı sak. masrafın 

mühim bir yeki'ına baliğ olacağım hesap 
etmek lazımdır. Makyaj yapan müte
hassısların üa haftalıkhırı 100 dolardan 
aşağı değildir. Bunu da yekfına ilave e· 
decek olursanız müthiş Mr rakamla kar-
şılasırsınız. 

Gariptir ki stüdyolar revil kızları· 
nın sun'i kirpik masrafını ödemezler. 
Bunları kızlar kendi cep•erinden tedarik 
ederler. Bunların tanesi bir dolardır. 
Senede on iki tane lazımdır. Yapııtır

mak için tutkalın beher tilbü de yarım 
dolardır. Senede dSrt tilp kafidir. Suni 
kirpikler kullanıldıktan ıonra bir mah 
lul içinde ıslatılarak kurulanıp iyice 
muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde ça 
buk bozulurlar. 

Suni kirpikler için bir revü kızının 
senede sarfetmekte olduğu para 20 do
lan ıtmaz. 

Revli kızlanrun saç tuvaletleri de 
oldukça bahalıdır .. Bu masraf stüdyo ta
rafından çekilir Berberlerin haftalıkları 
ise 7 5 dolar ile 250 dolar arasında de
ğitmektedir. 

Fakat bundan batka revü kızı mas
rafını cebinden ödemek sartiyle haftada 
iki defa güzellik salonunu mutlak ıu

retteziyaret mecburiyetindedir. Sacını 
ve eJlerini her zaman için mükemmeİ su 
rette muhafaza etmek mecburiyetinde o 
lan bu kızlar bu it için kazandıklan pa 
radan on iki dolarını sarfederler. 

Elbise v~ kostüm masranan bu say
dıklarımızın hepsinden fazladır. Fokı 
tirketinin yaptığı bir filmde yalnız buz 
kavma sporlan göıteren kısacık bir 
sahnenin kostüm masrafı 15.000 doları 
geçmiştir. Elbiselerin biri talim ve 
tecrlibe, biri de asıl film çekilirken 
(lyilmek üzere çift olması şarttır. Böy
lece masraf derhal iki mislini bulmak· 
tad•r. Şimdiye kadar ı evü kızlarının 
ı?:iydikleri elbiselerin en bahalısı beheri 
2.000 dolara olmak Uzerc ''Zeigfild re
vüsü,, için dikilmiftir. 

Revil kızlarının yüz güzelliği vil· 
cut biçimliliği ne kadar elzem ise bacak 
larının tenasübü de bunlardan kat kat 
ehemmiyetlidir. Burnu ne kadar sihirli, 
gözleri ne kadar baygın olursa olsun, 
teni isterse penbe kadifeden daha yu-

mutak ve renkli bul!-Jnsun, bacaktai-ı müt 
hiş biçimli olmadıkça bir revü km için 
muvaffak yet çok fÜphelidir. 

Yüz ve vücut güzelliğini hakkiyle 
muhafaza gerek stüdyo, gerekse revü 
kızı için hem güç hem de bahalıya mal 
olan bir meseledir. Fakat bundan daha 
çok zor mesele bacak endam ve tenasli· 
bünü temin ve muharazadır. Bir film 
artistinin bacaklarını ''çok gilzel değil· 
ıe,, saklıyabilmesi mümkündiir. Fakat 
revU kızının ba§hca rolü bacağı te§· 
hir olduğuna göre bu imkln haricin
dedir. 

Bacakların teşhirinde kullanılan u
zun konçlu çoraplar hususi surette 
imal olunmakta.dır. Bunlann tanesi 8 
dolara mal olmaktadır. İki çift iskar- ı. 
pin bedeli de beheri sekiz dolardan on 
altı dolar tutmaktadır. Bunları stüdyo 

temin etmektedir. Böylece kırk revU kı
zının çorap ve ayakkabı parası t 600 
doları bulmaktadır. Bacaklara masaj 
için silrülen yağ ve saire masrafı da 
haftada 400 dolan geçmektedir. Bundan 
ba§ka ayakların ve parmaklann her 
hafta muntazaman muayenesi için de 
kız ba§ına beş ckılar sarfolunmaktadır. 
ki 200 dolarlık bir yekOn tutar. 

Revü kızlarının bacak· adalesini yu
muıak bulundurmak için mutlak ıu
rette her gün masaj yapılması lazım 
gelmektedir. Masajcrnın haftalığı 7 s 
dolardır. ikisinin maaş yeklinu haftada 
600 dolar eder. 

