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ll'llekette büyük bir heyecan 
hüküm sürüyor 
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~ ~t\cı.n ~nisuudıın 7nıvvetlerin den bir parça bir geçit resminde 
t ~~it bıldirildiğinc göre Suudi ları olmuş ve bedeviler, Memlekette 
L )tt· ta)ı Abd .. 1~ · tb • .. . b 1 M 1 k "re ı alt u cıZız nısuut. ha- goç etmıye aş amışlardır. cm e ette 
~btr -.lrıda bulunan bütün ülke- büyük bir heyecan hüküm sürnıekte-

çlirr larak, tebaasını mukandes dir. Arabistanda ansızın ve sebepsiz 
>ii •ere taakta ilan edilen bu seferberliğin. Abdii18zi-

~d,11 r:ttlilt iı· ve memlcket:c umu- zin ülkesinin hudutlarını gen:şıetmek 
"tab• an etmcktedır. Bu ve cenuba doğru yeni arazi fethetmek 

l&tinda büyük kabile akın- arzusundan doğduğu söylenmektedir. 

''a•t C e~--p;·ş·;·;y.--"'"-
~- ... Elrıı cımaıl!< şaıırl!:ftle Osmanlı 
~'" ':aellaınona isyan ettlll'mek 

azoırnanan pırone riledDır '? 

" ... .,li,., l' Kati 1 T ehli r yan 
~ , .. •tnaklann gizli teıkilahnda çalışırken lranda Cemal Pa

"'' 'ne hleınur olan Doktor Zav rieften aldığı vesikaları Tifliae 
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Cümhurreiıimiz, işletme amiri 
Abdullahtan tayyare hakkında u. 
zun boylu izahat alrmılardrr. 

Büyük Önder, bu arrada tayyare 
ile Eski,ehirdıen gelen Sabiha Gök
çeni de karırlanu,lardır. 

Son 11•••n 100 
model 

Çocuk arabalanoı 
gelip garonoa 

Şark - Pazarı 
Baaar dU Levan 

Toptan ve 
p•rakende ••t•• 
aevoCUu. ••t:lkıaı 

cadd••I :a14 
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Hariciye Vekilimiz Tevfik RüştU Aras Milletler Cemiyeti içtimaında 
bulunmak üzere öbür gün şehrimizden hareket edecektir. 

Tevfik Rüştü Arasın giderken Venediğe uğnyacağı ve burada iki gün 
kalarak İtalyan ricali ile görüşeceği söylenmektedir • 

.'Tevfik Rüştü Aras, Milletler Cemiyetinde Balkan Antantı ve Küçük 
Antantın ayni düşüncelerde o1duğu Habe~istan, İspanya, Akdeniz ve Uzak 
Şark hfi<iiseleri üzerinde altı devletin fikirlerine tercüman olarak büyük bir 
nutuk söyliyecek ve dünya sulhunun muhafazası için tekliflerde bulunacak
tır. ...................................................................... -.............................................. . 
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Feci cinayetin tafsilatı anlaştldı 
;;~~~~-~··;·:~:~;~:~a Çocuğu kurbanhk bir 
ıeBt:' ~Ö~ç0Üdu koyun gibi kesmişler 

Kamyondan düşerek ŞDmcdJDye l!<adaır (b)öyOe 'ffecn bDr 
UldU cinayet nşueınıdD~D glYıırlYıDmemnştDır 

Bundan bir ay kadar evvel Bigadiç kaza.. ' cmda tıtcrtl bir takını ha.yduUar tarafından Çöp kamyonlarında insan 
nakletmek adetinden vazge

çilmezse, böyle kazaların 
önü almamaz 

Topeba11mdalı.i kaza yerinde 
iilcn mcslekfa.Jmın kanlarını 

lerken 
temiz-

Bu sabah saat 9,45 te Tepebaşmda 

feci bir kaza olmuş. Ali İsminde zavalh 
bir çöpçii ölmüştür. Azapkapıdan Şiş

liye çöp almağa giden belediyenin 189 
numaralı çöp kamyonu, Tepebaşında 

Gardenbar önündeki virajdan döner -
ken, kamyonun içinde bulunan üç çöpçü 
amelesinden birisinin birdenbire, yere 
yuvarlandığı gör:.ilmüş, orada bulunan 
nokta polis memuru 'derhal düdük ça -
larak kamyonu durdurmuş, yere düşen 
adamın imdc:dına koşmuştur. 

Fakat beyniüstü düşen biçare çöpçU. 
nün burnundan müthiş kan boşanmağa 
batla.rruı ve' birkaç dakika içinde zaval
lı adam can vermiştir. 

(Devamı 4 'üncüd,e) 

ı··· .. H~iva··· .. G·e·nel ... 
! Komutanlığı 

Teşkilatın başına 
l\oıgeneraı 

Hüseyin Hüsnü 
l\llhış geliıilecek 

1 
i 
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Ha,·a gend komutanlığı te~klll hakkında. 
ki kanuna alt le§kllat projesi MilU Müdafaa 
\'eklletince ikmal edilmek üzeredir. 

Bu teşkillbn ba§ına yeni Korgeneralliğe 
~rtı etmlı bulunan HU8<'yln HUsnll Kılkışın 
geUrlleceğl ııöylenmektedtr. 

Hava Genel komutanııs-ı memleket mUda. 
faaaı bakunmdan hazerde ve seferde blrı;:ok 
mUhlm itlerle tam! edllm.l§tJr. Komutanlık, 
emir ve kumanda ltJbarile hazerde Genel. 
kurmaya, seferde de Bıuıkomutanh~ bağlı 
olacakbr. 

Ayııl kanunla .)1lk8ek &ala.tılyeUi blr bava 
mUd&faa komfırvonu teşkil edllmlıUr. 

ımıda facı bir cinayet olduğunu buranm ilk oyun oynarken kaçırılıp sonra kafası kesil. 
mektep mauıımı Nazi!ln kUçUk kızı beş ya.. (Devamı 4 füıcU de) 

Ameırnkaya osmaırOadnğomoz 

Bom bar'dıman 
tayyarelerimiz 

Dün biri daha şehrimize geldi 
' 

Amerika.dan gcZcn bombardıman tayyam!z bU sabah vapurdan çı1•arttlırkcn 
( Y a...'"tSı 4 tinciidc) 

Kent cnan@ memDeketnmnze 
<gıeDDycır 

l 

1talya Hariciye Nazırı Kont Oi.anonıtn mcmlekctimi::c geleceği fa1ıak7mk 
etmiştir. ltalya Hariciye Nazırının bu ay 1ıihayetinc:e f akat daha galip bir 
ilıtimale göte Cumhuriyet bayramımızda gelerek AA1ocıraya gideceği onla§ı.Z
maktailır. 

Y11.karıya 'lroyduğumuz resim, Kotn Cianoyu aile muhitinde gb.!terınekts 
dir. Musolininin kızı olan karısı 'V6 iki 9(>cuği1e yazlık evinin ba~nd'eir~ J 
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:Dış Siqasa: Çini yutmak üzere ağzını açan :/(afala -Jai!.. 
Küçük itilaf, ltalya, Japonya nasıl büyüdü a':~f!°:~ 
R Al Ve kuvvetlendl• 'J1 

Aninm~urnıaliY6~ııı!lS°' us ya J m a n ya 
0 0 0 

Mellon ölmU§. ;yıl<J& ~ır~. ~ 
Ç k fi ti t 1 k bfttU dU dollar geliri olduğu SOY ıutuyorıııasııı Yazan: Şekip Gündüz o ucuz a a sa ı ara o oya beş yüz milyon donar gill' 

Küçük itilllf devletleri arasındaki l bulundytıJnu sanarak l{üçük itilafı pfy&S8}8rJD8 SOkUl80 JapOD ibr8C8t Bilmem dünyada. da.h\~ınil~ 
toplantılar Avrupa siyasi merkezle- mı gömecekler? )1 ı.. b \ i l l l i var mı? Fakat yılda. kJTa,rs.k ~ btr 
l'inde da.ima. hususi bir dikkat ve t~te bu seferl<i Küçük itilaf toplan- ma arJOID oBZBDCI UDU em O e m Ş r dollar, ancak nazari 

01 buluııatı ·te-
ehem.miyete mevzu olurlar. tısını birçok devletler bu suallere bir Bundan takri~n kırk yıl önce sade- ğiimüz zaman hududu u'7 pal11U 

A\TUpanm en mühim Stratejik nok cevap almak hulyası ile tetkik ediyor ce garip adetleri, garit> kıyafetleri ve mebl~ğdır, gerı;:ektetı 8?ns ' 
talarını ellerinde tutan bu üç devlet lar. bir garpli gözile bakıldığı takdirde nahi bir servet deıneıctır. ne ietl ~ 
arasındaki konuşmalar ister tam bir B"~ kalırsa; Küçlik itilafın bu geriliği ile göze ~~an Japonyanm bu Bu :kaqar para ne yapı~ırl~ keJI 
anlaşmayı ifade etsinler ve isterse "hassas devletler., e verdiği ilk cevap günkü ikbal mevkiine kırk sene zar· aklım1z almıyor. aerçı!aıla ~ 
zaman ile bu U~ devletin birbirlerin- lar ilç devlet arasm{la tam bir ideoloji fında eriştiğini düşüpecek olursak eline geçobilenden p~k. r11r tsP'~· 
den az çok ayrılmış bulunquklarmı ahengi bulundıığyna delllet edebilir. h~et etmemek kabil değildir. nasıl harcanabileccğilll an bİ.1' ~s.ıı 
göze vursunlar Avrupanın umumi Yugoslav~a Ue Hnmanyanın Çe.kos- Asırlarca uyuduktan sonra garp eder. Ayda elli li1:1 kll~a.ıa.JlaıılSJ" ıı 
~heng\ üzerinde mutlaka müessir lovnkya tarafından mitralyözler mo- medeniyetine yetişmek değil, mesela, ma, ayda iki bin Jıra.. ıtır ,·e ~et 
olurlar. selesinde taş\st Portekize yapılan tayyarelerle imha harbine girişmek, bahsettiniz mi, gözlerı ;ç Jd bsıif! , 

KüçUk itilafı teşkil eden bu Uç dev muameleyi doiru bulması. Çekoslcr sanayide "damping,, usulünil icat et· Binbir gece masalların a fazıl r";, 
!etten ikisinin, Romanya ve Yugoslav- vakya tarafından iltlluı,z edilen karar- mek gibi h\lSUılard& bu medeniyeti gibi bir şey sanır. J>ren5iki yıld~Jst 
yanın Balkan paktını lm2a etmiş bu- larda hatta "Portekia • ~k,, miinase- geride bırakmak muvaffakiyetini elde üç milyon Mısır aıtJI11Il1 pa.fll eııı..-. 
lunan devletlerden olmaları yani müt batının inkıtaı bahuına ısrar edilme- eden Japonları garp ilk önce Rus • miş. " Bir daha bu kad;1'ifeıtleı;ŞiJl1' ·~ 
tefiklerimiıden bulunmaları bizde ve si Romanyanın Almanya ve Lehistan Japon harbinin neticesinde tanımış- geçerse böyle çabuk bı 
müttefikimiz Yunanistanda bu top- ile ve Yugoslavyanın İtalya ile olan tır. diyenlere: ın rıastl .~ 1 

lantılarm seyrine daha bUyUk bir dik- anlaşınalannda KUçUk itilaf ruhunu Bundan sonra ve umumi h~ ni· "Şilakis! demi~, pe.ra.rı bıık tıı~. 1 
kat ve alaka gösterilmesini llizumlu ortadan kaldıracak bir taahhüt bulun hayetinde earki Sibiryayı lşgal ve diğinl öğrendim, da?a ~yoJl cıoll~ııl I 
kılmaktadır. madığı zannını kuvvetlendirmekte- Santungdeki Alman nüfuz mıntakası- rim .• , Yılda kırk sekıZ Il'l nabileett'" 

Bu dostane dikkat ve alaka eu üç dir. Hatta bütün bu gayri müsait nm kendilerine verilmesini istiyen Ja. mı~ olsa onun nasıl harca aJ 
Cievl&t arasındaki bağlann sağlam şartlar içinde İtalyan - Yugoslav mü- pqnlara Avrupa G'ene faz.la bir ehem- belki biz de anlarız!. h~ıll' 1 
kalması, hatta daha sağlam olması ve nasebetıerinin gittikçe iyile mekte ol- miyet vermemişti. Mayi mahrukat, Zaten o büyük servctl~çill ~f"iıf! 
ou Uç devletµı btlytık dilnya. meselele- masını doktor Stoyadinoviçin söyliy~ demir ve bilhassa kömUr gibi esaslı bir ihtiyacı kal'§dan1~d pBJ1' }tif;.__. 
rinde birbirine aykırı gö,.:1 .. lere san.. bilmesi bu .zannı bır' k•t daha teyı"d ham made kaynaklarından mahrum J nıuor. O zenı•folerin elınkıe'A~.· "rt;"~. 

"U51 I:.' ... apcm f@rilrotQrü Bar-on M:tsui "' '"° ""' r 
mamaları a.rzustınu açık_Ça üade eder. edebilir. olan bir. memlektin Avrupa sanayiine bir vasıta olmaktan çı k\ ııırft ~ 

Kür.ilk itilfl.f tegekkülünden bugune·· Yine üç devletin ayrı ayrı ve Kil· rekabet edebilmesi imkan dahilinde ve karm için para oluvor.,, Göı.leri to."'1ı~~1ı 
l" .. ··ı ed'ğ ~ .1 Bu oot ~Q mil]ro1' /mnk 3cıhilıidir uc ~ ı~ n Y" .ııııır 

k"adar yalnız tedafilt bir anl•ama UJin çük itilaf :man~eaı halinde hep bı- goru m 1 i ıçin ~km çalı~an mı • J mah bUrUunr da on._ıın ııı .. aı·-~. tllf'' ~ u-
1 

t' k H 4PQl\!JCHH1l en te>ı9in &klmıdır. Ba- J-~ d ıı-- ~_, .11ır 
de Imltn.11 ve h1çbir zaman bir tecavü- den bazı büyük ve dikenli dünya me- e ıne arşı garp gene lakayıtti. ele da diyemeyiz: tçıerın. " ,. ... rıcU111~ 

uk dd ~>ula 1;,ulıolduğu fr(iijf fOO §trl~H .. ııra .. ~ · . .ı"" 
zr manası ve hedefi olmamıştır, selelerlnde Fra.naa ve fngiltereden ev- pam ' yün ve deri gibi ham ma e. kontrol eder, karı yok gibi. Sanki ı-= ~ JJit 11r• •t 

Bir insani mUselles halinde Orta vel bir karar almama~ temayUlünU lerin bilküliye noksanlığı, sanayide den onlarm eUne gidiyor~laf· W, 
Avrupayı çerçeveliyen ve Orta Avnı- izhar etmiş olmalan Yugoslavy• n- Japonyayı geri bırakacak amiller por. Servet rekot'll kll'lY r .ı.\ll'ıı.t'_ ...., n.u- yeşe edemiyecek derecede azdır. Mü- d t..l ""' 

panm şimal~ §ark, garp ve cenubunda- manya ve Çekoslovakyanm demokra- arumda sa)'llmakta idi. tenevvi de değUdir, Amerikalı milyM"<ler e ~ ~ ~ 
ki kapılann istill geçitlerinin analı- si safından ayrılmamakta ısrar ettik· Japonya ve hareketiarzlar Dünyanın ba~~a yerlerinde şmat sull idi: XV inci ~ 1!~ l(n' ~ 
tarlarmı elinde tutan Kilçill[ itilaf !erine yeni bir delil addolunabilir. JaPQl\Yada gilt\de vasati dört hare- inkllaplar, hayat sevtyesinin yüksel· ve ress11,m yetiı,ıtirdıgı Jt ~~ 
umumi havaııı itibarile, buılriin de her Roma. nı:ıktı devletlerın· den olan keti arz vukua gelir. Bunların "'-Oguy · amn ikinci yarısında da '~ ~-= .l"'" ~ qıeaı ve W,t.halılafması ~klinde tecelli irdi ,,.~ 
zamanki gibi demokrasinin, mü§terek :Avusturya ve Macarıstanm silah- mal ve can bakımından zararsız geç- etmlit,ir. rilı:a milyarder yeti_şi ' Jl11' ~ 
emniyet prensiplerinin, ''m~iyet,, la.nması meselesinde eski müıterek mekle beraber her iki buçuk senede Halbuki Jano.nlar, sanayileşmeve birçok ~'erlerinden ~~a bulu.11 r-1' 1 
in, milletler arası hukukuna ..oıayetin cephede micıterilen ısrar dahı" Ku"çu"'k bir JaTV\ftyad" bü ... "k bır' hareketi arz &..... t! adJmlar c:eraitl elverıtl_ 11e •il~.,...-.., .a-• ı1- r..- ... J'i ~ao•l•en eski hayat seviyesini muhafa· ~ SU )'11',. 
ve cihan sulhunun kuvveti halinde bu- iWUın bundan on ay önce Dı§ bakanı olur, 1923 ydmda Tokyoda 150.000 za etmektedirler. kazandılar, içlcripde ıı.r aa ~-·"' 1 

lunm.aktadır. Antoneskonun İstanbulda. bize söyle- insanın canma mal olan hareketi arz- Japon çiftçileri Karun kadar zengin °11 "a\ll P'~ j 
Milletler cemiyetinin zaytflaması, miş olduğıı vechUe ü~ devlet arasında lar gibisi de Japonyayı arasıra büyük BugijnkU Janon çiftçişi için h~iit ou. Zııv'1llı Süleyman! :ı 1<ııtl,,ııCf 4 

MilleUer cemiyetine en büyilk müzahir halen mukaddes bir kıymet ve mef- felaketlerle karşılaştmr. Bunlardan 400 yıl evvelkinden hiç farklı değil- Dil alışıklığı ile bu te~bi J{arııP/ 
gibi göZ\lken iki büyilk Avrupa. devle- hum olarak devaın ettirildi,fini gö7P. ~!\._Japcınyada. ııevllplar. tayfunlar dir. Evine zarzor ge~inecek kadar bir ruz; Y0_ksa. Slilc~~ .. :~~ .. ,.; .. ."'~. , 1 
tinden birinin dahili buhranlar irinde VUl'lll~ klficllr. Ve galiba da, mistik da eka1k d~Udir. ka?.anç temın etmekte ve bunun için <"e-...... ~0• .... ., ,., .. na ;glrt' · b~ :ıı "fukarayı; sş,birin .. ara;eıııon gib' ı""" 
yuvarlanması ve ikincisinin bilytiJ[ iddilann dışında, Küçük iti18.fm deva- Böyle bir memleketin bUyük bir SA· de ziraat mevsimi haricinde çok ufak M.r ?.,. t" ,. 

mına en bü.,.ı;k selo.,,.p de bu Avustur- nl)'l memlekeU olabileceğini bir türlü bir ücret mukabili fabrikalarda, ato"l- Bundan sonra · ~ J8.Plle .:ltşdl 
devlet vazüesini lbım oldugu~ aerece- J"' uç ··ı.. • ı kaca.gtnı crv- "' 

Ya ve M.aear devletlerin.in milll ar- akıllarına aı~ırmavan -"'uıer aon yelerde iQlemektedir. yun. 7.engın er çı k f.rtl ef.,, 
ae kuvvetle ve egemenlikle üa edeme- !6~ ., .... "_.., f" '; F d. k ııarı artı .c!ilpb M zularına müşterek bir korunma ted- derece ga_yri mUaalt olan iklim fM'tla- Japon zürranın ucuza çalısması, bU- rum: er ın ° ~il ~-.,,,v 
mekte olması Küçük iti18.f devletlerini • bilo tamamile serbest deg1• 1eı' er 'IP"'~ıı·· biri almak .zaruretinden yani tamamı- nnı da heaaba katarak JaP®yayı aa· tün memlekette amele ücretini dun bir a ae husus!\..-- emnı"yet •--'-ı"batı alma- '- bi y"ne bazı kı·mseler bıızl .....; J• 

UAL.l ı..c.ı" le maddi .... - ... etlerden toprak zaru· na".t llemlnde kendilerine bn.,n., r sev· ed b ı d ~ 1 
' den· .... ıc 11 

ğa zorlanucr bulunmaktadll'. ısu terti- -.......... J~ ~.. ıy e u un unnaga yarıyor ve lur f k t milyarderler o"r-"'": <' 
~ retıerinden, mülki tamamlık zaruret- rakip al)detmemelrte belki de mantı- bu yüzden de Japon ihracat maJları 0 

• a a bor g Jı'· 
batın ve iktısadi rnUnıu1ebet1erden P sek de ıs.ı1" ı lerlnden dolmaktadır. kan mafnıı;durlar. BUtUn bu tahmia~ rekabet kabul etmez bir maliyet fiya- arayı sev ' d,aJl1 ııl' 
dofml.W olan bul ~tlerln evkile KÜçUk itillf Hababurglarm Macar, lerin yanlıı oldufu 1923 yılında IAY!· tına imal olunabiliyor. Rokfeller, MeUon gibi ğ·ı şöY1' ııt-' 
bugtm Uç devlet ''KU~Uk ltillf atmoa- A.vustlU')'a veya Avusturya. }.{acar kile anl~ılmağa. başladı. • Bu avantajlardan maada Jap<;mlar ran olmamak kabil de 

1 

'o:rll~ ıı'i1' 
ferine tamamile tamta.r olmakta ı... •-'"'tı k J 'b t 11 zenginleri kıskandığımız, bii\-OJC dJ 

"Al' na ç1 ıp çıkamamalan etrafında apon ı raca ma an mensucat ve dokuma sanayiinde ken- }<at •. i°_r. 
rar ettikleri halde,. birbirniden arn bennutat tam ve kaU bir veto ifa· 1924 yılma nu.aan 1933 yılında Ja- di icatları olan bir iğ kullanmaktadır- landığlmız oluyor; fa }<iı ll1'

1 
·sltfl 

olarak Uç muhtelif siyast dostluk kur. de eden blr ıUküt mubafaıa etmekte.. ponlann yilzde Y.Uz fazla ihracat yap- lar. Bu iğin adı "Tayoda., dır ki dün- yarderlcr, yılda kırk se dıı. b~ 11~ •t' 
m~ meyletmig g'lbi gözükmektedir. dir. tıklarım ve bu ihracat mallarının yUı:de yanın en sağlam ve en ekonomik bir lar geliri olanlar karılı~~Jıl ~~ uııdl 
~ Romanyanm, Lehiıtan va- BUtUn bımla,ra baka.rk, KU_çUk iti· doksanını da mamul mensucat te3kil makinesidir. Bundan maada Japon iş- duymuyoruz. ontar, ~ııı pek u,t •• ~· 

aıtaaile Almann ile mkı bir doltlu'k llfın bUt\m iddialara r~ğmen, birçok ettiğini gören dünyanın parmağı ağ- çileri henüz sırrı ke~folunamayan bir fettiğimiz chemmiyetın ııcar. ~'~ 
temin ettiği veY'- etmdi lüzumlu bul- A\TU.P{I. mwkefllerindekl bUtn MJ;Yla- zında kalmıgtı. thracat miktannm ise uaul tahtında Amerikan pamuğu ile Onlarda Meta bir sanıı til ı• ,ıtff tiu~· rlvatvet edllm-'-'--.al.. F·-- r"•man halı' var: tnss.n .. k' -~ll'r ~'-4 ""' ex"'" •· -- :ra ve bUtUn çalıımalara ve didinme- aaırlardanberi mensucat ihracatçısı adi Hind JlMOUğynu karıştırmak Ye .. \ yu ş,f#< ' 
'Adiryatlfin iki kl~ındaki kQml\I iki lwe ra.fmen eaklıi ribi berdevımı ol- olan lngiltercninkinden fazla olu~, k~liteaine hiçbir u.ra.r vermemek su· ede'QUeceğinden de b ~ner. M ~ 
devlet mfatlle İtaly@. ve Y~a~ dyj'\\nu, RomenJ Çek ve Yugoalav ıl- büsbütün hayreti a.rttmnıutı. retile mükemmel mensucat malı do- kurabilecefini jsP.ş.t et ·sbttlf 
araamda ~pılan Belpd anlMroUI· yaaUerinin memleketleri içln tehlikeli Hindistanda, Afrikada, Yalaya ada lnı_yabilmektedirler. dakl zenginler onl~ nt 1'4Ç 
nı Dr. Stoyadlnovlçln Berlln • Rcmıa ~lfftlero yQ1 a~cak hatalardan lannda Japon malları İngiliz malların Bunu JapQD iiçiainden maada hiq. ki! Nu~U.h,. 
mihverine tema.yUlU BUNtinde ~kaet. ~klnmekte Qlduldı.nnı IQyl~mek mtmı. dan daha ucuza satılıyordu. Hatta bu bir amele yapamamaktadır. 
tinnek istiyenler ıö.rUlil_yar. Yine fa.- kUndUr. Bu hal devam ettikO@ Orta malla.r lngilterenin ve Yanchester gibi Japon sanayii küçük d 18 rıf1 
raza Çekoslovakya. ile Sovyet Rusya Avru~da sulhu bozmak kolay olma- mensucat şehirlerini bile istila etmi§ti, mikyaıtadır Ra yO bitti . 
ara:undakl "aiyast,, dostluğun bu iki yacaktll' .. sanıyoruz. • Holanda.da, ltalyada. da vaziyet aynı Sanmayınız ki Jawnyada büyUk T l lı dil 11 ~ 
devlet arasında bazı "askeri,, gizli ..,.....,.._~,,,,,,..,~,,,..,,..,-=-Ş""eki==p,,_G __ O ____ N_D.,...U_z_ idi. Öyle ki Japonlar Almanlara bira. serma~ ile işliyen vasi fabrikalar ese • .. urı ffldf~; 111~'. 
dostlukla.nna da imkln vermiş bulun- d Sa ·· .. ~~ rıu·· ô ... ı• 

Romanya Tnrk 
ihracatı yapıyor, Amerikaya da Ame- var ır. nayım yu~e altmış beşi kü- Yeni telsiz kanu .;ef' ı şe 

duğu yayılmaktadır. çu"k a<>nay· b b 1. d d' Be t . . ·ı· h kkılldll &tııl'· JiJ,, rikan bayrak bcı.i satıyorlardı. Ucw:- ._, ı er a ının e ın e ır. ş en nelerının tescı ı a buırnıı, . '1 1 
Bu üç devletin muhtelif büyük dev- muallf m)erf luk meselesine gelince. Japon malla- fazla ameleŞ.i olan tezgahlar ancak Jet dün akşam nihayet ubel''\şe~I 

Jetlerle aVl'T &"" olan rnUnaaeı..-tıeri- yu··w~e ot ""'" dd · d · B' k · · d k "b"t" posta ş ı .. ,ı 1 
_;A,.o "'~~ "'~~ .~ Bir ırup halinde ıehrimiıe rına ~ka~t im_k8.nşı~ı. ~ uz .....,, ra esın eır. ır~o nmız e 1 u un fası Cl~ r'I"'' 

ne KüçUk itillf "kurulma ~naipleri., ıeldller JapQnlarm muvaffalçiyetleri karşı- ailelerin, baba ana ve çocuklarından akşam geç vakte kada~jne y~111 ~ 
nin ne deNoeye kadar mUaalt olduğu Köıtu\ce IMİf ve köy mekteplerin • sında birçok tahminler yürütUldü, Ev- teşekkül eden fabrikalan (tez~hları) de çalışmı§lar ve on. dir· ıı ç" 
tamamile malüm olmamakla beraber deki mY&lliml•rdtn m\4rekkep 20 kit\· veli Japon parasının düşüklüğ\i, son· vardır ki bunlardaki imalatın maliyet makinesi tescil etnıışler. e göre ;ııı"ôl 
KUçUk itllaftn halen devam edeıt'l· l'~ bir )(~fi\• dün •\lıam Romanya vapu ra mensuo!\tçılara hUkü:met yardımı, fiyatı dahi mevzuubahs olmaz. Bu ılfP°" Bu sabah öğrendiğiııtl:ıe ~ef0 6,ı•'' 
mekte olması zahiren ayn ayrı ll~ ri,y1e tthdmi~ô 1•\ml1tlr. Kafileye Kö•· daha sonra dtı Japonyadaki amele üc- kı Anadolu köylüsünün el tezgahların radyo makinesi Pangaltı "soıır" ı)l'ıı 
ketler gibi görülen bu dtplomatlk ça- tence Ulc tMktffi hocalırından A lcif retler-inin az.hgıy nazariyeleri Heri sü- da ve kendi ihtiyacı için dokuduğu tescil edilmi~tir. Bundadn ıar "e tfı'r 

" ~ ' 11 be c::! f ki k' J nl ' H ~ U a il ...ıı.tl il( 
lı§l!\alarm hakikatte müşterek bir ba~l'nlık •tmtllttdir, Romanyah mu. rüldü. ma ara nzer. ~u ar a ı apo ar gelmektedır. uçunc ltı pv~ "'ı bwı har· t ak f tt · ı · . . Jarıga olıtl ııt 
kont.rol altmda ceNyan ettiği vehmi- allimler tManb\lldı dört l'an ~aldıln\\o Japonlar nasıl yaşarlar? u ıce sa ac ne ase e ıma semtıdır. Bılhassa çolc 111eıı1 • 
ni devam ettireblliyar. ıoora Anbriy~ onı.idan bmire, ve Bur Bugiln ileri teknik, ve sanayileşme- edebilmektedirler. kezine tehacUm 0 ka.da~urı alt' 0lıı'ıff 

i 
İşte bu ihracat malları sayesı·nde k' b d k' urlara 1.~··1 

Acaba. bu vehim ne r.amana kadar aaya ı deceklerdlr. On ~çı ı:ün •onra, ye rağmen Japon içtimai bünyesi her 
1 

ura a 1 
mem urcti " .. ,,.. 4e 

c)evam edebilecek? Yeni yeni yaptık· da Romınyş)'a döMceklerdk. ha.ngi bir medeni milletle mukayese elde ettiği kazançlarla.dır ki daldığı <lah~ ilave etmek zor tete'~er 
lan münferit anlıyımalar °'koalovak- Mıııllimlor bu •ıbah ml\t~mtıı ıi- edilecek olsa görürüa ki bir millet ola- uykudan kırk elli sene evvel uyanan tur. . ;1ceıı öl 

Japon milleti bugün dünya.pm en ileri n·· b" ·· rodr0 ı•' 
yaı Yu~oşlavya ,.6 Romanyayı blr· yaret ett'lel\ He~t hatkanı A~U ıun. rak Japonlar çok kanaatkar bir hayat un utun . radfo .,11• 

J 
milletleri ile boy ölçlijecek bir hale d 1 dakı v 

birinden her gün bir nıı.rça da- arı söyledi; Y.aşamaktadırlar. Lüksten sarfınazar ve satış epo ann ~- .ı• 
F"" gelmio bulunuyor. Karada ve denizler- ·ı d'l · · _MI .Ali'" 

ha uza.kl~tırmıvor mu r Uıakl~ - Türkiyedelıd inlnliP. Ve ümran e· bir Japon un zaruri ihtiya11ları bir Av- cı e l mıştır. (\)'~ .,,r ,.ı, ...., deki Jawn satveti hiç şijphe yok ki B baht · 'tibareıı j '111 ..,.,, 
tnınurona aijyleneoek l_>lr 1'141> yok. ıerl\!rinl, yalundan gijnnek üıere gel • rupalı yahut bir Amerikalı ile muka· u sa an 

1 .;l~ . i IJ"' ... "'"" iktısadt kalk""mş. sayesinde elde edil- ı b"tU rad olar de ~b ,.. 
1'1!.kat uzaklaştrrıyorsa günUn birinde dik, Türkiyede kalacağımız iki hafta .. "'-~~ unan u n Y J3ıl g~ ~ f' miş bir nimettir. k çak dd dil ktedir· e~ ~ 
bu üç devlet Küçük itilafın devamı ıadında Halk"lerlni de ziyaret ~de _ Türk harfleriyledir ve bütü.n Jdtaplan a a e me edil~ ,;~· Ba~lı başına bir dünva olan Çini de nel•r de :1..a1 -u"ıadetc 1'tti 
için dl;;er miinferit ani.amalardan mı ceXiı, mektepleri ijolaııarak mUfredat T'' k" t. · M d · " " rıı •• ?r- · ~ ~ ....,,, r; ~ ur ıyedcn ,cıimne~teyız. e reaeyı fethettiği takdirde Japonların önü- h" ı · f 11 telsiı: alrCf d<fel~ 
~eçecekler, yoksa o anlaşmalar da proğramları üzerinde tetki-kat yapaca • de kaldırdrk. Yerine bir muallim mek- ne bilmeyiz durm'k kabil olacak ı:~;:~~ ~cumhuriyet ırıU 

a fula, daha ha.yati menfa.a.tler ~z. Bütün ilk melctepleıimizde tedrisat t•bi kurduk .. ,. mıdır? -· ·ı kti • " gıne ven ece r~ 
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Kadıköy vapurunda oturuyorduk. 
(xxx) şirketi genel direktöriyle yan
Yana idik. Arkamızdaki sıra.da sırtı 
bize dönük olarak birkaç kadın cr!cek o
turuyordu. 

İçlerinden biri, yüksek ve küstah 
bir sesle konuşuyordu: 

- Dairede bütün işler başımda ... 
.Dört be§ kişinin birden vazifes:ni görü
Yorurn ... Çok yoruluyorum ... Vallahi 
ben olmasam ne yapacaklar bilmem ... 
~epsi havyar kesiyor, bir didinen be-
1\ırn .... İltimaslı bir takım adamları dol
~~rınuşlar.... Topu,, çıtkırıldım, naze
b ın beyler... Arkası olmıyan yalnız 
en ...... 

Ve bu minval üzere anlatıp duru· 
Yordu. 

b l>Unyada en sinirime dokunan da 
b Udur: Yaptığı İ§İ bir azap olarak ka
laııl etmek. ••. Önüne gelene bundan do· 
,/'~ Yanıp yakılmak .... Ci.dden, sevme-
ı:' b~r me leği intihap etmiş olmak fe· 

tttır; bu, benim de bir kere başıma 
:~ltni§ti : itiraf ederim. Hayata ilk 
'l' ldığırn seneler bankacı olmuştum. 
tııallarruf: Sandığı defterinin başına o
~u~ da sabahtan akşama kadar darb 
.,. el~yeleri yapmak, bankacılık tabiri 
:hıle ''nombre., çıkarmak, sonra bu 

tcr~YOnluk adetleri, muhasebedeki def· 
ille e ka11ıtaştırıp arada - cebinizden 
lit:nuniyetlo ödiyeccğiniz - bir iki 
teı- tk fark olunca, bütün o hesaplan 

ll"tar g .. d . . 
~tk'l· oz en geçırmek.... Of, cıddcn 
~ '~r §ey değildi bu .... Sabahtan ak~
'>)Q kadar çatlar ,patlardım. Mümkün 
~k ıı Ça fırsat buldukça makbuz fişleri 
ilk ~~ına Şiir yazardım. (Muharrirliğe 
tUn °;ce Şairlikten başlamıştım.) Bir 
birin e hattaı. benim §iirli fişlerin 
~lltıı~ Yanlı~hkla bir senet dol -
~ud .. rnuş, imza için u m u m t 
llıııt \Jrc gittiği esnada bir gürültü çık
hiJ. ~· Evet, ben de kötü ve ı:evksiz 
•trc atıka memuruydum. Çünkü işimi 
"' ıı'-•c: "'°' "l~rn .rwpmıyordum. J< akat sevme-
"'bntUn bir. işi yapmamakla beraber, 
l'iito ltıbarı Milli bankasını ben yü-

Yoruın ı d. . . li •• ıye de ıddıam yoktu. 
v:lbuki bu adam ... 