Prova esnasında ka?a olmak ihtima
line mebni mevcut bulundurulan hasta
bakıçıya da haftada 7 S dolar vermek 
lizımdrr. 300 dolar masraf daha r 

Velha11l filmler.de ~önlümilze fe
rahlrk, gözümüze parlaklık veren bu 
dilber mahluklar çok masraflı, fakat bu 
na mukabil de filmlere çok rağbet ka
"..andıran unsurlardır. 

· Artistlerin· değeri 
Holivutta güzellikleri 
larındaki kudret ile 

veya sanat
ölçülemez 

Dünyanın en büyük revülerini ter
tip eden Florenz Ziegfeld sıksık şöyle 
derdi: "Güzellik ideali, her sene deği· 

şir! .• 
Filhakika Ziegfcld, her sene ttVÜ· 

lerindeki artistlerin tiplerini de~iştir

mekle bunu ispat etmekteydi. 
Meydana çıkararak. göz kamaştı

rıcı tuvaletlerle birer "melek.. haline 
getirdiği artistler, güzellikleriyle herke 
si hayretler içinde bırakıyorlardı. İç· 
lerinde, her renkte, her boyda güzeller 
vardı: Pcnbe tenli sarışınlar yanık 
yüzlü esmerler, kızıl uçlılar, uzun vt 
kısa boylular, saf ve berrak bakışlı 

"masumlar., mağrur edalı "teshir edici,. 
ter ve saire ... hülisa halkın mütemadi
yen değişen zevkine uygun her cins .. ve 
hepsi biribirlnden güzCl .... 

Floranz Ziegfcld bugün filmlerdeki 
revü sahneleriyle me§gul olmaktadır. 

Bu it daha nazik ve daha karıııktır. 
Çünkü halk gitgide müşkülpesent olu
yor. Birçok ve muhtelif; yenilikler isti
yor. 

Mesela Janet Gayııor'a presti ş e
denleri, bir Mey Vest asla teshir ede· 
mez. Bir Katherin Hepbörn'ün prestig
karları, Cin Harlunun güzelliğine tama
miyle b~nedirler. 

Film müstahsilleri, bir artistin de· 
ğerini, onun sanatiyle değil, çevirdiği 
filmin getirdiği para ile ölçerler. Güzel 
olan, fakat halkı kendilerini görmek için 
sinemalara girmeğe teşvik etmiyen ar
tistlrr'n, Holivutta hiç bir clccerleri 1 
yoktur. 

Müstahsiller, h ıçşüphesiz. bund:ı 

haklı.dırlar. Çünkü "gürellik, gayet nis· 
bi bir ıstıladır. Birçok s:ncma m-raklı

sına güzel artistler hakkındaki fikirle-

rini sormak . herkcs'n tamamiyle başka 
fikirde olduğunu anla::nak için kfifid'r . 

Bunun için. müstah .. iller. halka m:.:m
kün olduğu kadar tenevvii gC:ctcı me ı;c 

gayret sarfediyor ve ya'nız dck<'r ve 
ikinci derece artistleri dcğ:ı , btyii~ yıl· 

dızları dahi mütcm~Giyen dei,":tir 'yor· 
yar. 

Herh2.n~ ı sinema s: r dyosuna ltontıı· 
ratla bağlanmış olan ·· ~'lldı:dar . m biri· 
birlerinden ayrı şahsiyetleri vardır. İ ~ te 
bir misal: Ginger P.oo;ers. gayet şrn, 
canlı ve esprisi olan bir artisttfr. An 

Şirley ise mahcup bal:ı<.,l: bir ' 'marn m., 
Katherin Hepbörn ateş'ı ve artistik mi 
zaçları bol, Barbara Stanvi1'. mühevviç 
ve dramatil:; Lili Pans p;:rlal;; ba kışl ı 

ve güzel sesli ... Ve hep~i de ayni stüd· 
yoda çalışıyorlar. 

Güzellik şahsi bir ncktai nazardır. 

Bu halkın zevki selimir. ~ göre rr.üte· 
madiyen değiştirilir. Fakat bir film müs· 

tahsilinin yegane güzellik barometresi, 
artistin kazandırdığı paıalardır. 

.. Hüger Düflo rahatsızlandığı 
için ''Maman Kolibri,, filmi §İmdilik 
yarıda kalmıştır. 