....._ ~rnda:Jci genci direktöre 
cu

1 
.. anıdrnrz mı? - dedim. 
Untsedı· • ...... . 
'I'anınıa ., lii z mıyım ..... 
t~cnbire hiddetlendi: 

...... 'f•· 1 
lıiı1 i . Uz iyeyim mi §U keratayı? Alc-

..... ç~~de rezil kepaze edeyim mi? 
" 

1 01t "tı:ıc b" Yok 1 • diye kolunu tuttum .• • ._ lJ •. 
1ııtcn YUklük sizde kalsın. İşitmemez 
'c•C(fc ~el daha iyi .. Hatta yarın mües
ltı~ arşınıza çıktığı zaman bile far· 

olınanı 'b· d ....._ J;o ış gı ı avrarun .... 
tı&tacn· akat bu atıp tutan adam, mü
d!J: on;n en aciz ,en pısrık mcmuru

lıaıt an haberiniz varmı? ... 
h :rtrnı: 

...... '§!::..,et!,, manasına salladım. · 
~~lir ayet, bir tek piıtonltı, iltimaslı 

l' ararlarsa d Ç" k.. b •• ~ Cti id , o ur... un u ızım 
lıı~ i'l]llıı arc reisinin akrabasından bir 
~~an a!~ır. Onun tavsiyesiyle girdi. 
\, 1: taı- ?1aztın, kovsan kovamazsın ... 
ıo ""bt ıst•d 

t,, liaıa ı atlı gen~elrin hakkrru yi-

ıı ....._ ~ da bak, çenesi duruyor mu? 
ıı. iltcn b" 1 h· ıttı;ıs.ınd oy c çeneye kuvvet ko-
lt adallı an belli! - dedim. - Meziyetli 

,. Öte,-· olsa böyle söylenmezdi. 
"ili' 11"1 g 
tı 'ha. g rupta bir fısıld~şma oldu. 
lı hı cneı d. k .. .. b 
~ ti f • ırc torun urada olduğu 

t,.... atıeet . 
~Q ''11§ti. n· _rnı~. arkadaşına haber 
hf' bitden ızım geveze palavracı, dön
d,.~ hafif];a~afa baktı. sonra sesini 
~tak. ttı. Fakat gene de homur-

tu'~ ~o cbtc ı · ltr l'ıı~ azım? .. Btn hakikati söy-t' ... · dedi. • Bütün işler benim 
tf .... .. 

fc li<1Ur b .. 
t, Ole Usbütün kızdı. Artık bu 
~altat Yayından frrlıyacaktı. 

• ~'." ~,1 gene araya girdim: 
~ 1lirgİni anıa serçe hikayesi! - derfim. 

"t 01~ aaı:n değil mi? Hayvanların şa
~t ~ın, ... Eierçeye emir yollamıı ! 

' q b "•CtJis k 'a~l a Ctcj uruluyor ı .. demiş. Ser-
~· t: " · Ye şu cevabı vermicı • "G:t 
ı• oır d' -s· · 

ta~ ~ha be 'Yeceği Yarsa kendi gelsin. 
~~1dcttrac ~a böyle küstahça emirler 

~ij, eti rıa1c1 C:~asını kırarım.,, Elçi bu ı 
~ı? ~~tı. ,, ınce aslan hiç de hayrete 

" • • Yanına d' .. d • ' \/ardı d' a ışısı e vöar mıy-
pa ı şah,m !,, - " yleyıe 

Bursa sokn9ı şimdi tertemiz bir yer olmuştur. Hcr1xs diikkônımn öniindc rahat bir 'ıefcs alarak oturabilivordu. 

lstanbul konuşuyor ! 

Amca bana kırk paralık 
ekmek versene ! 

Fırıncının karşısında nıini nıini 
bir çocuk böyıe söylüyordu 

Hiç yolunuz dtişüp tc, Bursa soka· 
ğmdan geçtiniz mi bilmem.. 

Burası Beyoğlunun en işlek, en ka -
!abalık sokağıdır • 

İki tarafına dizilmiş, s:ra sıı=i kah • 
veler, lokanta, bakkal, elektrikçi, m;t • 

nav, ekmekçi, dükkanlariyle, burası ci· 
var için aueıta bir paza: yeridir de .. 

Fakat bu işlek ve ka~3bhk sokak, ol. 
dukça 'dardır, bakım itibariyle cidden 
h:ı lruıı<:•7. hi r llt'r nvıla hilirr\i . 

Kış günleri küçük bir göl halini alan 
sukurlanna batmamak, bozuk kaldı • 
nmlarına takılıp düşmemek için paça
ları sıvamadan yürünemiyeceğini söy. 
lesem, hiç te mübalciğa etmemiş olu
rum. 

Temizliğe gelince. gerek cY.:kkanların 
çokluğu, gerekse seyyar 93tıcıların hep 
buralarda dolaşması yüzünden, Bursa 
sokağı bu yandan da talihsizdi . 

Bu sokaktan ne vökit geçsem, yer -
leri çöplerle, atılmış yemiş k2buklan 
ve eski kağıt parçalariy!e. dolu görü • 
rüm. 

Bir kaç gün evvc.l yine yolum Güşüp 

bu sokaktan geçtiğim zaman. etrafım· 
klaki temizlik, hiç te alışık olmadığım 

bir manzara yarattığını hayretle gör -
düm. 

İlk rastgeldiğim dükkandan içeri gi. , 
rip dükkan sahibiyle konuştum. 

- Evet, dedi, son günlerde burayı 
adamakıllı temizliyoralr. Seyyar satıcı
ların da kısmen önü alındıktan sonra 
sokağımız tertemiz oldu. 

Şu yolun bozuk yerlerini de bir yap
salar, o zaman keyfimize değme gitsin! 

- Peki etraftaki sokakların hepsi 'de 
böyle temizlendi mi? diye sordum • 

- Rvet , cevabını verdi. 
O zaman ilerledim, Bursa sokağı _ 

nın Scı,~ına soluna dizilen yollara birer 
göz attım. Hepsi de bo~uk, çarpık çur
puk kaldırımlarına rağmen hakikaten 
tertemizdi. 

Dün İstanbul temizleniyor diye ya
zarken, yanılmamı~ım d'.ye düşünüyor. 
rlum. Bu sıra::Ll bir ekmekçi dükkanı ö
nüne gelmiştim Yalınayak, başıkabak 

ona caka olsun diye söylemişt ir. mazur· 
dur . ., 

Müdür: 
- Karısı yanında mı? • diye sor

du. 
- f ştc şu c~mer bayan .... Kocasına 

hayı an hayran bakan .... 
Genel direktör güldü: 
- Eh öyleyse mazurdur ..... 

- Filhakika .... • dedim. • Ehliyet 1 
siz mcmuriarın dairedeki yararlıkları •ı 
hakkında atıp tutmaları ekseriya karı
larının yanında olmaz mı? Hepsi de l 
mazurdur ... , 

(Va - Nu) 

Yazan : Haberci 

Cebindeki büfiin sen•cti ouuı 1.:ırk para :ile bir dilim eJ..·mck almağrı çnlışaıı 
lıiçare, o saatte 'kar§'ls111da böyle 1.:ahvcaltı eden akraııkırındaıı imrcıımi§ti. 

bir çocuğun, koşa ko'a gelip, buradan 1 
içeri girmesi nazarı dikkatimi celbetti • 
Ben de dı:ikkaru sokuldum. Bir tataftan 1 
yan gözle içerisini seyrederken, bir 

An-•dolu .<ıoT,~nğı 1ınlkı T;cdilerini, son 
ked; katl:ıinıından kurtarnuıl; için, 
boyun7arma böyle kordcl<il.ar bağlrı
mıştı. 

taraftan da kulak kabartıp ne konu. 
şulduğunu duymıya çalıştım • 

Ufak çocuk avucunda sımsıkı tuttuğu 
bir parayı tezgahın üzerine koydu: 

- Amca bana bu kadar ekmek ver, 

\ledi. 
Ekrr.ekçi paraya b3ktı. Sonra güle -

ı-ek: 

- Bu kuk para yahu! diye söylendi. 
Bununla ekmek alınmaz. ancak su içi • 
lir .. 

Çocuk bir kere mahzl!n mahzun ek • 
mekç.inin yüzüne baktı ve ilk defasın
dan çok dnha hafif bir sesle: 

- Bir d'lim olsun veremez misiniz? 
diye, adeta yalvardı. 

Fakat neden bilmem, ekmekçinin bi· 
raz gcçiken cevabını bekleQ'leden, tez· 
gahın ıazerindcki kırk parayı tekrar 
aldı ve 1dükkandan çıkmıya hazırlandı .. 

Tam bu sırada da ekmekçi: 
- Para kalsın. Al brn sana ekmek 

vereyim, dedi. Bembeyaz bir has ek • 
mekten yüz dirhem kesti, sonra, iğilip 
dolabından bir peynir pıarçası çıkardı, 
ekmeği parmaklariyle ortasından ikiye 
ayırıp peyniri yerleştirdi, çocuğa ver
di. 

Biçare yavrucuk ~şınruş, ntanmış, 
g:ırip bir vaziyet almı~tı. 

&,n1<i nutku tutulmuştu. Her halde 
teşekkür etmek için ağzını açtı, fakat 
bir şey söyleyemedi. Nihayet başını sal 
!ayıp iyi kalbli ekmekçiyi selamladı ve 

H ABERCi 
(Dcı'<lmı 11 incide) 

_________ ............,..........._ muıımı 111 ın 

KURUN' da 

HIUer lle Davut 
Peyga mlıer 

J\lzamettln N'azlflıı bu ııabahl<l "Kunm.,C::ı 
intı::ar eılt•n mıı.kalf'61 "Tarih tekerriirdl'n ı. 

b:ırcttlr,, es:ı.5ına da;\an:ı.>' .....-. t..>tl,ik ~ uzısı. 
dır .•. 

Ezcümlf'! dl»or l<I: l ı 

Ben ırk düşmanı de~llm: ı::sııa.kls anUsemlt 
cereyanına muhalifim de. Fakat 20 inci a.. 
sırda en sekter şoven mllliyetpervcrin yahu. 
dl sarrafı olduğuna ve Yahudi'.erdcld bu sını 
tın bu §ovenll~ ile birçok ırklara birçok fena 
lıklar yapmış olduğuna ve ırk düşmanlığının 
hiç de 20 inci asır eseri olmadığına kanllm. 

Birçok memleketlerde, birçok devirlerde 
aarrnt ve bazlrg-11.n Yahudi sınırı daima hile. 
ktır ve dalma şerir olmuştur. Güzel sesli 
Yahudi hUkUmdarı otan Davut hllekftr ve • şerir olanlara karşı pa.yıtahtında ne hassa3 
ve Utız hareket etUğlni yüz birinci mezmu. 
run sonunda şöyle izah ediyor: 

"HllekAr adam han~m 1çln\!c aakln olnu. 
yacak ve yalancı g6ztertm önUndıı durmıya.. 
caktır. Zeminin ı:;erirlertnln kA!fcslnl ııabah 
leyin mahvedeceğim ki rabbln ,ehrlnde fısk 
işleyenlerin cUmlesinl heJAk etml§ olayım . ., 

Rabbln oehrt ..• Bu §ehrt Davut kendi payı. 
tahtı blllyordu-

Eh... HiUer de ''Berlln.,dlr sanıyor ve 
kendi g6rllşüne g6rc hllekAr addettiklerini 
evinde oturtmryor ve kendi görU~Une göre 
şerir addetUklerinl temizleyivertyor 

Buna bakarak "tarih bir tekerrürden lba.. 
ret Ur., diyenlere inanalım mı? 

CUMHURIYET'de: 

lstanbullular ve Belediye 
Kendi kendlınlzı tenkit .Utununda ıöyle 

blr yau okunuyor: 

lııtanbuida yürUnUiecek yol yok, Belediye 
yollara bakınıyor! 

Ne bitmez tükenmez :eydir bu kanallzas. 
yon 7 Belediye gayya kuyusuna daldı! 

Belediye bir turlü §U seyıilseferf düzelt.. 
mlyorı 

Belediye sokağa çivi çakarak halktan para 
cezası alıyor, tuzak mı bu? 

Esnaf bildl~nl okuyor veya oynuyor. Be. 
ledlyenin aldırış ettiği yok! 

Hut&sa vur abalıya: Varsa Belediye, yok. 
ııa Belediye. 

Fakat bu belediyenin ne oldu~ııu bir ke. 
re dU§Unsck asıl yüz kızarması bu belde. 
nln içinde oturan bizlere düşeceğini biran b1 
le hatırımıza geUnnlyoruz. Çoğumuz tstıın. 
bul Belediyesini İstıuıbuldan ve İstanbullular 
dan ba§ka bir ııcy, başlıbqma bir hUkQmet 
veya kendi kendine bir de\'let sanıyoruz. 

Halbuki İstanbul Belediyesi hakikatte bUtUn 
İstanbullular demektir. 

Bir bakıma lstanbulda ne yapılmıyonıa 
biz yapmıyoruz demektir. Muhakkak bir kı. 
sım l§ler var ki Belediyenin maddi kudrcU 
yetmediği için yapılmıyor .. 

Mesnıa. eğer biz tııtanbullular istesek ıs. 
tanbulda yapılmadık bir tek yol kalabilir mi? 

Relediye, belediye demekle içinde bulun. 
duğumuz çukurdan çıkamayız. Her beldenin 
işi o belde halkının umumuna aittir. !-lunslt 
olmak için bunu unutmıyalım . 

l'ı•J,IUA, pPk gur.el ama, gene l:ıo heledlrede 
hltmi~or mu?. Ortada maddi lnıkln 11.lıklıır. 
dan bahsedlldi~lne ~öre, bizim, bl'ledlJ l'J e 
luuıır, hliPmlı niyet ~lemek gibi bir nuıne\1 
mUı."lhrret göııtermrunlz.Mn pek bUJ ÜI\ lılr 

ey çıkmıyoCllk. Jlllıınll nl~etimh: auunl de.., 
re<ıPde mc,·cut.. Fa.kat maddi cihete gelince. 
l Ukn.rda ıledl~lmlz gibi, ı,, bcledfJ'C'J e tatar 
dayn.nır, hcledlyenln, "hazan lllnunlu 1 lert 
gömı k için parası yok., ~nl3or. Ne lmdar 
rarası oldur, ne kadar para ltlzırn. Bunu, 
lııımrın lv.blndPn ı;:-ıkarıp TI'nıhlloock kudrette 
fıuıllerdı-n dl'~U7. ama, me:'M'IA, ehrl tHo J:i. 
hl ha~talıkl:1rdan kurtaracak temiz su foııl. 
lllllmı hPnıen orta~·a koJmaT< için, lıelrdl~e. 

nln göııterdlll arlh ihtiyaç l"e dPlı\let üıe. 
rlnl'I toplanacak paraya, kııdretlmlz:Jn yettlf"I 
kaıJnr hl'rkea gibi biz dıı bir ll"Y katma~a 
!;alı ırılık. 

Dersim şakileri 
Yakında hesap 

vermeğc 
beşlıyacak lar 

Seyit Rızanın yakalanması 
bir giin meselesi 

Elazlz 31 (Hususi) - Seyit Rızanın, takip 
ınUfrezelerlndcn kurtulmak için aralarında 

kan davaları olan eski dUşmanlannıı bqvu. 
rarak saltlanmak çareleri arqtırdığı haber 
alınmı§tır. Bu azılı sergerdenin bugün yann 
denecek kadar yakm bir zamanda yakalan. 
m8.5Inn intizar ediliyor. 

Şakilerin muhakemesi başlı yor 
Eltlzlz 31 (Hususi) - Dersim ayaklanma. 

sına lşUrak eden pktlcrtn duruşmalarına 

alt hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Haydaran rels.1 J{amcr, Yusufan rcllli dl. 

ğer Kamer, Demnan reisi Cebrail Ye Kurey. 
'1art rclsl Osl Seydonun muhakemelerine yıı. 
kında ba§lanacaktır. Çok memklı olduğu tc. 
nıln edilen muhalefet hıırekeUnin lçyUzllnU 
aydınlatacak cılan adil 88Jhaya husust bir 
ehcmınlyet verilmektedir. 
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Çinliler Şanghay bombardımanına 

VAHŞET 
Adını vererek tam 600 sivilin 

yaralandığını bildiriyorlar 
Şanghayda bir de kolera başladı 

ChJcago ı (A,A,) - Sendikalar ittihadı 
için toplanan konferansa işllrak eden deniz. 
eller, bUtUn Japon kıtaları Çlnden çeki. 
llnceye kadar Japonyaya iktisadı bir ambar. 
go tatbik edilmesin! Amerika hUkOmetlnden 
isteyen bir karar sureti kabul etmişlerdir. 