.. Iirley Templ, oks şirketiyle ye· 
evlenecektir. Müstakbel kocası tanın· 
mrş sentryo muh:ırriri Ja:;; Konstan· 
dır. 
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Fransız dilberi bidayette beni tares~ut 
etmek için gece yarısı odama gelmlştl. 

Fakat sonra ... 
- Yani Fransızlar için büyük bir e· 

hemmiyeti haiz olan bu evin nasıl bu 
hale geldiğini düşünüyorsun değil mi? 

- Hakkım yok mu? 
- Tamamiyle haklısın .• 
- öyle ise vaziyeti izah et .• 
- Senin iııtanbula geleceğini bana 

kim haber verdi bilir misin? 
-Hraç .. 

- Hayır, Hraçtan daha evvel,· Fran. 

sız:lardan öğrendim .• 

- imkanı yok .• 

- Senin 1stanbula geleceğini Hraça 
bildiren telgraf daha evvel F:an~ızların 
eline varmıştı. Bunda hayret edilecek 
bir §CY yok. Ç:inkü elan sansür vardır. 
Kafkasyadan Hraça tavsiye edildiğine 
göre senin fevkalide mühim ve hususi 
bir memuriyetle lstanhula gönderildi • 
ğini zanneden Fransız makamatı, bu 
i§in tahkikini bana tevdi etmitti. 

- Demek beni tarassut etmek için.. 
- Evet, bi:iayette seni tarassut et-

mek için sana yakınlık iÖstenni~tim .• 
Fakat sonra vaziyet ibü&bütün değişti .• 
Sabırsızlanmayın .. Her §eyi sıraaiyle ve 
bütün tafsilatiyle anlataca~m. Fran. 

sızlar tarafından bana yapılan tekliften 
sonra Hraç ta seninle meşgul olmak 
vazifesini bana tevdi etmişti. Bu suret· 
le işim kendiliğinden ve hiç ümit etme· 
diğim bir şekilde kolaylatacaktı. Bu va
ziyet karşısında derhal Fransızlara mil· 
racaat ederek pansiyon meselesini an-

lattım. Fran!lızlar ibana bu pansiyonu 
gösterdiler .,.c istediğimiz dairenin 
derhal boşaltılması i~in ev sahibine e. 
mir verdiler. Bu tedbirler alınırken 

vicdanımın beni muazzep ettiğini his
sediyordum. Bu itibarla kat'i bir hare-,, . 
kete geçmezden evvel scnı yakından 

r· 
tanımıya karar verldim ve gece yarısın 
da odana geldim •• O gece mutattan fu 
la içtiğ:mi hatırlıyorum.. Tarabyadan 
döndUğUmde derhal yatağıma uzan • 
dım, gözlerimi henüz kapamııtım ki 

tarşım:ia kocamın hayalini gördUm. Kor 
kumdan yatağı~dan doğruldum •. Ko· 

:am yavaş yavaş yatağıma yaklattı ve 
aynen §Unları söyledi: 

''- Hanriette, dikkat et, katillerle 
teıriki mesai ediyor, elini kana boya • 1 

mak Uzere bulunuyonıun. Beni öldüren. 
ter bu scf er de seni ilet..ederek masum 
bir genci öldürteceklerdir. Bu gencin 
mukadderatı senin elindddir. Bu genç 
ileride hayatını kurtaracaktır. Bu genç 
intikamımı almakta sana yardım ede -
cektir •. Yamna kOJ .• Kendisine yardım 
et .. Onu cellatların elinden kurtar.,, 

Hayret ve korkudan dilim tutulmuı· 
tu. Az kals:n boğulacaktım. Kocam ba. 
na biraz daha yaklaıtr. Elini omw:uma 
ko)4du ve öevam etti: 

ram buram ter döküyor. blr yandan da 
çocuk gibi bana sanlarak: 

- Beni bırakmıyacağma yemin et, 
diye yalvanyodu .. 

İstediği teminatı vererek: 
- Kendinde kuvvet hissediyorsan 

devam et, sevgilim .. Hakikati öğrendik. 
çe seni bir kat daha ıev:yorum •. Devam 
et, diyorum • 

Henriette, hatıratını tazelemeğc ça· 
hşarak devam ediyordu: 