Kolera 
Şangha.y ı (A,A,) - Fransız imtiyaz mın 

takasında beş kolera vak:ısı kaydedilmiş, 
olduğu için şanghayda bulunan bl!Uln İngL 
Uz kıtalarına aşı yapılması l<ararlaştrrılmış. 

tır. 
Dört senedenberi ilk defa olarak Şanghay. 

d& kolera. zuhur etmiştir. Hasta.lığın çıkma. 'ı 
aı Çin mültecllerlnln gayri silıht prtlar e.l. 
tJnda. yll§amalarına atfedilmektedir. Maka. 
ma.t hastalığın yayılmama~ı !Çin ellerinden 
geleni yapmaktadırlar. 

Harekat başladı 
Şanghay ı (A,A,) - Çln Jcıtalarının şimal 

lataayonunda ve Kiangvanda tahaşşüt eL 
aıelerine ma.ni olmağı istihdaf eden geniş 

mJkyıo.:ıtakl askeri harekllta bu sabah b&ş. 

lımxlml§tır. 

Bir vahşet 
NankUı; 1 (A,A,) - Centra1 

&j&nsmda.n: 

Nevs Çın 

Nant&o "Şanghaydaki Çin §ehrı ., bombar. 
dmıanı neticesinde kadm ve çocuklardan 
mürekkep 600 mU!tec1 yaralanmış veya te!ef 
olmuştur. Bu vahşet hareketi, btiyUk bir nef 
ret uyandırmıştır. Çünkü ~antonda hiç bir 
muharebe olmarniştı. Ve şe.lırln aslrnri hiçbir 
ehemmiyeti yoktu. Halkın Uzcrlne ağn bom. 
balar atılml§ ve hl\Jk tavsifi gayri kabil bir 
pantke uğraını~tır. Zira bombardıma..-ı edilen 
mmtake.Jarda tayyarelere kar~ı müdafaa 
tertibııtJ mevcut değildi .. Nancang<laki sivil 
maktul ve mecruhlann miktarı 300 kişiden 
ibaret, Nankingdekiler de ayni miktara baliğ 
bulunmaktadır. Per§embe ak§amı Japonlar 
ta.rafından Nanklnde ablan yangrn çıkarıcı 
bombala.ruı tesiriyle yüzlerce sivil telef oL 
mll§tur. 

Memnuniyet uyandırm1ş 
Vaşington, 1 (A,A,) - Hariciye nazırı 

Hun matbuata. beyanatta bulunarak Pres!. 
d.ent Hoover vapuru meseleslnde Çin hükiL 
metinin derhal tazminat vermek istemesinde 
gösterdiği isticalfn htikOmetçe takdir edil. 
tnl§ olduğunu aöylemıştlr. 

Şakiler 10 papaz ka<;ırdalar 
Şazıghay, 1 (A,A,) - Pek:!nden bildirili. 

~or: ŞaJd]erle Kongrega.syon mUmesstl'erl 
arasında mUzııkere ba.5lamı§tır. Şakiler 500 
bin dolar fidye lstlyorlar. Bunlıı.r rehine ola.. 
tak üçU Fransız, biri İrlandalı \'e 6 :ıı muh. 
telli millete mensup olmak Uzere ıo papazı 
alıp götUrm~lerdir. Fransız bUyUk e!çiliğ! 

delegeleriyle bir Japon müfrezesi hfldise ma. 
halline hareket etm.l§lerdir. Havanın fena ol. 
muı §akilerl.n takibin.! zorlaştırmaktadır. 

Sefir iyileşiyor 
Şanghay, 1 CA.A,) - İngiltere se!lrinln 

lllhaht1 gittikçe iyileşmekte ve mucibi mem. 
nunfyet bir hale gelmektedir. 

~iler Japon ilerlemesine 
mani o~uyorlar 

Şangha.y 1 (A,A,) - Japon makamları 

namına söz söyiemeğe selAhfyettar bir zat 
Paoahanm ifgalt llzerıne Japonıarm Vusung. 
- P&Olhan hattı Uzerinde mev7.ilerinf tahkim 
ettlklerini blldlrmı,ttr. Be§ w•yo. altı Çin trr. 
kur .Jıı.poll1arın Lotien isUkıımetlnde ilerle. 
melerlne l§ddetıe mani olmaktadırlar. 

Çin boşboşuna uğraşıyormuş 
Şa.nghay, 1 (A,A,) - Röyter ajanSt muha. 

blrfne beyanatta bulunan Japon makamntt 
namına söz söylf"mPğe salflhlyettar bir 
zat, şCSyle demiştir: 

Tchang • Kat • Chek, Çinin boş yere mu. 
h&rebe etmekte olduğunu anlamıştır. Bu f:e. 
bebden dolayı muha.samatrn clurdunılmaıır ı. 
çln ecnebt memleketlerin mflrlnhalerJe bulun. 
malarım an:u etmektedir. 

Tchaııg. KaJ • Chtk, hR.rhl> mul\:11t1ır. FiL 
kat mütr!Uer taz)1k! kılN.'ISTTI~& :')~ "!mtk. 
tedlr. 

J'aponyıı.nm ::reKA.n• ıt"Y"ııi Çlnl .rııponrı:t. 

ıım ve ~\Jançnkonun dostu olmağa 
ikna etmektedir 

Çinin müthiş kadını 
Şanghay, 31 (A.A.) - Asn hazır· 

tarihinde ilk defa olarak bir kadın bir 
harp meclisinde yer almıştır. Bu kadın, 
Madam Çankayşek olup Nankin ali ku
mandanlığının konferanslarında ekseri
ya hazrr bulunmaktadır. Madam. icra 
komitesinin tayyarecilik meseleleri hak 
kmdaki bütün mesaisi~·le meşgul ol
maktadır. 

Çinin tarziyesi 
Nankin, 31 (A.A.) - Çin Harici· 

re nuın President Hoover gemisinin 
bombardımanı do1ayıs:yle teessürlerini 
bey.an etmlıtlr. 

Tayyareciler, gemiyi bir Japon nak 

liyc gemisi :::annctmişlcrdir. Nazu, he
men tazminat itası teklifinde bulun
mu§ ve şimdiden bu bapta lazım gelen 
lere tal'mat gönderilmiştir. 

Sovyet - Çin il lafı 
Berlin, 31 (A.A.) - Çin sefiri Çin -

Sovyet misakmın aktedilmiş olduğunu 

resmen hariciye nezaretine bildirmil'" 
tir. Sefir, Çine bu m'sakı aktetmek ka
rarını verdirmiş olan esbabı izah ve 
teşrih etmi§tir. Sefirin Alman gazete
lerinden bazılarmın Çine karşı takip et
mekte oldukları sebebi pek iyi wl~şıl
mıyan hattı hareketleri hakkında da 
Alman hariciyesinin nazarı dikkatini 
celbctmiş olduğu söylenmektedir. 

Bir çöpçü 
Kamyondan 
diİŞPr~k Ö!dÜ 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu sırada yol kapandığın'1an bütün 

vesaiti nakliye ele durmuş. ta Taksime 
kadar tramvaylar. otomobiller biribiri 
pe~:ne d' zilmişlerdir. 

Vakayı haber alan Beyoğlu Emniyet 
memuru Niyazi derhal kaza yerine ge
lerek, kaz<znın vaziyetini tesbit ettikten 
sonra ölüyü bir kenara çektirmi§ ve 
yolu açtırarak izdihamın önünü almı§. 
tır . 

Biraz sonra müddeiumu.'lli muavin -
}erinden Orhan Göni, Tabihiad:i Ha~irn 
ile belediye mühendislerinden Turık ve 
Yakup ta vak'a mahalline gelm'.-şler, 

derhal tahkikata başlannuştır. Yapılan 

ilk tahkikattan anla§ıldığma göre, 
çöpçü Ali, kamyonun sol tarafındaki 

tahtaların üzerine dikkatsizce oturup, 
içerdeki diğer iki arkadaşı ile konU§· 
makta idi ve a1•aba tam virajı döndüğü 
zaman birdenbire müvazenesini kaybe
dip kafası üstü yere düşmüştür. 

Kendisi esasen bu işte tecrübesiz ve 
acemi b'r adamdı. Henüz 4-S gündür 
çö .... -ülük vapıyordu. 

Maamafih buraya şunu da ilave et· 
mek ister!.z ki, bizim görüşümüze göre 
bu kazanın en büyük kabahati tanzifat 
müdürlüğündedir. İç.inde insan taşıma 
ğa kat'iyyen müsait olmıyan çöp kıam
yonlarm!da amelelerin gid'p gelmC$ine 
müsaade etmenin bu şekilde feci kaza
lara her zaman yol açabileceği çok tabii 
olduğu, bugünkü kazaya sebep olan 
kamyonun şekline bir kere bakmakla 
anlaşılabiliyordu. 

Amerikaya Ismar'adı2ım1z 

Bombardın1an 
tayyarelerimiz 

Dün bir tanesi daha 
şehrim~ze geldi 

Bundan bir mUddet evvel Amerikaya ıs. 
ma.ı·ladığımız bombardıman ta.yyarelerinden 
biri dUn ''Amerikan EksproUayn,, v~urlle 
limanımıza getirilml§tir. 

Amerikada Glein Martin fabrikasında ya_ 
pılını§ olan bu tayyareleri kuracak emekli 
teğmen ve tecrübe pilotu Fenemore, fabrl. 
ka.nm servis mUmesslllerl E. Vince ve Nickle 
de ~ehrlmize gelmişlerdir. 

Yeni tayyarelerimizde sllrat saatte 363 
l:!IC1ınetrı> a.s;-arl iniş süratı 100 kllometredlr. 
D~!ma ~Ukametincle 450 kilometreye kadar 
!; I Kıı::-. Tıtyyare boş olarak beş bln metre lr. 
:lffll\ 9.ltı dakil.;ada çıkar. Dolu iken bu me. 
sa!e, yUkün miktarına göre değlglr. 

Bo~ olarAk ağırlık altı tondur. 
Uç buçuk tona yakın normal hamuı e a. 

lır ki, pilotla Uç arkada§J ve 1000 kiloluk 
bomba bu meyandadrr. 

Bıı honıbRlar bir tek bin kllouluk bomba 
ve yekiın bu miktarda kalmak ti.zere isten.iL 
diği katlar kUçUk bomba olabilir. 

.Martin bombardıman tayyaresi, tam na.. 
mu'"' ile Uç bin kilometre dah!l!nde \"ILZife 
görür ve geri döner. Tayyarenin iki adet 
biner beygirlik' motörU vardır. İki bin beygir 
elbette çok yem ister. Fakat mah!Ot kontro 
lflnlln iyi tanzimi sayesinde bu yemden çok 
tasarruf edilmiştir. 

Otomobiller gibi tayyarelerin de en ziyade 
t;;c;aTTUfla lştiyen bir surat haddi vardır. Me. 
selA. otomobillerde bu hAd 40 ile 45 kilometre 
arasındadır. Bunu geçince beygir başma 

sarfiyat b!rıienbire fırlar. Tayyarede idareli 
bir ~diş sUraU vardır kt, bu sayede çok u. 
zaklarda vazife görmiye lmkAn bulunur. 

• 1 ' , • • l ""'-'•• ~ ~-· .. •ı " ~ ... - · ':ııl' 

t-
Feci cinayet;n tafsiUitı anlaşıldı 

Çocuğu 
kurbanhk bir 

koyun gibi 
kesmişler 

Şimdiye kadar böyle 
feci bir cinayet işlen· 
diği gUrUlmemiştir -(Baş tarafı 1 incide) 

m.lş bir halde kapısının önUne bırakıldığını 

yazmıştık. 

o zamandanberi yapılan tahkikat nlhayet 
bu tüyler Urperticl cinayetin faillerini mey. 
dana çıkarmışttr. Cinayeti yapanlar ayni 
yerdeki CellAt ailesinden Kasrın ile arkadıı-şı 
semerci Mustafadır. Bu aileler muallim Na. 
zilin ailesine kız alma verme işinden muğ_ 
berd.lr. 

Cinayet, biz.zat canilerln anıattığu:a gö. 
re şöyle olmuş: 

cena.t aııesinın çocuğu Kasnnla, semerci, 
Kara Mustaia bu kinlerini söndlirebilmek 
için muallim Nazif ailesine fenalık yapmayı 
kararlaştırmışlar ve bir plAn hazırlamışlar. 
dır. Planı tertip ettikten sonra da Uzerlerlne 
kimsenin şUphesini çekmemek içln bir daha 
bir ara.ya gelmemek üzere sbzleşmlşlerdir. 
28 temmuz gUnU Ka.oım muallim Nazlfin 
küçtik kızı !!teri bir :lesise ile kendi evlerme 
celbetm iştir. KUçUk kızın eve getirilmesi gllç 
olmamıştır. 

CeilAt ailesinin beslediği Nihal isminde bir 
ktiçUk kız vardır. Bu kız İllerle sokakta oy. 
harken Kasım beş kuruşluk §eker almış, 
yaolanna. gitmiş, ikisini de sevmiş, onlara 
şeker vermiş, lltere de: 

- Sen bize gel, bak ben !llUla da.ha ne cici. 
ler veririm demiş ve :Nihalle birlikte İlter! 
evlerine götürmüşttir. 

Cell!t ailesinin evinde htere bilytlk bir 11-
tifıt gösterilmiş, çocul·ları sevlndirici blrçott 
şeyler ikram edilmiş ve nihayet İlter Nihnlle 
koyun koyuna yatırı!Arak uyutulmuş. Ka.<ıım 
!le semerci Kara Mustafa da ledelica.p lsbatı 
mek!n için gece kahveye çıkmışlardır. 

Kahve dönti§U her ikisi de evleri civarın. 
da.ki merkep ahırına girmişler, bir kan çu. 
kuru kazmı11iar, sonra. yukarı çıkıp uyumak. 
ta olan kClc;;Uk llteri kucaklamrşlar, bu kan 
çukurunun ba§ın& getirmişler ve burada • 
hcdi tabirleri ile • gırtlaktnı ı;ukurun .kena.. 
nna getirip kurban keser gibi kesmişlerdir. 
Çocuğ'u keserlerken Kara Mustafa çocuğun 
bağırmaması için ~ tıkıuruş, debelen. 
m;)mesi lı;in ellerl.n.I ve ayaklarını tutmu11. 
blr de mum yakmı:ştır. I<asım da daha evvel 
blleyip hazırladığı keskin bıçakla bir çekiş. 
te yavrunuo boğazını kesmiştir. Sonra da 
ayni bıı;a.ğı üç defa çocuğun karnına sapla. 
mıştır .• 

Bu iş bittikten sonra Kasımın batası Cel. 
IA.t Halil iki caniye: 

- Mademki bu işi yaptınız, götUrUn çocu. 
fu köprU başında Uç yol ağzına atınız. Nere. 
den getirilip btrakıldığI belli olmasm! demJş. 
tJr. 

Kara Mustafa çocuğu 3 yol ağzma atmak. 
la hmcınr alamıya.cağını dilştinmilş ve: 

- Benim intikamım daha bitmedi, çocuğu 
başka yere götüreceğiz demiş ve za valh 
yavrunun cesedini bir çuvala koyarak evve. 
ıa. İbrahim isminde bir ihtiyat zabitinin evi. 
nin önUne. R<>nra öğretmen Na.zitin evinin 
civarmdaki marangoz Ahmedln oğlu Alinin 
evi kapısına bırakmışlardır. 

Marangoz Ahmedin oğlu AU semerci Mue. 
tafaya verilmlyen kızın yeni nlşanl1Bıdtr. 

ikmal ve muallJmllk 
imtihanlarına 

haş;andı 
Mekteplerde tedris devresi haşlamak tlze. 

re olduğundan Maarifte hareketler görUI. 
mektedtr. 

Lise ve ortamekteplerde ikmal imtihan.la.. 
nna bu eabahtan itibaren ba§lanmıştır. 

Ortamektep muallim muavinliğine talip 

rılan.ların imtihanları da bu sabah yapılml§. 
tır. Avrupaya statisUk tahsıllne gönderilecek 
gençlerin imtihanları dıı. İstanbul kız llseı:ıln. 
de bu sabah b~lluruştır. 

Bu sabah 
Altı Tiirk kuşu taayyaresi geldi 

Bı1 sabah Eskişehirden Ye§Ukoye 6 Türk. 
kuşu tayyaresi gelmlşUr. Türk.kuşunun tay. 
yareleri §ehriml.zde birkaç giln kalacak ve 
ha.va hattam pıUnasebetile şehrin üzerinde 
nUmayi§ uçuşları yaparak beyannameler a.. 
tacaklardır. 

Çöp arabacısı 
Atının tekmeslle 

yere yıkıldı 
Fatihte kasap İlyas mahallesinde o. 

t·ıran Necibin oğlu yeldi yaşında Zühtü, 

kapılanrun öniinde çöp tenekelerini a
rabasını bo~altan çöpçünün atına yak
laşmış, kuyruğunu sekip kaçmıştır. 

Beygir bu se-Jişten huylann-.ı§, bir 
tekme savurmuş, bu tekme de o sırada 

ispanya isyaııı 
Roma. 31 (huaust) - Fransız hududuna lan blr kaynaktan öğ~nt:diğine göre. Pııp'!I. 

en yakın İspanyol §ehri olan !rUnde vuku tarafından evvelce insanlık için çalışmış ve 

bulan mUhim hAdiselerden sonra, general bilhassa genç Bask katoliklerinin mukaddera 
Fr&nkoylıı. Fransa arasındaki mtin!13ebat bir tile meşgul olmak üzere g-önderdtğı bildin!. 
denbire gergin bir ,·azlyet almıştır. General 
Franko, işgali altında bulunan vi!Ayetıerde. 
ki Fransızlara 24 saat içinde Frankist top. 
raklan terketmek Uzere hazırlanmalarını 

bildirmiştir. 

Fransanın hattı hareketi 
Paris 31 - Sa!Ahlyettar mahafilde İtalya_ 

nm İspanyaya karşı siyasetini de~şUrmedl. 
ğt takdirde Fransanın da bUsbUtUn yeni bir 
siyaset takip etmeğe karar verdiği temin e. 
dılmektedlr. Ayni maha.11 son hA.diııelerde 

İtalyanın bitaraflık anla.şma.smı resmen ih
IAl ettiği, bu itibarla Fransanm da slyase_ 
tini esaslı şeklide değiştirmek mecburiyetin. 
de bulunduğu Ueri silrUlmektedlr. Fransız 

btikfimeU İspanyaya gönUllü yasağını kaldır 
mağa karar vermiştir. Bu karar bugUn res. 
men i!An edilmiştir. 

Fransız hilkiımetı, Almanya ve ltalyayı 

imtisaıen bitaraflrk komitesinden çekilmekle 
beraber bUsbUtUn yeni bır siyaset takip e. 
decektir. Bu hususta Parlsle Londra arasın. 
da temaslara başlandığı haber verilmektedir. 

Torpillenen bir vapur daha 
Port • Vendres 31 (A,A,) - Pazar akşa. 

rnr milliyeti meçbOl tabtelbahlrln taarruzuna 
uğrıyan Cludad de Reuı ismindeki lıspanyol 
ytik vapuru dUn öğleden sonrl! buraya gel. 
miştir. Atılan torpil ambarların hizasında 
geminin teknesini delmiştir. 

Bir Sovyet gemisi de torpillendi 
Londra 31 - CebelUttarıktan Portsalde 

gitmekte olan bir Sovyet gemisi bugün meç. 
bul bir tahtelbahir tarafrndan batırılmıştır. 
Cezayirli balıkçılar 26 kl§lden mürekkep o. 
lan mUrettebııtile gemide bulunan 3 kadını 
kurtarmışlardır. Batan gemin.in Odesa Uma. 
nında mukayyet bulunduğu a.nıa.şılmıştır. 

Asileri tanıyacak mı ? 
Senjandeluz 31 (A,A,) - İl-1 ma11lmat a. 

lnglliz harp gemileri 
Yarın nasıl karşı.anacak ? 

Misafir gemiler' 
şehrimizde beş g·Un 

kalacak 
Akdeniz donanmasına mensup "Dis · 

p~teh., "~elhi., isimli iki kruvazör ile 
"inelfield,, "İsis,, "ilex., isimli üç muh 
ripten mürekekp lngıuz t1ıosu, yarı.-ı 

sabah saat dokuzda limanrmıza gelmi§ 
olacaktır. 

Am'ral Wills'in kumandasındaki fi
lo, refakatinde, kendilerini karşılıyan 

gemilerimizle limanımıza girdiği srrada 
şehri top atrmlariyle selamlıyacak ve 
kendilerine ayni surette mukbele edile· 
cektir. 

Sonra resmi z~yaretler yapılacaktır. 

Yarın ak~am üze~i İstanbul vali ve 

beler::,_.e reisi Muhiddin Üstündağ, Pt>
rapalas otelinde İngiliz misafirler şeı-e· 
fine büyük bir ziyafet verecektir. 

Er'tesi günü "Yavuz,, muharebe kru
vazörüm:lzde, am'rallerimiz bir ziyafet 
verecektir. Cuma günü akşamı İstanbul 

komutanhğı tarafından Tarabya To· 
kat!ryan otelinde mükellef bir ziyafet 
verilecektir. 

Cumartesi günü ak~amı, İngilterenin 

Anl{'l!ra maslahatgüzarı Morgan, Bey • 
oğlundaki sefaret binasmda bir ziyafet 

verecektir. Bunu takiben, İngiliz ami
ralı da kendi gemisinde b~r ziyafet ve
recektir. 

Misafir İngiliz bahriye erkamna, 
donanmamızdan gayet iyi İngilizce bi. 

len subaylar, mihmandar olarak tayin 
edilm:~tir. 

A ğrrlama proğraıru Hariciye Vekaleti 

protokol şefi muavini Kudret tarafından 
idare eldilmekted'r. 

Misafir İngiliz gemileri, limammız
da eylulün ycdindi gününe kadar kala 
caklardır. 

Yarın limanımıza gelecek İngiliz ge
mileri amiral' nin refikası bu sabah tren 
le şehrimize gelerek sefaret memurları 
tarafından karşılanmış, Tarabyadaki 
Tokalliyan oteline inmiştir. 

Cuma günü 

1380 seyyah geliyor 
Cuma günü "Neptunia,. Transatlan. 

tiği ile şehrimize 900 İtalyan seyyahi 
gelecek ve burada bir buçuk gün kala
caktır. Ayni günde "'Arcadia,, vapurile 
480 İngiliz seyyahı gelecektir. 

teneke boşaltmakta olan ibrahimin sol 
böğrüne isabet ederek ara.bacıyı bay· 
gın bir halde yere sermiştir. 
İbrahim h~staneye kaldmlmrştır. 

mı, olan Monsenyör tı de Brando yakında 

Papanın General Franlm nezdinde maslahat
güzarlığına tayin edilecektir. 

Uuruguay hUkilmeti, Burgos hllkômetlnin 

tanınmas. için Arjantin ve oiğer conup A
merikıısı hilkümetıer!le mahrem olarak isti. 
şarede bulunmuştur. 

Gazeteler n~ diyorlar? 
Paris 1 (A,A,) - Popoulalre~ gazett"~I. 

Akdenlzde bazı gemilerin torpillenmesi me. 
selesinden bahsederek diyor ki: 

Korsanlık nihayet bulmalrdrr. BllnA mıl. 

samaha etme~e lmk~n ycktur. Parlıı ve Lon 

dra. bllkOmellerinln bu ba!:ıda lc::ı.beden te. 
şebbfls'erdP hıııuna"a~•nı kuvvetle limit Pdl. 

yoruz. Esasen bu iki hlikflmet, bıı te~ebbilıı. 
te bUtUn memleketler •'mcçhfil .. devletin c&-

tılyR.ne i,.raatmı durdurmak mal<sadile onla. 
ra iltihal< edeceklerdir. Ancak ı-ıu cihet. me. 
ıı")enin yaınız bir safhasıdır. Mu!'nlininln 1. 

tlrafRtını unutmamak gerPktir. Bu itiraflar, 
t~panyol me:-eıel!linln heyeti mecmuasına te. 

mas ve taal!Ok etmektedir. Frıtn!!anm Ce. 

nevreıie ve Londrııda ~~k enE'rjfk bir vaziyet 

a.'makta!l bao:k:ı yapacağ"l bir şey olmadığını 
söylemek zaittir. 

iki ln~iliz harp {!amisi 
nereye gitti 

CeteHlttarrk, l (A,A.,) - Hardy ve L~'Pe-

rion lelmlerindekl İngiliz harp gemileri bir. 

denl>lre Cebeltittankdan ayrılarak Akdenlza 
doğru hareket etmi;ılerdit. Bu barel<etln se. 

bebi hakkıncla bir şey !!llylenmeml§tlr. Ak-

~m de\Tiye kolları otel ve kıı.hvelerl dolaf&. 

rak zabıtıere ve efrada derhal gemilere av. 
det etmelerini söyleml§tir • 

Küçük Antantıo 
tebliği 

Tam bir anlaş .. 
ma mevcu ·tur 
Bükreş 31 - Küçük antant konseyi 

konferansı m"'saisini bitirmiş ve bir 
tebliğ neşretmiştir. Tebliğ Romanya. 
Ç"oho:ıl""A lr31ı:ı vo V"tJo•ltıV;Y.R ara.f'll1'1• 

da her hu<;u.:;ta tam bir anlaşma ve 
fikir birl' ği mevcut olduğunu teyit 
etmektedir. 

Konferans reisi Romanya hariciye 
nazırı M. Viktor Antonesko gazeteci
lere beyanata bulunarak şunları söyle 
miştir: 

" - Konferansımız küçük antantı 
teşkil eden üç devlet arasında tam bir 
tesanüt mevcut olduğunu bir defa da· 
ha jspat etmiştir. Bu tesanüt, sulh mu 
ahedelerinin istikrarı esasına dayan
maktadır. Küçük antantla Balkan an
tantı arasında bu husuta tam bir fikir 
birliği mevcut olduğunu memnuniyet
le kaydedebiliriz. 

Bu münasebe~le Fransaya bağlı!ığı· 
mıza işaret etmek isterim. Dün oldu
ğu g:bi bu~n de Fransa ile aramızda. 
kuvvetli bağlar vardır ve hiç bir şey 
bizi Fransadan ayırmayacaktır .. , 

Yugoslavya başvekili M. Stoyadino 
viç de gazetecilere ayni mealde beya
natta bulunmuş ve Romen meslektaşı .. 
nm sözler,ini teyid etmiştir, 

• :,. * 
Bükrefi 31 - Sinyadan alınan ha.

b~rlere göre, İtalyan ve Macar elçileri 
gün Küçilk antant konferansı nezdin· 
de mühim teşebbüslerde bulunmuşlar 
dır. 

Almanyanm Bükres elçisi l{Uçilk 
ant~nt Hariciye N azırlarm1 ziyaret 
ederk, Habeşistarun ilhakını tanıınak 
hususunda Küçük antantın müteşeb
bis bir rol almasını istemi§tir. 

Bugün neşredilen tebliğ bu hususta. 
bir ~ey kaydetmemiştir. Bununla be· 
raber, konferans mabafilinden a.ııoan 
malfunata göre bu mesele hakkın.da 
intizar vaziyetinde kalmaya karar 
vermiştir. 

Macar elçisi M. Bordess de konf~· 
rans nezdinde yaptığı teşebbüsle Ku· 
çük antant memleketlerindeki Macar 
ekalliyetleri hakkında tekliflerde bu
lunmuştur. Konferans bu hususta Ma· 
car'.stanla doğrudan doğruya müzake
relere giriômeğe kara vermiştir. 

ltalyanlar bir hava yarışı 
daha kazandılar 

Roma 1 (A,A.) - Muhtelit memtelceUer!D 
birçok mUsabakacılarınm Jşt1rakiyle bundan 

' baV& 
sekiz gUn evvel bl!.§lamış olan Llttorıo 
yarıııı hitama ermiştir. Birinci ttaıyan Lata
uga. ikinci de Alman Schmittlr 
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allahım korkuyo- ı 

'lakı~ tanım.... Bütün ev hal
"-te b' ıracaksınız ... 
Or<iu, ~~ can sıkılma ifadesi hi&se

vaların bozulmasından mı, nedendir 
anlaşılamıyor boyuna elektriklerde arı
za oluyordu. Heman her akşam, Ner
min kalbi çarparak, karanlıklarda kalı-

•1erıni. ' ~Iİft" n korkusunu yenerek: 
n bura u bey 1 • dedi- Eğer haki 
~ hödq ol~n şiz,eniz, rica ede 
tilıııt ~le. UrkUtrneyiniz. Ya gidi-
lll hayı hır ış.ık yakınız. Nasıl o
lıııuı'~ kapkaranlıkta odama ge-

' lı • 
'ı •1crın· 

diı-t ınciğirnı Zulmctlerclen kork 
l:tl<ti • 'N, d rn ya ışte .. Ama çocuk-

~'lah :e bu kadar ürkUyorı;un ! ... 
~lt Oğru ilerledi. 
\1, .A :Yorganlara dokundu. 

....,nra. 
) '<atına. 
~~ 

l'llı§sıQ ... Nerede oturµyor-

t ltııç -
u <il\ 'lgız kençlinin nen~de ol-

dcl· a Böyı~ k . . b'l"k' ı. ,ııtir· e ıatemıyor, ı a ıı; 
"•ııı ıyord4. 
t tacrlt 
tı ~ra 1 ' tuvalet dairesine lcaç-
~ d r aşt d oğl'\ı • ır ı. Hafif adımlarla, o-
' ~t ılerledi. 
1ha,,1tnı.ln1 Neredesin? insan misa

e nı· 
c ko 1 kabul eder!... Gecenin 

t:ırı,., g 1 Y• ' b ki 
~ .. "tabj• e ecegını e emen 

~ıı. ~ğıı ı ... 
'tivı cevap bile vermiyordu. 

~ () enen •özleri bile <linlemi
' ~Ut d t a ına nail oldu. Tuvalet 

tl.ıen erek kap!Yı kilitledi. 
l trken k·1· • • •. - "f • "~~% ı ıt sesını ısıtınce, o -
~tl"ttü doğru ko tu .. 
~ nı A~ baka~m .. Bu yaptı-
#.~ .... Ben • k 
, t l}'etıe k (enın ocaruqı .. 