- Sabaha karşı sen uyumuştun .•. 
Ben ise yanıba§ında oturmuı seni scy· 

rediyor, ıeni cellatların dinden naııl 

kurtaracağımı dütünüyordum. Hasta of 
tunun yanında aabahlayan bir valde gibi 
sen uyanıncaya kadar uyumadım, rü. 
yanda güldüğül"':i gf;rünce tarif ed'I • 

mcz bir sevinç duyuyordum. Nihayet 
kararı verdim .. Her ne bahasına olursa 
olsun kocamın vasiyetini yerine getire· 

cek. seni her tehlikeye karşı muhafaza 
edecektim .. öcleyin pans=yon mesele • 
sini halletmek üzere si1'den ayrılır ay • 
rılmaz doğru Fransız istihbarat ~ubeıi· 
ne giderek seninle şahsan meşgul ola. 
cağımı, senin de bana karşı muhabbet 
ğösterdiğini söyliyerek bir müddet ıe 
ninle beraber yaşamama müsaade etme 
terini istedim. Bu isteğim kabul edilin
ce, ev sahibi kadının uzaklaştırılması· 
nı, mikrofonlann sökUlmeslni ve ziya. 
retçilerin 1:Kı eve gönderil~mesini de 
temin ettim. tıte hakiki vaziyet bundan 
ibarettir. Bu izahattan sonra elin şUp

heleniyor musun?. 
- Ben ıenden asla fÜphelenmedim ve 

ıüphelenmem de.. Sam!miyetle beni 
sevdiğine kanüm.. Yalnız bazı hadise • 
lerin izahını rica etmiıtim.. Verdiğin 

izahat beni tamamiyle tatmin etti. Te • 
tekklirlermi ana sözle değil, filiyatla 
isbat etmek için ilk fırsatı kaçırınıya -
cağıma emin olabilinin. 

- Artık ae~den &izli bir ıeyim olma 
dığına göre, bundan ıonn vaziyeti be. 
rabcr müzakere eder, Frasızlara karşı 

ne gibi bir hattı harektt takip edeceği· 
mizi beraberce kararlaştırırız.. Hatta 
istersen Hraça da açılalım. 

- Fena olmaz .. Onun da fikrini ala
lıın •. Şimdiye kaidar olup bitenlerden o. 
nun haberi yok değil mi? 

- Hayır, hiç bir ıeyden haberi 
yok. 

- Öyle ise ien gene bir şey &Öyle • 
me, ken~~sine ben açılırım. 

H b
. w • 

- ayır, ızzat ber. kom şacagur. ve 
kendisniden özür d:leyeccğipl .. Eaüsen 
ona 500 lira borcum da var. Onu iade 
edeceğim. 

- Ne parası?. 
- Panıiyonu k=ralamak üzere 500 

lira vermemit miydi? 
- Evet. 
- Opara yanımda duruyor .• 

HABER·- ~&.m poıw. 

- ôylo ama mukavelede "mcnımm 
l:.almadtğı takdirde pa.ra iade cdilcock. 
tir.,, diye ya::ılıdır. 

- Evet! F'akat para~ıızdaıı biz m.em 
nım kaldık! 

SaırhcşluD< 

Fena halde sarhoştu, bir otelde ka • 
labahk yüzünden \jr zenci ile beraber 
ayni odada yatmağa mecbur kalm11tı 

Geceleyin muzibin biri, sarhO§Un yü. 
ıünü mantarla siyaha boyadı 

Beyaz adam sabahleyin yataktan kal 
kıp aynaya bakuak yüzünün ıimsiyah 
olduğunu hayretle ıörünee: 

- Vay canına •. Dedi.. Beni değil, 

yanlı§hkla zenciyi uyandırmıılar. 

en ıt~ıammız~ yemek lô.zımgclm~ 

mit 
- Evet ama, eıı ~İ§mantmz ayni 

oomanda boksör! 

- Karde§iııiıı cl/Ji3esi ııcdc11 delik • 

deşik? 

- Bak/.:allrk oyıwyotdul.:; o da Grav 

ytJr pcyııiı i oldu! 

-Biltün ~cudun titriyor •. Korlana 
Henriette •• Yukardaki genç .eni kurta· 
racaktır •. Ondan lba§ka kimseye emni • 
yet etme.. Kalk onun yanına git. 

- Pansiyonun kirasını ödemedin nııı1111111ıııtııııııı1111ııııııııınııııı1111ııllllllllll11111ııılllllllllll111ııııııııı 

Birdenbire odamın ııığı söndü. Milt· 
bit bir çığlık kopararak yataktan fırla· 
klım ve lambayı yaktım. Odamın kapısı 
t~ık duruyordu. Hemen kapımı kilitle
dim ve lambayı s8ndürmeden tekrar 
yata~a girdim. •. Rüya g8rmediğime e.. 
min olmakla beraber, Hidiseyi bir tUr
lü izah edemiyordum .. Nihayet yoq~un 
luğun ve heyecanın tesiriyle gözlerimi 
tekrar kapadım. On dakika sonra koca 
mı ayni şekilde tekrar yanrbaşımda bi
raz evvelki sözlerini tekrar cl:fer vazi • 
yette görünce : 

- Sözünü tutacağım .. tnt'lcarrunı a
bcek. yukardaki genci son nefsime 
kadar rdidafaa edeceğim .. dedim. Bu • 
m:r. ü.ıerirıe kocar.ı eğildi ve beni al
nnndan ~p:rek: 

- Meni Henrictte.. Seni bu gence 
tmanet td~yorum, dedi ve gözümatı Ö· 

nanden bybo!du Ondan aonrasıru bili
ror!U!\. Yıt:\ma geldiğim zan;ıan korku
citn titndfğfıml glSrmOı sebebini eor • 
muıt\ln .. Hatttlu mıaın canım? .. O za. 
ınan 11.na oda!'\d.a bir gürUltU işittiğimi 
ondın ko:-1ctufumu aöylo."l"liJtim .. Hal
buki hak~kat bUatibUtUn ba§ka idi. 

Haırictte, bunları itiraf ec'lcırkcn bu-

mi? 

- Fransızlar ödediler •. Hraçın ver
diği 500 lira bende kaldı, kencl.:sine iade 
etmeliyim. 

- Bu akaıam geldiğ"n zaman verir
a:n. 

Henriette ile böyle tatlı tatlı konuşur 
ken akşam olmut. ikimizin de karnı a
crkmııtı. Henriette, derhal bir çay pi
tirdi .. Denize n:\zrr balkonda yanyana 
çayımızı k•ik.. M:ınzaranın güzelliği 

karşısında hay:ıtın çirkinWderi gözüm
de bir kat daha tcbnrüz ediyordu. 

Henriette:·n biraz evvel verdiği iza
hatı hatırlıyarak insanların namuslu 
bir kadını b:lc cinayetlere alet etmek
ten çekinmedikler'ni cYişüncrek insan · 
ladan nefret ettiğin.i hissedivor, IIen
riette'i alrp insanlardan uzak bir yere 
çekilmek istiyordum .. Bu düşün·emi 
sevgilime de bild:rdim ve 

- Henriette ! 1stanbuldan kaçalım 

mı diye sordum. 

- Ne münasebet? . 

- İnsanlardan nefret ediyorum da 
ondan •. 

-Bu kafi bir ıcbep de~il.. 
- Daha ıdoğrusu bu adamların seni 

rahat bırakmryacakl.ırından korkuyo· 
rum. (Devamı var) 

Şikayellc.r, temenniler: 

Sokağa çöp 
dökmemek iyi 

Peki amu, çöpçü 
gelmezse ne yapalım? 

FPı1köy 81l1'7.lkçl ııokıı~ında 9 ı nunuı..ntdn 
otıırıtn oku~ ucul:ırımıı.dan ıı. !i;rd•ıJtıuı'dan 

aldııtımız Rıtııt11Jnkl mo:ktubu at.ikuclırl:truı 

ıııt7Jındikkatınc 'ııu·dl~ oru.ı:: 

'•Ge<,;entcrde .Belc<.liyenln gazetelerde bir 
f'mri çıktı. E\' snbipleı"inin çöplerini eokağa 

atmamaları ve çöplerin de kapalı kııplara 

konu'ması bildlrlllyordil . Emir şehir halkının 
:oılhhati ve temlr.llğl ile ııldkadar oldu~u için 
§ayanı takdirdir. Fakat evlerimh:dc biriken 
çöpleri Belediye çöpçüleri ancali Uç gUnde 

u~ıyarak almakUıdırll\r. Bu hal ise C\ilcrl. 

nıizclc çöplerin birikmesini ve mikrobun ço. 
c;alm:ısını ınucıp oluyor. Birkaç kere knpı. 

mız:ı ıığrıyan çöpçülere l'löyledlmsc ele ht'r. 
;;lln ıı~rnmalf!rının ı-.ıltAnsız oldu~ıınıı ancıtk 

lııınun bclecllycnln cmrlle olıtbllcceıı-ır J söyle_ 
dlll'r y'oK rıcıı l!Oerırrı nıt.İlrfll biltnn ArT.U ve 
ihUyaçlaril!! yRkınd11.n alAl<adu olan g~te. 
nlzll! bu hus:ıını da yruınm:. Her~n c;öpçüle. 
rln u:;ramA.sına bı-'c<'iycııln nıızarı dlkkııtinl 

ı relbctm~ıılzl kl'ndi muhitim namına aayuı 

t?a.zetcnizden rica ederim.,. 