ı. '!İti;> apıyı sanıyordu. 
~~~Ot rnus\ln? ... Emrediyorum, 
"" Yor rnu N . ., ~ ll'ıOt sun. ermın ... 
"' thakkimcı· · 

~ b~ daiı:na sö~ünU dinletmeğc 
'r~ erkek 1 Fakat kızcağız, ka-

tııı~ d tnda korku içinde titriye
' intemeğl akıl bile etmiyor

tet• 
fı i .111 hayatın birçok eylerini 

L-~ çltl ve ona b4nları öğrete
.'~ ~tıeııt Oe bir: aplası qlmadığın 

O t\ i\k~~e \'akti karnnhklaröa ita 
• ~~I\ 'O<lan hile gecmiyordu. 

ıı k d' ' en ı kendipe, heyecan-
~ . 

illan • 
,, • dı'b ltlt .. ,. Git .... ÇQk korku-
" rt ~ • 
1 
~ Ylcmıyordu ... 

da ht;.intltktrikler işlemediği için 
iıııı11 onu korkutmaktan zevk 

~\~~ll)lal\nediyordu. ve kati bir 
~ t\ hır~ aÇınıyordu. 
t i ~1 dııra aç kere yalvarıp yakardı. 

~.~"'~le u. Fakat sonra çarnaçar 
1 
b~'ı mecbur oldu. 
~ ı._~in ayak seslerinin uzakla tı
'ıtıı'ıı:e biraz rahatladı. Fakat 
~~· geçrneğe bir türlü cesaret 

1 "hıd11.ha11luııuna sarılarak, ora

l o~ Ylttni 
~ % ~ Yaşında iken geceyi 

lt:ıtı ~}'ı!tt\lt geçirebliir. 
lii. • Ct]d· annıca Nerminin efe ak

'llU 'it. 
der beyıe 
~ 'tc ko k nasd karşılaıacaktı. 
~ ı. t UYQrdu, 

-.ece· 
td· • 
'lll'or 

~ um. Kapuyu aç! - cle-

~~alc .. 
~l~ l'illıllt:ağle. Yemeğinde onu pay 
~· t d~ğru &ıtc_rn edecekti. 

\ı ltı "ttu be Yu söylemek lazım geJ
ıı, b•tıtıl~ti }' de son derece garip 
İltı, 11 tad;r Terbiyeli bir erkek bir 
~tl'tı 11i\l;ı· korkutmaz l 

t~ o ı O-\du. 
~i . dasınd 

t•bj ,_ a yerleştiler. Her 
b" '"'ar k .'llltu 1 

oca, karşılıklı otur-
td~ b~}' d 
~lı1t trkeğ~lğın dalğın kitabınr o

,,bııı ~oh,,1!1 vaziyetinde hiç bir 
ı ilııın ,,. En f 
l!ıq ~.. U ak bir ıtemde 
' ı, b' 

'

h t~~ ır aralık k" 
~ı... ' Rill' ttabından başını 

··ıı:\ ıce 
'.ıı . · bu ' gene kadını süzdü. 

~ ıh.1 llaı:ı ı d 
~ \ "~i h' .,.r\ar a merak ve 

1 t ~t erk 1 
setti. kıpkırmızı kı-

w. ~:ı tk hi 
.·il ~ tc t Şc;y ıtöylemedi~i 

~. 8 Çtl:arnıa.dan yemeği-

\~ ~lnı Yak 
rıın Yakllam:ıa ından mı, ha· 

~masmdA_n mr, ha-

yordu. 
Genç kamn, İkbal kalfadan, lamba, 

mum istedi. Fakat ihtiyar kadın, çiftlik
te bunlarn kullanıl?J@dığru ve hiç biri
birini bulmanın imkanı olmadığını söy
ledi. 

Artık geceleri Nerminin rahatı kaç
ınıştı. Oda•ına girer girmu, acele ac~ 
le soyunuyor, elektrikler sönmeden ya
tağa yatmağa ~abiıyordu. 

O geceden ,onr~ Rü tü bey tekrar 
kızın odasına girmek tcşebbüaünd~ h\I 
lunmadı. Şimdi artık Nermin her çtır
dıdan ürkmüyor, onun tekrar Jelme 
sinden korkmuyordu. 

Yatak o.tasının kilpııında da hiç 
anahtar yoktu. S\jrgü de yoktu. Kızca 
ğız bir is~emleyi k~dın ar~asma da 
ya~p kendisirıi muhafµa etmeğe çalı 
ııyordu. 

İite bu akHrn çok tükür elektrikler 
sönmeden yatağına yatmağa muvaffak 

cılnıuştu.Tat\ı bir ur\l;uya dalmıştı ki bir 
denbire odada bir §ey\n yuvarlanma11 
nın patrrdrsından uyandı. 

Derhal anladı: 

İşte. Rüştü bey tekrar gelmişti. 

Hemen yerinden fırladı. 
Elektrik düğmesine hücum etti. 
Fakat gene her yerler karanlrlctı. 
tık gece gib)., gene o, gelen misafi 

riq hayaletini zulmetler ar'(:lsında göre 
biliyordu. Erkek, yavaı adımlarala ya 
tağa çlognı ilerliyordu. 

Kızcağız ~tağm öbür tarafında, 

ayakta duruyordu. Erkek, ~ene yatağa 
elini uzattr. Boş bulunca: 

- Uyuyor musun, Nerınin nerede 
sin? !diye sordu. 

Ses asabiydi. 

Gelin, kocasının ~edasını gene tanı 
yamadığı için korkm~ğa baıla<lı. 

-Nermin! 
.... ' .. . 

- Bana cevap ver ... Neredesin? •. 
- Cevjlp ver .•. 
- ...... 
Titreyerek: 

- Buradayım 1 dedi. 
- fiercde? 
- Şurada, Pencerenin önünde .. Fa 

kat ilerliyecck olyrs.amz, emin olun, 
açar kendimi a§ağı atarım. 

- Deli miıin, çocukluğu bırak. 
- Korkuyorum. 

- Niçil'\? 
- Mevcudiyetiniz beni ürkütüyor. 
- Korkacak bir ~ey yok. 
- Israr etmeyin, \dediğimi yaparım .. 

Bu kati karar, adanu oldııf4 yerde 
durdurdu. 

- Peki amma niçin? 
- Öyle i~te .. 
- Evlendik mi, evlenmedik mi? Da 

ha kaç zaman bu garip oyunu benimle 
oynıya~kşınız ? .. 

- Ben lcoqama oyun oynamryonım 
Nerm\n ağlamıya baılamıın. 
1-{ıçkrpklar arasında: 

- Ben sizi memnun etmek istiyo 
rum.. SöJünüzü dinlemek ıstıyonım .. 
Fakat bu lı;ilrftnlıl: hepi korkı.ıtuyor. 

- Ne yapiilım çaresiz 1 • 
- Bari bir mum .. Bir l!mba olsa .•. 

Geldiğiniı ıarpan ıııkla gelseniz. Bu ka 
dar ürkmem .. 

.,....,., Hadi, bırak .. Yanma geleyim .• O 
ı~man seni teselli erl,rim. Korkmazsın. 

...-- tsrqnmz çok garip, .. Nisin bu sa 
atte böyle ~eliyorıunuı? Gün'düzleri 

y~züme hile b~kmıyorsunuJ. 
- Ta\>ii .. 

- Bunun nesi tabii? 
( Derqmı uıır) 

Meşhur seyyah 

Ceymis Kok 
Biiyiik Okyanustan Amerikanın 
nihayetine kadar gitmek iizere 

sefere ~ıktı ve 
Yeni Kaledonyayı ke,tetti 

Ceymi8kok 

1774 yılı l eylfıl gilnU, 163 sene evvel 
bu;tın. meşhur seyyah Ceymis Kok, yeni 
Hebrld adasından büyUk Okyanustan Ameri.. 
kanın nihayetine kadar gitmek llzere hare. 
ket etti. 

163 Sene evvel yapılan bu seyahat, dünya.. 
nm sayılı aeyyalıl!'rınttıuı olan Ce~ls Ko. 
kun Udncl ve en mühim seyahati idi. üç 
gUn deniz yolundan sonra gayet genl§ bir 
arazi görmll§tU. Bu arazı o vakte kadar hiç. 

blr Avrupalı taralmdan rörUlmemlııtı. Bu. 
ra.u yeni Kaledonya ldi. Karaya çıkmak lçln 
tam kırk seklz saat rUzg&ra karııı mUcadele 
edildikten sonra sahile yan111ıldı. llk bakııta 
mahsulfl\Z gibi görll;len arazinin beyaz ve 
kuru bir nebatıa örtUIU bulunduğu görUldU. 
.'eyyahlar bUrada dola§ırlarl<en ycrlllerfn 
~1rml kadar kayıklarla hUcumlarma maruz 
kaldılar. Kok onlara l§aretıer yapmağa baş. 
ldı ve geq\iaine davet etti .. Yer111er bu lşa. 
retlerden Urkmiyerek ~aklll§trlar. HattA eey_ 
yahla yemeğe bile oturdular. Yalnız Hind 
yer elmasından başka bir şey yemedller. 

HayaUannda keçi, domuz, köpek, kedi ve 
koyun '1bl h~anatı görmlyen Kaldony&.lı. 
:ıtU' ~VK ku'olv~uı ve <.:t:ıı.u luaa.nln.ıdl'. İkinci 

gUnU aatılle çıkan Kok yerliler taraflndan 
büytlk bir merasimle karorlandı. Ahali mız.. 
rak, aıwıuı ve tQpıularla sllAhlanmı§tı. Muz 
!ğacmrn yapraklan llo ayıp ~rlerlnl örtU. 
yorlardı. Kok yerlilerin yaşnyışlannı tetkik 
etti. Yerlllerfn an kovanma benzlyen vo içi. 
ne dllrt köşo bir delikten girilen toprak evle. 
ri va~ı. Ylyeçeklerl yalnız No&1 adı verilen 
~r nevt balıkla bir ağacm kabytı.J fdl. 

Ceyınia Kok burad:ın ayrıldıktan sonra 
yeni Kaledonyanın §lmallne doğru hareket 
etti. Birkaç sUnlUk yolcu\ukta,n BOnta bUyük 
bir dağ görmUştU. Fakat gemiler yaklaştık
~a bu dağın bir ada olduğu anlll.§ıldı. Etrafı 
yalçın kayalık oldutundan çıkmak mUmkUn 
olmı.yan adaya Pen adı verildikten sopra ge. 
ne Kokun Nortolk adı verdiği bir a~aya ge_ 
llndl. Bu ada yirmi yedi kllometre murabbaı 
1(11. tngilfz seyyahı bu keşifierden sonra mem 
leketlne döndU. HUkQmet muvatfaklyeUe
rlnden dolayı rUtbesini arttırdı ve mUl<llat. 
!andırdı. 

• • • 
C(IY!J!ie Kok ldl bir amelenin oğluydu. 

ı i2i yılında d~uı. naqlye mekteplerlnue 
ilk tl\hsillnl yaptıktj\n sonra bab§sı ile tarı~ 

da çaıı~mağlı. başlamıştı. On d~uz YSfinda 
İngiltere ile lrlan<lıı sahilleri araıımda lşllyen 
gemilerde gemiciliğe başlayan Kok, li55 yı. 
lmda asker olmUJ, Uç sene sonra kaptanlığa 
terfi etmtıı daha ıt0nra bJr cok JI\en:ıl\!ketıere 

aeyalıat yşpuktan ıonr.a 1'{68 yılmda bUyU\[ 
O\<rl\nuııa harel<çt eden blr vapurun k!\Ptt\n
h~a tayin edilmişti. t~te bl\fUk seyyah bU 
ecferlne bir çok yeni actaıar vç bu arada mc;s 
hur Taitı adasını keşfederek burada beş ay 
nturdu. Sonra yeni Zeltındı keşfederek ndını 
ebedileştirdi. 

Niyaıi A hnıet 

Tonton 
anıcanın 

çiftesi 

Fı rtına 

Güzel yeni apartunanlardan birinin 
süslü bir odasında, Enise ile Memduh, 
unsıkı sarılmış, büyük !divanın üzerin

de oturuyorlar<iı. A_çık, geni' pencere • 
den içeri, güzel bir deniz havası giriyor
du. Genç kadm: 

- Hayır, hayır Memduh! • dedi. - O
lamaz! Arkadaş kalmalıyız. Benim dost 
luğumla iktüa etmelisin!. 

Ddikanlı, sanki bir kadırun doıtlu -
ğun1da ne vaatlar gizlendiğini bılmiyor • 
muş gibi, öfkeyle Eniseyi itti. 

Dışımda, hava bulutlanmıştı. Sıcak 

bir lodos esiyordu. 
Genç kadm, otuz iki yaşınçlaydı. 
Onun zarafetinden anlamayıp kendi. 

sine ihanet eden ahmak kocasından beş 
senedenberi {lyrıhnış bulunuyordu. E -
nise zenginldi. Tekrar evlenmekten kor 
kuyordu. Hürriyetini muhafaza etmek 
en büyiik emeliydi. 

O srralarda kendisini fevkalade se-
ven bir avukata rastlamış, tam iş ciddi. 
ıeıeceği sıralarda, avukntın ömrü vefa 
etmemişti. Enise kederini unutmak 
için, ilci sene seyahate sıkmıştı. Bütün 
Avrupan dola§tı. 

Hayatta her şey geçtiği g~bi bu acr 
da geçm'itti. Avdetin'dc işte bu güzel, 
yepyeni apırtımam sççti ve yerleşti. 

Bir baloda Memd\lhla tanııtı. Bu 
genç ancak yirmi iki yaıındaydt. Ken -
di gibi ruhu tueydi. Aralarında gayet 
iyi bir arklada~hk başladı. Delikanlı, 
kadını çıldırasıya seviyor, fakat daha 
ileri bir adım atanuyordu. Aralarında 

en ufak bir nl'acera bile olmadı. 
Enise, neden ona fazla yüz vermedi

ğini kendi de oanalmıyordu. Belki §İmdi. 
ye kadar bütün intınaplannda aldanch

için korkuyordu. MaamBfih. o, Mem 
duhu pek seviyor, pek hcğe.niyorQU. 

Saatlerce, başba a kalryorlar, fakat 
bu halden Enise müvazen~ini kaybet

miyordu. 
- Ru dostluğı,nnuı ne iyiJ Memduh .. 

Tertemiz .• Bunu çok kisi anİ\ımaz . .Fa
kat pekala oluyor :iFe... • 

Bazan da daha ileriye vararak: 
- Uzat yanağını öpeyj:m! _ dcroi.

öyle çocuk tenin vtır ki hoşuma gildi
yor. 

Bu oyun, delilcanlıyr çıldırtıyordu. 

Ve ileri varmak istediği uman, En'ift, 
oiddiyetle: 

- Çıldırdın mı? Düşünsene, senden 
ne kadar büyüğüm.. Haydi, bugün için 
kabildir diyelim. Fakat SQnra. !h\k, 
benim vaziyetim ne olur? 
• Sanki aşk ebedi '®iş gibi, o, bu söz. 

leri ciddiyetle söylerdi . 
Fırtına yaklaşıyordu. Gökyüzünü 

kaphyan siyah bulutlar, kızgın homur
tularla, İstanbulun üstünde yuvar1anı
yorlanlı. 

- Pencereyi kapa, Memduh .. 
- Korkuyor muıunuz? 

- Evet l Şen çocukluğumdan beri 
fırtınadan korkarım. Minimini ıiken ab. 
lamın y:ıtağıpa girer, ha rmr yastığın 

altına rıokar, gözlerllnj ka~rdım. Saat
lerce o vaziyette khırurdum. Ablam, 
nasih<!t ederdi: "Korkma! Korkacak 
bir şey yok!., 

Tam bu 11özleri söylerken şiddetli 

bir gökgürlemesi ve bir imşeğin çak
ması Eniseyi yerinden hoplattı. Genç 
kadın titriynrd\l. Hafif hir çığlık ko • 
pardı. Memduh onu kollannın araı;m
da sıkarak: 

- Korkma, güzelim , korkma .. 
Fakat ince viicut, ona sarılnuş, ağaç

ların yapraklan gibi scırııılryor, ispaz _ 
mo.!1ar geçiriyordu. Sivri tnıankalrı de
Hkanlrnın kollarına battı. ürkek göz
lere! Memduhun yüzüne bakarken, 
genç adam kendisini zaptedcmiyerek. 

s 

sC\·gılisini dudaklarından öpmeğe baş. 

Jadr. 
Artık Eınise, nefsini müdtafaa et~

di. Bili~ gayri ihtiyari, o da mukabe

le etti. 

Fırtına bitti .. 
Gece oldu. Enise. yC>rg\1n lb1r sesle: 
- Elektriği yak 1 • dedi. 
Bakıttilar, gillüştüler. 

Memduh, sevgilisini kollan arasına 
alarak: 1 

- Seni Gcviyorum ! -diye nunldan

~r. 

Kadın: 

- Utanmıyorsun! M:;lrifet değil mi 
bıı yaptığnwz? Ben.im korkumdan al. 

ça.kça istifade ~ttin .• 
Fakat gülUyordu. 

Kalktı, pencereyi açtı. 
Tatlı bir tebessümle: 
- Suaadrm. Bir şey içelim mi? - de

di. 
Buz dolabından bir şişe şampanya çr· 

karttr. K~ıTtılıkh keyüli keyifli istiler, 

Genç erkek sahte !bir eda ile: 

- Geç oMu. Amk gitmel\yim gali
ba .. - qedi. 

Fakat Eniae. sevgilis:inirt yanaklannr 

avuçlan içine alartlk, gözlerini gözleri 
içine Jdikti: 

- Senden ebediyete kadar devam e. 
decek bir aşk'~ vaatler beklemiyo -

rum. Yajnrz ne kadar uzun müddet se
vebileceksen beni sev! .• 

- Aptal! Senin için çıldmyorum .. 

Ertes'i 6b.bah deli.kanlı, scvgUisinden 
ayrılıp evine d&ıdüğü zaman, pijrneşe, 

ıslık çalıyordu. Yüreğinde büyilk bir 
hafiflik, bir ~uniyet vardr. Hayat 

ona çok kolay, çok rahat geilyordu. 

Neticede, Enise onun olmuştu .. 

Ve şimdi ilk alevi h~iflediği için, is. 
tikbalde muvaffak olablieceğ bütün ka
dınlan düşün.:ncğe b:ışladr .• 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Mekteplerde 
Bazı der sleı ikiye 

bölünüyor 
llkmektep Atlası gnyct ucuz bir fiyatla 

de\'let tarafından l:nsılm ktndır. 1lkmektep. 
lcrde serbest olan hesap vo hendese kltapln.. 
rı bu yıl devlet tım~fmdan P,ııı\nQaktır. Tn
blat ve e,,ya dersleri d~ d " el tarafından 
basılmo.ktadır. 

Ortnmckteplcrc gelince; imdiye kadar or. 
ta birlnct ve ildncı aınınarn Qkutulmııkta 
olan fe.n hllgtıd ldte,plan ikiye ayrılarak rı. 
zlk ve kimy& olarnk bnstrrılmaktndrr. Bu 
suretle otlt\lllçl<tcplerde fen bllgls. ycı1ne 1'1. 
zlk ve kimya okutulacaktır Ortıı.mcktepler. 
de okutulan biyoloji kitabı da nebatat ve 
hayvanat olarak iki kltnp htı.llnde bastırJL 
maktadır. B\lnlar d:ı ortamckteylerdc ayn 
ıcyrı okutul:ıcnktır Şlmd(ye kadar dokuzun. 
ey sınıfta serbest bulunan fizik ve kimya 
kllaplan da devlet tnr{l.fıpdan bBBtmılmak. 

tadır. 

Mareşal teşekkür 
ediyor 

Ankara 31 (A,A,) - Genelkurmay B!'Şka. 
nı Mareşal Fevzi Çalupak, bUyUk uı.ferin 

yıldönUmU mUnnscbetllc ordu namına almt§ 
olduğu resmi ve hususi tebriklere ayn ayrı 
cevap vermek mUmkUn olmadığından bllmu. 
k&bclc: samimi tebrik Ye teıckkllrlerlnin ih. 
l~a Anadolu Ajansını tnvsit buyurmu11• 
ıardır. 



• HABER - ?!eı p=tar 

Yeni ziraat teşkilatı terfi 
listesi neşredildi 

Dün Ziraat Vekilinin tasdik ettiği terfi
ler bu sabah teşkilata teblig edildi 

Terfi listesini aynen veriyoruz 
Ankara, 31 (Telefonla, hususi 

muhabirimizden) - Ağustosun 
birinden itibaren meriyete giren 
yeni ziraat tetkilatı kanununa gö
re hazırlanan terfi listesi Ziraat 
Vekili tarafından tasdik olun.mut 
ve telgrafla alakalılara tebliğ e· 
dilmiıtir. 

Listenin tamamını bildiriyo -
rum: 

T eftit heyetinde reis Bekir Sa· 
sa baremin üçüncü derecesine, mü 
fettiı Salih, Adil, Mahfi, dördün
cüye, Haydar beşinciye, Nuri altın 
cıya; Trabzon orman müdürü Tev 
fik, Üsküdar baytar müdürü Mu
harrem sekizinciye; Zonguldak 
orman müdürü Celil dokuzuncu -
ya; vekalet zat işleri müdürü Sa · 
bit Tuncay, birinci umum müfet • 
tiılik müıavir muavini Şevki, i . 
kinci umumi müfettişlik mütavir 
muavini Kemalettin Günay, betin
ciye; veki.let neıriyat müdürü Ni
hat altıncıya; evrak müdürü Hay
dar yedinciye; evrak mümeyyizi 
Rıfat, Denizli böcekçilik mektebi 
müdürü Ekrem, teftiş bürosunda 
mümeyyiz Halil, sekizinciye; zat 
işleri mümeyyizi Abdullah, hukuk 
müıavirliğinde Muhsin onuncuya; 
zat iılerinde Rasim, mutemet Meh 
met, hususi kalemde Ferit, Anka
ra orman müdüriüğünde Ata, le· 
vazım memuru Mustafa on birin
ciye; levazımda Şerif, teftiıte Mu 
harrem on ikinciye; orman umum 
müdürlüğünde Mehmet, evrakta 
Sabri Osman, hukuk müıavirliğin
de Saip on dördüncüye; evrak ka
tibi Mehmet on beıinciye. 

Pamuk İf leri müdürlüğünde ter
filer: Nazilli üretme çiftliği müte· 
liasaısı Celal beıinciye; Adana zi
raat mektebi müdürü Rahmi altın
cıya; Adana tohum ıslah istasyo
nu müdürü Seyfi, Adana tohum 
ıslah tefi Akif yedinciye; müte
hassıs Tahsin Sadık, Salihattin 
sekizinciye; netriyat mümeyyizi 
Hikmet dokuzuncuya; Nazilli çift 
liğinde fen memuru Ömer, asistan 
Esat, Malatyada asistan Zeki, A . 
danada asistan Senih onuncuya; 
Nazillide asistan Avni on birinci
ye; Nazillide Faik, Adanada Ihsan 
on ikinciye; Adanada Sefa, Naz. 
mi, Mehmet, Cemil, Ziya, Mehmet, 
Sami), Bekir, Mehmet, Nazillide 
Salim, Muhittin, Orhan, Salahat
tin, Ali.ettin, Eskişehirde Halil, 
Nusret, Naci, .Adem. lğdirda Rüs
tem. Antalyada Mehmet, Adana. 
da Öztürk, Nuri. Mustafa on dör
düncüye terfi etmitlerdir. 
Dürdüncü dereceye terli edenler: 

Ziraat fen memuru Aziz. 
Beıinci dereceye terli edenler: 
Hususi kalem müdürü Servet, 

mütehassıs Selim. Süleyman, An. 
kara ziraat müdürü Hamdi, Tekir. 
dağdan Cevdet, T uncelinden Ah
met, İzmirden Nihat. 
Altıncı dereceye terli edenler: 
Ziraat umumi müdür muavini 

Esat, mütehassıs Mehmet Ali, ıu
be müdürü Recep, Atıf, Reşat, 
Hikmet, Kayseriden Zlihtü, Kon
yadan Hilmi, Bursadan Avni, dör
d iincü umumi müfettislikten T ev. 
fik. Kırklarelinden F ~vzi , Yeşil.\ 
köydeıı Mirza, Kemal. Eskitehir
den Ahmet Nazmi, f zmirden Na
dir, Tavukculuk En~ti ~üsü müdürü 
Kadri, Ankaradan Raşit Saracoğ
lu. mütehassıs Tahir. 

Yedinci dereceye terli edenler: 
Btılıkesirden Hüdai, 1sta11bul • 

dan Tahsin, Eskişehirden Recep, 
Diyarbekirden Halil, Seyhandan 
Nuri. Kastamonudan Ali Rıza, 
Maraştan Hasan, Sivastan Bahti
yar, Sftm~undan Remzi, Manisa
clan Ali, Erzincandan Ömer, Gire· 

sundan Remzi, mütehassıs Numan Orhangazi mücadele memuru İrfan. dan Halid, İzmirden Ragıp, Aydm· 
Ankara dan Nejat, Seyhandan Ali On ikinci dereceye terfi edenler dan Ali Kemal, 1\f alatyadan A~af, 
Haydar, Ankaradan Vamık, Trak- Zirat işlerinden Galip, Pulatlıdan Samsundan Ahmed, Dörtyoldan Rü-
yadan Avni. Ada.pazarından En- Zf'kai, Çankmdan Rıza, Giresundaıı ıeyin Ünyeden Halil, Tfenniden Ah· 
ver, Eskişehirden Mahmut, mües· Remzi, Gümii~haneden Abdürrahman med, Ceylıandan Süleyman, Ankara
sese müdürü Zihni, Aydından Na- Kır~elıirden İbrahim , Aksaraydan Ce· dan Şina!'İ, Seyhandan Salih, Demir 
dir, merkezden Sadi, Hüseyin, vacl, Pınarba~mdan Hasan, Kocaelin- köyden Nabi, Rureadan Fethi, Mani
Dörtyoldan Mustafa, Edirneden den Yunm. Sinekliden Tayyar, Lüle· ı-adan Ymmf. Kozandan Turan, Mu· 
Asım, Antalyadan İbrahim, Diyar burgazdan Necati, Bayrami~ten Tev· danyadan Ömer, Ankaradan Haean, 
bekirden Faik, Rıza, mütehassıs fik, Amasyadan Ali Haydar, Bursadan Ha~im, İzmirden Bahtiyar, Merkez
Kemal, Tarsustan Vasfi, Eren Mevlurl, Busaclan Ya~ar, İneboludan den Bekir, Seyhandan Sadık, Merkez· 
köyden Burhan, T ekirdağdan Ata, Bünyamin, Ankaradan Şemı;i, Denir.· den Abdülhalil. Adapazarmdan Ziya. 
Manisadan Reşat ve merkezden }iden ~e\'ket, En:incandan Halid, Te- Çorumdan Hanefi, Ankaradan Muzaf· 
şef Ali.ettin. kir<la~;ndan Yusuf, Erenköyden Şadi, fer, Eski~ehirden Atrf, Ordudan Ziya. 
Sekizinci dereceye terli edenler: Bilf'cikten Cevdet, Tar~ustan Zekeriy- Eski~ehirden İ"mail, Salahaddin, An· 

Ankaradan l.tütehassıs ismet, ya, Gemlikten Ahmed, Bur!'oaclan Hüe karadan Taştan Adapazarından Nu
Afyondan Tayyar, Aydından Ha- ni.i, Bandırmadan Me. 'ud, Bursadan ri, İlhami, Çiftelerden Kizim, Trak· 
lil, Bilecikten Kemal Tan, Bur- Kemal . Edirneden İlya!', Bu~adan ya Örntk çiftliğinden Fehmi, Çifteler· 
durdan Cevdet, Zonguld<lktan Cemal. Ha} rettin, Yümneddin, Meh· den Seğmen, Y e~ilköyden Hayn. f z· 
Fehmi, Çorumdan Saip, Tokattan med fanin. Şarköyden İsmail Hakkı. . mirden Şerif. Erenköyden Nadir, l\la· 
Seyfi, lspartadan Halit, Kocaelin- On iiçiincii derrceye terfi edenler: ni~adan Ahdiirrahman. 
den Hikmet, Kütahyadan Fuat, Berıı;amadan Necip. Manisadan Cc· 

t On beşinci dereceye terfi edenler: 
Adanadan brahim, lçelden Avni, ne}. Çumrnclan Sıtkı, Konyadan Said. 
Çanakkaleden Tahir, Muğladan Kavşerid<'n Muzaffer. Ankaradan Re- İzmirden Tur~ıt, Adanadan Os
Şevket, Kadri, Ordudl'\n Suphi, ~ac( İstanhuldan Bürlıan, füzeden Ra man, F.dimeden .Muhsin, Ye~ilköyden 
Denizliden Hasan, Ba1ıkesirden uf. Kemal. 
Nizamettin, Ni({dcden Ek•·em, Sam On dördiincii dereceye t<!rfi edenfor On altmr.ı dereceye terfi edenler: 
sundan Etem, lzmirden Şemsi, Fe- Umum müdürlükten Rıza, Celal. İz~irclen Niyazi. Ankaradan Naci-
rah, Tekirdağından Sal.:.hattin, Şemsi. Atiye. İclal, Muammer. Sabri. ye, Bmailan Sadettin. Eski~elıirden 
Antal_. :.dan Harun, Y cşilköyden Celal, Kemal, Tuncel inden Ali Rıza. Samiye-. f,.,tanhul<lan Mürvet, Kocae· 
Rc.:_J. ! • !::.Het, Ankaraclan Muaa· Erzuruınclan Cemil, İı:1tanbuldan Ke· linden Kamil, Samsundan l\lustaf a. 
mer, An:epten Fazlı, htanbuldan mal, Kütahyaclan Fazıl, Kırfehirden Adanadan Talip, Siva5tan Necati, Kon 
Abdurrahman, Niğdeden Ahmet, Şükrü, Ankaradan Salahaddin, Çorum vadan Selim. 
Çoruhtan Fehim, Kastamonudan -----------------------------