GemnnBn 
kumanya sa 

Büyük bir vapur rıhtıma yanaım:' . 
dururken, b:r bakkal çırağı gelerek, 
kaptana haykırdı: 

- Size verilecek bazı şeyler var •.. 

Kaptan: 
- Yı '·ırı gelmene lüzum yok, dedi, 

birer birer atıver .. 
Bu sırada çmık, Jı:aptana doğru bir 

kuru fasulye ~anesi atarak : 
- Bun.dan yüz kilo kadar var, dedi. 

Ne dcrsiniı :ı.tmağa başlıyalım mı?. 

1 

- Bıı :avcıllı, bir ay içiııde otomobi. 
lini.zle çiğnediğiniz i'çüııcii adam •.• 

- Affcdeı-s"ııi::, ikinci adnm. Ciüıl:i.l 
bir adam.ez iki dcf a çarptım. 

imdat 
Erkek, kızı kolları arasında bulun· 

:iuruyordu: 
- Şmıdi ıen.: öpsem ne yaparsın? · 

dedi. 

- Haykrrarak babamı çağırırım. 
Erkek derhal kızın yanından sıçradı: 

- Ben, dedi. babanın Pcıriıte olduğu 
nu sanıyordum. 
Kız cevap verdi: 
- Evet, Paristedir. Onun ıçın sen 

benim bağırır.ama al.dırmazsın. 

TeDkDınDe tedavn 
Hastalık1arı ruhan ve telkinle tedavi 

mütehassısı dişi ağrıyan müşteriye şöy 

le d;yordu: 
- Kendi kendine dişinin ağrımadıfı 

nı telkin et!. De ki "Disim ağınnıyor, 
Sen ey di~ ağrısı, bir kötü ruh:ıun •. Ar 
kama geç ... , 

Hasta derhal cevap verdi: 
- Yağma yok. Diş ağrısını arkama 

alayrm da romat'zma mı olsun 

uşnın e ınon 
Kasaba otelinin yemek salonunda bü 

tün müşteriler buluşmuşlardı. 
Sofra başında bir ihtiyar adam, ya. 

nındaki Öelikanlıya sordu: 
- Ne iş yaparsınız?. 
- Heykeltıra~ım .• 
- Mükemmel •. Siz tam benlm ara -

dığım adamışsınız. Liıtfen lıifteğimin 

şu kenarını benim için yontar mısınız? 
Pek sert bir ,ey ... 

• ...nnı11l - Ne bag1rıyorsım1LZ.,.... 
, naM 

rli1iıı:zc dokunmadım bile... 1,~' sım .,. 
- .4 nuı ııasırıma oa.sıyor 

Pa rlktB dera 
Park bekn1si, geceleyin son bi • 

• ıerdcn 
olarak parkı dolaştı. Kanape oJ:ftı· 
rinde b"r adamın h51a yatına~ta 
ğunu .gördü: ' · etti .• 

- Hey buraya bak, diye ihtar 

. Kapıları kapayacağım artık · le. 
• cı·c · Adam yorgun yorgun esn•Y a ne . d. aan 

- Kapat be bire.der, de 1
' 1 QÜ• 

soruyorsun?. Yalnız; hızlı kapa.ına· 
rültüsünden rahatsız olurum. • 

Da D gı ı n o o 6< . ,,. 
· binıı:e 

Hakim - Hırsızın elı, ce 
rerken \•rkctmedirrz mi? kcttiP 

Dalgın profesör: - Evet far 

Fakat kendi r.lim sandım!. • 

AnDartt:mas0 

Ç ek uzu rn .,n· 
k ..c:ı etle it 

- Geçen gece sa baha a. s • ıcart1 
tiğin zaman kann ne yaptı? Naır. 
ladı ıeni? . Şi~i 

...:. Baıka bir zaman anlatırım· ·re)' 
. ar Pli ancak bir saat vaktım v .. 

dönmeğe mecburum. 

- Baya:. bir J.:adıııla 

de •.•. 

SafcocD Oo~oırD 
!hl lQı ne rD ıcat oıı 

tı fa 
Delikanlı çar§ıya çıkmış · d". 