~~~d~n~:~:adan Cevdet, Sey- Sıhhat teşkilatı 
9 uncu dereceye terli edenler: 
Edirneden Fuat, Kırşehirden t f • ı• t • 

Tevfik, Trabzondan Ali Rıza, Bo· er } ) S e S 1 
ludan Ali, Çankırıdan Ekrern, An-
tepten Süreyya, Erzurumdan Ce· Kadroda yapılan 
mal, Sinoptan Enver, Malatyadan 

Fehmi, Urfadan Fehmi, Yozgat- bu•• yQ k değ İŞİ ki iki er 
tan Ki.mi, Elizizden Mehmet, 
Karstan Suat, Nazilliden Tevfik, 
Yeşilköyden Fuat, Adapazardan 
Cemal, Ankaradan Mehmet, Vah
di, Trakyadan Hulusi, Ankaradan 
Fahrettin, Bekir, Bursadan Aziz, 
Adanadan Sadettin, Kastamonu· 
dan Ragıp, Kocaelinden Salih, 
Malatyadan Eyüp, Ordudan Vas
fi, Antalyadan Şevki, Edirneden 
Naci. 

Onuncu dereceye terli edenler: 
Afyondan Halit, merkezden 

Nurettin, lstanbuldan Mecit, iz -
mirden Celal, Geyve den Yusuf, 
Ankaradan Hüseyin, Eskitehirden 
Ali Haydar, Y eşilköyden Ali, An
tepten Kemal, Gümüşhaneden Ali 
Rıza, Dörtyoldan Nuri, Pazardan 
Hakkı, lslahiyeden Feyzullah. 
On birinci derece)'<? terfi edenler 

Ziraat i~leri umum miidiirlliğiin
<len Ekrem, Huliısi , ziraat i§lerinde 
Ömer Lfitfi, J\nkara zirat memuru Gr 
yaseddin, Behçet, Cavidan, Bursa zi
raat memuru Kazim, Alanya zirat 
memuru Feham, Rize ziraat memu
ru Hiisnü, Ailana ziraat memnnı Ta
lat, Konva ziraat memuru Sadeddin. 
Ereğli z{raat memuru Re~ad, Bey~e
lıir ziraat memuru Kazim, Maı a~ zi· 
rat meımını Rii ,,tii, Bur a ziraat me
muru Rıl'kr. Adapazarı ziraat menm
ru Ekretıı, Ta\' anlı ziraat meıımru 
Arif, Ankara nıiira<lele memuru Na· 
zn11, Se ·lıan miicadele ınemunı Bekir. 
İzmir mikaıl<"le memuru Celal, Kırk
lareli ficlaıılık memuru Fazıl, Bursa 
en~titii-iinılen Akif, kr:Jak memuru 
Saılettin. Bur a höcekrilik mektebi 
ıııii<liirii ınna\'İni 'Nii;,h<'t, Amasya 
kontrol ıneıımru Hida) et. Di\'arbe· 
kir kontrol mı>murıı Recep, E . ki§e· 
lıir t•ılmın iı;lah iı:ta yonu asistanı Sa· 
im, fhralıim Halil. Aciapazarı tohum 
ısliilı i tasyonu a i tam l\Tuh.:in , An· 
kara miiı-Hdele ınemunı Sait. İçel zi
raat miic-adele memuru Mehmed İs
tanhul giimrük mücadele memunı Ali 
Rıza, Niğile mticadele mP-mnnı Enie, 
Gemlik mücadele memuru l\Iehmed, 

Ankara, (Hususi muhabirimizden) 
- Sağlık ve Sosyal yardun Bakanlığı 
memurları arasında yeniden tayin ve 
terfiler yapmı~tır. Bunları hildiriyo-
rum: 

Terfiler: 
Kırklareli iııkan direktörü Dr. Nu

ri Gürol, Ankara merkez hıfzıssıhha 
mile sescsi mütelıassıslarmdan B. B. 
Refik, Halvet, İP.mail Mahmud, Ah· 
med Muhtar, Niyazi, Ali :Mustafa, 
Bursa ıııtına mücadeleı;i tahiblerin<len 
İhsan. Orhanive hükumet tabibi Zi· 
ya, Çorum clo~um ve çocuk baknne\·i 
çocuk miitehas ısı Memduh, Manisa 
lıüktimct hastahanesi göz mütelıa,:; cm 
İhrahim, Ltanhul sıtma mücadelesi 
tahiblerinden Fernıh Niyazi, Antep 
trahom hastahanesi JJıiitehasıı.ısı Ö
mer Lütfi, Urfa trahom hastahanesi 
nıiitehas,:;m Abdür ahsen, Malatya tra
hom hastalıanesi mi.itehaıısısı Fevzi 
Necdet, Kilis trahom hastahanesi mü· 
teha,:;ııısı Rekir Sıdkı, Nezip trahom 
hastahanesi mütehassısı Kemal, Anka
ra verem miicadele dispanseri müte
has- ıEr Suaıl, Aııkara ılo~uıııtı\ i a~i .. -
l a nı \rif ... ezai, Tokat Re:aıli,·e fren
~i nıiİ"ade le ha-;tahihi Ce,·ad, Beyoğlu 
h :ı talıarıesi operatiir mmt\ ini Sadrcd· 
ılin, Ankara kinin konıpriınelıanetıi 
tekni~ ·eni Said. 

'/'ayin rıc rwkillPr: 
İımir menıleket ha.;ta!ıaıı .. :o.i rıı aı

~ e a İe l:.ıııı hir:nf'i sınıf nıütelıa .. :-ı!'ot 
R. B. , e Iln Fahriye Balıkesir cloğum 
e\'İ doğmn nıütehassıslığuıa, Yozgat 
nıem leket hastahanesi operatörü Sa
dettin l\ferein memleket ha11tahanefr 
operaWrliiğiine. A~n memleket hasta
lıaneı<İ operatöri.i Faik Yozgat 

0

memle
ket hastahanesi operatiirlüğüne, Tıb 
f akültf'~"i ikinci hariciye asistanların· 
dan hirinri sınıf mütehaıosm Şe,·ki 
Ağrı memleket lıastahanesi operatör 
liiğiine, Operatör Veli Cide lıastalıa· 
nf'..si operatörlüğiine, Antalya srtma 
mücadele reisi Mehmed Riza Kayseri 
~rtma mücadeleei laboratuvar ,efliği
ne, Antalya ırtm:ı mücadele lahoratu· 

var ~efi Ridnn Maniı;a srtma müca· 
dele lahuratuvar ~efliğine, Adana sıt· 
ma mücadele laburııtunr şefi Ahdül
kaclir Kemali Antalya 111tma mücadele 
laboratu\'ar ~efliğine. İstanbul Üni
versitesi tıb fakültesi eski nisaiye do
çenti Niyazi l\lüştıık İstanbul çocuk 
hastahanesi poliklinik şefliğine, İz
mir limanı şehir hakteriyo1oji müte
lıassı"t 1\tcm<luh İzmir emrazı ı;ariye 
hastahanesi bakteriyoloğ vekaletine, 
f.;taııhul belediye,.i muayene komi~
yonu dahiliye mütelıaı-sısı Ridvan 
Ha,kliy haııtalıanesi dahiliye ınütelıas· 
Eı,)ığma. Adana memleket ha~talıane
si e,..ki clahilive müteha.-"ı~ı Hüı:evin 
Osman f tanbul bclecliyesi muay~ne 
konıi"yonu dahiliye miitehaı-ı:ı,.,lığına 
İzmir eınrazi tıarive lıaıı;tahanesi mü
telıa~sıslarından liüııevin fhrahirn Be
yoğlu ha tahanesi p.oliklinik şefli
~ine, Jlaı;eki ha!'talıane"İ di~ tahibi 
Affan çocuk haııtahancı;ıi diş tah ibliği· 
ne, diş tabibi Hayati Ha!leki hastaha
nesi diş tahihliğine, Ankara nümune 
haı;tahanf'~i fahri dis tabibi Cavid Kur 
ıl••ğ 11 ı\ nkara niin;une lıastahane~i 
eli ~ tnlıihı:~ine, fıı;tanbul Beşiktaş süd 
' 'e mrkt"n ço<'ukları bakımevi müte· 
lrnı:sı ı Fn•ıri Diyarhekir süt çocukla
rı nıii .. a'ıeıl~ evi çocuk mütehascı.;lı· 
ğma. Rak anlık içtimai mtta\'enet dai· 
rf'ı:İ mi.itrlıacsıslarmdan Cevad Refik 
RP~iktnş o:iit ve mektep çocukları ba
krmf'\' İ ıniitehassıslığma, Amasya hii· 
1<ıinıet tııh =hi İhsan ~ivas merkez lıii· 
kfımf't tahihliğineı A~rı sağlık direk
Wrlii~iinclen miitekaicl flıc;ıan Edirne 
merktz helrdiye tahibli~ine. Kars 
merkez lıiikfırnet tahihi Saim Tuzluca 
hükiımet tahihliğine. Antalya memle
ket hac:• ahane.ci ecki ni:-aiye mütehaı-· 
sısı Süleyman M. Kemal pa~a h 0 ledi· 
ye iloğmnevi miitehasmlı~ma, f ı'tan
hul Kararaköy '1it1panser tabibi Ha,an 
Şahin Biiviikçekmcce di!iipanser tabib
liğine, Elaziz memleket hastahanesi 
dahiliye mütehamsr Tahı-.in Aydm 
memlekPt ha~tahanel'i clahiliye miite
lıassıslığma, Ankara doğumevi eczaci-

- 5.-/!:&tDtrı:- --

M esle~ 
Mektepıerı. 
muallimle~, 
Yeni kadroda 

terfiler ,,eıcteP1~ 
Maarif Vekaleti me1lek .J.: u.ıeti.ı\J 

,_.._,,; ten• 
muallimleri arasınu-- .. 