· or ... 
para bile sıırfetmek istcmıY 

Güzel bir satıcı kızdı: 111z; b3• 
rnı!i' 

-Cigara tabak.ısı atmaz 
yım, dedi. 

- Cigara kullanmam .. 

- Kalem? 

- Bu aral>3yı satmak istiyordum. Tşi.nize y:.ırcır mı?. 
- Burası garaj, antikacı bira~ ilertU sol,da ... 
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Biocel. •• Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zaıt111da yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

besleylnlz. Arllk buruşukluklar kalmadı. . . ----

25 yaşınızdan ıonra 

cildiniz, kıymetli Bio 
telini kaybetmeğe ba~ 
lar. Eğer hemen bu· 
lenip ihya odi?mezıe 

buru§up solar ve ih· 
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni cil 1 
unsurunda cildirizin . 
kinin aynidir. Adeta 
be§erenln liznnı gıy· 
ri müfarikidir. Cildini· 

50 ya§larında mil· zi açlıktan öldürme . 

. ·-
B 10 l ' EL 

tesirini gösterdi 
Tecrübe edeblllrlz 

yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i ,;engin bir cilde 
karakterleri genç ola· besleyiniz ve yışlan • malik olan 50 yaılnrında 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığrnrz zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaııa .. 
lamı§ gibi göründük· bile cildinizin rlaima ... mda bir kadın 24 yaşındı 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrUn· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. biçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur. Son ıa· leri şayani hayret bir tene 
mantarda bilyUk bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- r 
rU tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsiz) Tokalon kro
unsurunda !:emali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
~ilmi§ genç hayvanlarda gizlenmi~ binde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild hUceyratI merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmi1 !af Biocel vardır- Bu cev- rinden daha beyaz üç levin lizere 
her: pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir ıurette 

kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
ccnçlc§tirmek için matlub nisbct iki kremi kullanmağa baılayınıı. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyctbah1' neticesinden ıon 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

IOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

,------------------------------~ Binlerce Tokalon müıtelis1nden müeueaemize mektup yazanlo· 
nn mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bih,..lckın isıif ade ettim. Yüzümdeki çirkin 

kabarcıklar zail oldu .... ) 
Z. 8. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benım cı!dımın nescıne c;ok uyg'un geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalon 
!Ürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamami]e zail 

olmaktadır.). 

B. Şehir 1. B. M. Eşi .. Tü. Konya 

Mektuplann aaıllan doayalarımızda saklıdır. 

~----------------
~~~~~~~~~~ Telef Jn: 42St7 

Nlşantaşmda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

ş i ş L i T E R A K K i L i s E s i 1 GUNOüii:OI 
t\t tı-Jı ANA. lLK. ORTA • I.,İSE KISIMLARI 

1oıc ek Öğ'rt'nlcllcr iı;ln yanylUla ve &"!Dl~ bahçeli iki binada ayrı 1 ATI tc§klH\tı vardır. Jo'ranSizca, Almanca, İngilizce kur. I 
• Ilı Y~ından ba~lıyarak bllt~jtrenlcilcr lştlrA k r.dcbiHrler. Ok•ıl hcrı:-Un ııaat 10.17 a~a açıktır. 1: / , --- . -
~ADEMi i KT i DAR~-• 

"~ B lE L G IE\#Ş lEKLD GD iNi E KAR$1 

1-iORMOBiN 
Tabıeuera • Her eczanede arayınız. ~Posta Kutusu 1255 Hormobln J -· 

Bir Gripiıı almadan eııvcl ... 

j lftarabın ve ağrınan en 
.,lddetlls1n1 en kolay, 
!en çabuk ve en ucuz 
laeç1rmenln çaresi blC"' 

5 <}ql(İ/çq . 5 OnrQ ; .. . · 
' . . " 

ka,e GIRIPiN almaktır. 
1Mldeyi bozmaz, böb .. 
reklerl ve ka lbl yormaz 

Aulıktroı beş dakika sonra ..• 

1 Ucuz - Tesirli - Zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

KURTULUŞ • 
Doktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl biltün mürekkepli ka
lemle yazr yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kurumasrn1dan, 
ucun bozulmasından kurtaran ye

gane T l K U dolma kalemi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Alrnanyanın bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtaf" 
mııtrr. 

T 1 K U ucu aşınmaz, bol mü 

rekkep alır kuvvetli basılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde her ne §Ckilde durursa duf" 

ıun mürekkep akmaz ve kurumaz: T 1 K U en sağlam ve kulla. 

nıtlr mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve Kırmız, 
renklerde de bulunur. 

Her yerde arayınız. Deposu: Havuzlu. han No. 1 İstanbul 
Taşraya posta ile gönderilir. 

_ ............................ -~ 
Elbise merakhları bay 

ve bayanlar 
En müşkülpesent müşterileri memnun eden müteveffa. Hasan Fehminin 
oğlu FİKRİ ÜSTÜNDAL bu defa LONDRA ve P ARİS terzi mekteplerin. 
ien B1R1NC!LlKLE diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye. 
niden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. • 

Tüccar terzi Hasan Fehmi 
Halefi Fikri Ostündal 
Terzihanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbise.. 
ler imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamelem.iz 
peşin ve taksitlcdir. Sözlerimin sıhhatini ispat için muhterem Bayan ve 
Bayların bir defa tecrübe etmeleri kô.fidir. 
ADRES: Bahçekapı Birinci Vakıf Han birinci katNo. 15. Telefon: 23389 

Ekzema ve en muannit cilt yaralarından kurtulmak için 

EKZAMi.N 
Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarnnşlır Eczanelerden isteyiniz . ................................... ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedır. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, ! 5.000 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( i00.000 ve 50.000} 

liralık iki adet mükafa varldır. 
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J:9(S~ANb: 
QAYQAK 

•• 
MURACAA TLARI 

B 
TaksiJn 

Hava 
BCYCK 

SAF~YE, • .. .. 

RİCA 

1 • Arzu adllan mık· 
darda en büyük slpa
rl şlerı dahi an kısa 
zamanda karşılaya
bilecek şekilde tertl· 
bat: ahnmıştır. 

2. En küçük boydan 
başlayarak 1,00X1 ,50 
eb'adına kadar olan 
bayrakların ay yıldızı 
natürel yanı kendin· 
den dokunmuş ola· 
rak imal edlleblllr. 

3. Ankara, lstanbul, 
BeyoOlu ve lzmır Ver-
11 Mallar Pazarlarında 
slparış kabulüne 
başlanmıştır. 

-
4. Kanuna uygun 
surette bayrak al· 
mak isteyen Devlet 
dalreıerı, Belediye, 
Mektep ve bilumum 
Müessesat ve sair 
müşterilerin 

OLUNUR 

Grup halinde Milli Zeybek oyunları. GARD EN BARIN maruf artiıt leri. Bu gece için ınaıalarınızın tanini .ile propıum müesaeteden sorunuz. 

Ta L. 43703 

18 Eyr,'()'L - 1 

Kimyager • 

Hüsameddı~,. 
. . 100 ıcurllf ·k 

Tam idrar tahlılı . .. .• sırıta 
. ı;:ıııınonu ti 

Bilümum tahlılat. nda tıı 
ka'1'51 

ve Eytam Bankası 
Bey hanı . 

Erlc"k ve kadınlara 

"KURTULU.§ " 
Biçki ve dikı§ de~rı ,....1 

Müdiresi: MJn. pap a 2 J"'~ 
Haftanın 4 günü kadı~~e 'uçtr ": 
dikiş bilen erkekler~, ~:e dildi.!, 
at Fransız usulile bıçkı ·da rn.-r;;, 
Sİ tedris edilir \"C 3 ~) yeri~!.,,s 

ı musaddak diploma. verU"· ~ ,/ 
pelistü 116 No. Papazyan a 

tlJt 
Birinci smıf opef '/ ~ 

tJr. CAFERTA: diıs>J 
U ··-' ah1 \'~ sinir'• m ww cerr assısı 

cerrahisi müteb ~ 
Paris T rp F akülteti s. ~ 
Erkek kadın ameJiya.tl~~ ! 
estetik - '"Yüz, meme, ~· ctDf ... 
ruşuklukları., Nisaiye i 

mUt.ehassısı fil 
Muayene: Sabahları M e' '1 
8 den 10 a kadar tıicllt Ad 

öğleden sonra nere ,ıJ P"'" 

Beyoğlu, Parmakk8P1• a.; 
-- No. ı Telefon: 

44 

-- 1 
OtiZ hfl~lftl/ıil/"" 

Dr.Muıat Ra.ı::ııı-~ 
Muayenehanesini rr::~ ~~ 
Tarlabaşı ~d .. U 'fel: '1-- ,,_,;,}J;I 

nakletmıştit· ~ . 
~ ··p: 

hers0 
azardan maada ,.,t~ 

sonra saat ikiden 