_... . . • 1:1..ne1' \ı. 
tal9Uik etmı§tır. bliğ eoı--

Liste alakadarlara te , 
z:ere gönderilıni~tir. • ' 

eıdi orUS • 
Listeyi aynen ne§r y edenler': 

40 liradan 45 Jiraya :t~ c;eUl, tJ• 
birı.ı.ıen 

İstanbul sanat ınekte tını ~ 
küdar krz enstitüsünden F~ d~ sefı. 

ktebıJl 
İzmir orta ticaret ıne terfi edenler'' 

35 liradan 40 )iraya A ce, ~ 
. .. "nden r-Y'S Fe' 

Bursa kız cnstıtüSU ·wsundttı 
ka, Selçuk Hatun ktz enstı bifıdef\ ~ 
fia, Trabzon ticaret ~;en .AbÔııl 
ban, Ankara ticaret lıs 
lah. erfi ~tet1 

30 liradan 35 liraya t JJafİ'.r' 
ekf eıbinden ııJlt• 

İzmir saft'at m . .. .. den ce ejl 
Usküdar kız cnıtıtusun titUs!iı1° 

]az ens de!' 
Hamdi, ismetpaşa titÜsilll tfı 
Reifa, Ziya. Bursa tcız ~-1rlebtııd, 

· aret ~- et"" Fahri, Adana orta tıc . ·nden 
Zihni, Ankara ticaret ıısesı ~~· 

binden t' 
İzmir orta ticaret mekte bfıl'detı 
Beyoğlu akşam sanat ınekte 
sat. . ed#: ~ 

25 liradan 30 liraya terfid n y.ffıl J, 
ktebin e se 

İstanbul aanat rne IJakİrt' ~ 
Buna kız enstitüs~nden t}skii''fr .... ~ 
çukhatundan Tevbıde, ğlıJ JJr,,ııl 

..... d T ... .: ... <Je ~yo 1..Htl 
enstıtll4un en ~.... • ,... . 

. F baınet, 1 ... i! 
sanat mckteb:nden e ze~• ;J-
terzilik mektebinden .t~~den ~ ~ 
Cümhuriyct kız enstitusun ·tii•uıtd , 

. . 1uı enstı ~ 
ye, Ruhıye, ismcpaf3 . F,:diflle 
D ürdane, Melek, Meliha• , 
mektebinden Kemal. . _.ı: ._,,Jıl• 

ten•~ . ~. 
20 liradan 25 liraya Jlabl} ~ 

... ünden gt 
tlsküdar kız enstıtu5 ndJI' ıııı , 

Reb'a, Hamide, Sclçukb:t:nstitilt ıı'c 
lae, Kazım, tsmetpıaşa kt ıcıı *' 
den Feriha, Beyoğlu akşartı 
mektebinden mUnc"IV'er. 

=============:::::~: ,Jı'ııe' ket ba!t lı'st•' 
cisi Riza Tokat meınle 

1 
çocıı1' ,55ıf 

11i erzacılı"ma, İstanbu 111ateb,tıilİ' 
hanesi dahiliye ıısista::ıaııe!İ d e.P'~ 
Aziz Nahid Elaziz }ıast. e~tııı ııı rtftf' 
ye mütehas ıslığına, _Gg·restıO ( ıJ•' 
lıukfımet tabibi ~~.cı ~ırıtalı bt :J11tt 
mücadelesi tabiblı~ı~en ;f ugla ~~:)'~ 
ye eczacı~ı Ahdürrahır .., 118 rt111 ·siııe· 
ket hastahaneııi eczııcı~~ıe t~bib~•fıı· 
tabih Talat Fatih bel.c . 

1~r)ıaıı "'f1.tl'~ 
Eliiziz Jıükfımet tabıbı. ~şg · ııt'' 

b·bJi~ırıe, .. ~ıı .• 
man hük1imet ta ı ı:ıı~tlır Iı• 11tıı 
hükumet tabibi Şeref . 1;ukfıf1le.1 e '''. 
tahibli~ ine, Dnrsunhe} ~ beıed•~ .. ~1 

" • ··1111 h'" . 
hi Ali Memduh Enıııtok t 1ıae~ ~,~ı 
bihli;?ine, Urfa ıneınle \ıarıııd ;,i't 

k. o. . .. 1 nı;c;J~l 'ı oı !'\' 
e~ ı nı ·aıye mute ı.·~~ 1 1ıe! ııııı 

ı ..ıa ıs 1 ııt 
Antalva mf'ınleket 111 ıra 1° ~rf 

•• 1· 1 ... \ntıı1Y11 .., 111 Hl mute ıa~ ı,. ıı;ın:ı, ı 
1 

ırshO"'. ,,, r 
"'T it •"' tfl"• ~ cadele ha .. tahibi ı,n~ dııhg j lı ' 

catlele te<:kilatı reiıoi 111

1
ua 111baııt1f .,ıı' .> 1 t8l! )P 111 

tep tralıonı rnücade e tralıof11 11tıo , 
tabihi Riiı-tf':m ~~ana j\nteP ~eJı•• 
hanesi haştahihlıgııte 

1 
nesi f1l lı'''~ 

mücadele l"eyyar hasta :ııırahoıf1 1,ıı~: 
sıs tahibi Iliimii l\f ara.~kfırrıtt . _ı,itıl1 

Jıtı t tJW ·~' 
hanesine 1\alhhan 

1 
" ktııf1t' ·}ıİ fil 

M us lafa :\ iyazi Ayaş ~lll el tsfl~t li~iı'~~ 
.... K 1 ı'ı'kUTfl t.ı l ...,ııl 
gıne. arapınar ı ıa~· :ti'''. 
met Karaman hiikfıı~e!ııı11td lJO( 

l 'hı r~ ·"rıt• •!ıl 
Fatih belediye ta u. bibliS1 fJt'ııF , 
Eyiip beledi ·e şube~• ~11Jlsk1'' ,,(ı111ıl 
<lo;;an lıiikfımet tahıhf,,.ıttrtırf'I (ıı 111~ 
helf'di ·e tabihliğine, . .' .. l\fı1•t 11 f ıJ 

. atorıı .. .. ,,r. ri' 
ne lıaı;tahanesı oper •jrliiS11 İ'P' 1 
giil hastahanesi opcr~~~ Jtııg"'Pl U"°jıfl,1;. 
<lanya hükiıınr.t tabı 1c,·lıP 1 1,tı ıı.A 
ı .. k. b 'l l'"·ne " · ~ ıe' ırı,.. ıu nnıet ta ı l ıı;ı ' 1ını.1ııt b ,, , 
tahihi Sulhi Aklı ir:ar 1 iıtı 

11 1'11id .~' 
1 j;";ine. miitekaid Itır~ 1 rııiite ı.jtıl•E'i 

... h'l r~ınf.· tl1'' t' 
yurdu i<lare ta ı l r te.di~·e _ 9tıı11 1, 

lıib Ce\ ri Akşehir }ler,·r ı~a~~ eri ''ır 
nf'. Uzunkönrii helı>c ~~ı ~a)~ tıCı~ 

1
, 

e~ki tahihi f ınail ~~· .. e. Cıı,~...,tt 1
,.-

h · lıf!' '' "1'1''" Ct ma mücadele ta ıp l e ht1 ı:tıi .-~ 
r. · Ge lı ta•·' tıl '~ 

111.et .~~hibi r,1111~ :k(ıııttl tılı! . fi' 
hıh] ı~ıne. Dewlı htı •. cııdeft ,r•:ııı'' 
df't Kayseri utma ": 11esi ecf. cılıf lJI' 
ne. Zongn ldak ]ıa:ta n j et:ı!,~i r :>" 
tin •·ocuk hastnhnJles _,arı v -'j ır 

:. S"le''w ]tıııtc;• 
miitekaid ec.z~cı : u 1ııısta rcW• 
kara kinin komp~ırıtdiı~elt 
nisiyenliğine tayın e 



ikinci J<Ome 
Bursa 

şampiyonunun 

seyahati 

Anadolu hisar 
Durasporu 2-1 mağlQp etti 

-...-:-- IO atultoe ( busul muhablrlmiz- fakat kaleci umulmadık bir tekilde Muradın 
......._-aur.a:va ceıen ı.tanbul lklncl kllme ayaklarına yatarak muhakkak bir coıü kur. 
,~ Anacioıuhlaar birinci takımı bu. tardı. Oyun ortalarda devam ederken Dura. 
.... ~ 'Porla bir mlla&baka yaparak 2.1 ıııar l&ğdan bir &km yaptılar, HlurlıJar bu. 

4 
hldl. nu ıtızuıuuz blr faWle keltller, çekilen fllt 

4a >ııa ltbıde •• _.. 
1 

Kadriye o da önllndek.I haf1 attattı ve topu o....:. - ...-.u:ıarm B takım an araam. ' kalesi biran 
l.ı ka~ ınaçı da sene Anadoluhil&l"lıJar kale önUne havale ettı. Hiaar 
aıı....~lflardır. kanotı, bundan tatlfade eden Murat Durallla 

._;-...._ IııllhJın D 
1 1 8 

A rm pref ve beraberlik uyımıı kaydetti. 
t.ı.._ .._, __ -:..., n. maçına ura ı ar kımlursa - Bundan sonra her iki taraf da callblyeU le-
~~ ..,. oyuncu alarak ta annı 
'l'n_ •tnıı,ıerdt min etmek için çok hızlandılaraa da hakemin 
.a:-ııı.r· . dUdtlğU ilk haftaymı blldlrdlgt vakit 1.1 be. 

Halayda 
Elliva 

Tezvlrlerlnln 
cevabını ardı 

Yeni Fransız delegesi Kahireden 
Halaya hareket elti 

IJUrzUler 
IAI dlolemlyorlar 
Kahire, 31 (Hususi) - Fransanın 

yeni Hatay delegeıi Roger Garreau, 
dün bundan Hataya müteveccihen ha
reket etti • 

M. Garreau'ya lakenderiyede ;.na -
dolu Ajansı Mısır mümessili tarafından 
bir öğle zi}"lfeti verilmit ve yemekte 
but Mısır ıazetecilerile La Bouru ga • 
zetesi baımuharriri ve talcendcriye 11 
Bankası müdürü Suald Saim Onat bu
lunmuıtur . 

~ ~~ rabereydtler. "ltat.t, r: Musta.fa, Rebll, KAmll, Ha.. t 
Ceıtı 8aJ 0 Fu t An 11 2 ınct haftayma Hlaarlılar bqladılar, op 

Tllrk konsolosu şerefine ziyafet 
• m, ıman. a • ge ' k a··--ı 1 

l:ıı...... -• ilk dakikada Dura kalutne glrere ...... ı ar 
""":"Pot· lıl 2 1 galip vaziyete girdi" Bu golden eonra 
~ ~ U&ınmer, İsmail. Mehmet, tı. ...:nadoluhlsarlılar gittikçe açıldılar, Duralılar 
~ ~ lluıtata, Kadri, Murat, SUley. 198 müdafaa oyunu tatbik etmeğe bqladılar, 
~ '-it. a. Kema.ı. Duranın en c;ok c:ahf&ll BOi açık ve içi kal• 
~ ~ Ziraat mektebi talebelerinden l!nlerine kadar gelerek topu ııökttyor\ar, ve 
~ 811 laratından idare edilen oyuna Hisar kalesine Jnlyorlaraa da yanındaki o. 
~ -.. betıadı. Bu akın Hisar hatbek haL yuncutarın topu ezmesi yUzttnden bir tllrlU 
~ ~dl, "' Hl1arlıJar Dura kalesine beraberliği temin edemiyorlardı. Hattl bir 
~ ~ 1er •• ilk anlarda bir feyler yap. ııeferlnde sol açık Kadri gtlzel bir ııtırtı,le 
llııı..._' O)'nayan Hlaarlılar ııkı bir çem. Hisar kalesine kadarındt: topu Kurada ge. 
~ bı~dıklan Dura kalesln.I §Ut yağ. çirdi. Muradm şUtU kaleye girerken Hisar 
llıl lılt "-.ı lar.. 9 uncu dakikalarda gene kalecin.in utak bir el koyma.sile top kornere ......_ "'e. ..,:•tte akm yapan Hlaarlılarm gitti. 
~ile OD leklz pas çlzgtıl üzerinde 
....._....._ ~l'durutdu, ~ekilen tlrlkik kaleye Oyunun bitmesine iki dllkika kala Duralı. 
~ -...rtı gtl 1 bl kat 11 lar aleyhine penaltıdan HIMrlrlar istifade 
'~~ 1antr:oru ze r a e edemediler. Oyunun nihayetini bildiren dll. ~ dettıUrerek Anadoluhlsadmm 
ıııı.. -,lıııl... hptı. dük ött11ğU vakit Anadouhlııarhlar 2.1 gL 
,. ..._~-..... eon llptıler. 
L~tıaı.. .. ~- ra Htaarlılar çok açıldılar. 
~~th--:-"rt tüller buglln hakikaten c;ok Mllçı idare eden hakem görgt18tl az, maç 
..... ~ ~htı Buraa kalecisi Muammer ta. kabiliyeti olmamakla beraber son derece gt1 

~ ~ rtarıııyorct>J, nk hattayınm ort&- zeJ idare etmltllr. 
~ ~ 8u1'8alılar biraz açılır gibi ol. Duradan Murat, Kadri, Muammer göze çar 

~' Ye Murat vaaılMile Hlııar kale. pıyorlardt, Hisardan da her oyuncu üzerine 
111.; batl&dııar, hattA bir seterinde dllfen vaz.ı;eyt tamamlyle yaptı. o; kaıecıııtyle kal'fl k&l'frya kaldı, ~p AU OGAN 

ltildar Halkevl Yunanistan 61 kilo birincisi 

Futbol Sallis 
urnuvası 

ilden htanbul l!(dJld Jdline 

.... • it harekete getirmek arzuııu 
''1ldar Halkevl spor 

'-.:~ Beykoa, Vefa, SUlf'ym&
~ -..,~ llnu Anadolu, Topkapı, EyUp 

~~~ bir futbol turnuvası tertip 

ı.· ~ tiQ !ilaçlar için Anadolu k!Qbil 

~. 't&baıaru temin etmiıtlr,maçlara 
"-.. ~ ~ runu başlanacaktır. 
~-, ...;:' C:ekllecek BOn kalan takıma 
~ •vt taratrndaD kupa verilecek 

' .,.,ca neıredllecektir. 

~•11 ogunlaı ma 
11ıak edecek 

§ tler seçildi 
~~"::'"..u.:"=:.: 
~ ~ tiıQı •klbl k&rarlqtmlDUfbr. 

" ' '-Panı Vildan Atirtn riya. 
-._ ~. ıt.,..nau tehrlnilzdea hareket ede. 

Balkan şamplyoolu
Ç(una aılrPmlyor 

Yunanı.bil mnn rutet lakırn'inm en iyi 
elemanlarından 81 kilo Salllııtn lflertnl bırL 
kamamuı ytlzllnden bu MDe hm1rde yapllL 
cak olan Balkan güre§ f&mplyonlutu mOA. 
bakalarma ı,t!rak edemiyecegtnl Yunan ga. 
zetelerl yazmaktadnlar. 

Yunan g1lref federuyonu Sallllden bota. 
lan yer için bu aiklettekl pehlivanlar arum
da bir eeçme müsabakası tertip etmlftlr. 

940 
olimpiyatları 

Çin - Japon harbine 
rağmen yapılacak 

Tokyo, 1 (A.A.) - Tokypıdaki ec
nebi mahafilde Japonyanm Çin - Ja- ı 
pon ihtilifı dolayniyle ı 940 olimpiyat 
müubakalanna ittirak etmiyeceği Mı
retinde deveraıa etmekte oaln pyialar 
tekzip edilmektedir. 

Önümiizde!d olimpiyatlara ait ham' 
lıklara faaliyetle devam edilmektedir. 

Antakya, 31 (Husuıl) - Delege ve
kili Dömenk, AMakya Türk konsolosu 

terefine mükellef bir ziyafet vermit -
tir. Ziyafette lntla kumandanı, mesai hi 

hassa zabitleri. deleguyon erkanı ha
zır bulunmuılardır. 

Ziyafet çok aam:mi bir bava içinde 
geçmittir. 

Tezvirlere cevap 
lıkenderunda çıkan mahut (Elliva) 

gazetesi, 9 Atuatoa bicliaelerin.in mes 
uliyetini tamamen Türklere yilktiyerek 

Halkevinde yapılan tahaniyatta mll
him miktarda silih, r11ek, ve bir takım 
kimselere vak'aln çıkarmalan için Ev. 
ce tahsisat verildiği yolunda hezeyan
larda butunmuıtu . 

Antakya Parti genel sekreterliği, bu 

iftiralara uzun, kat'i ve müdellel cevap 
lar vennittir. 

Bu cevapta, bulunduğu iddia edilen 
(m:.ihim miktarda harp aı1ihmın!) bah
çede çiçekler arasına bizzat bu tahrikltı 

yapanlar tarafmdan bir mabadı mah. 
suala atıl'dığı anlatılan altı tabanca ile 

. kilerdeki bir mutfak bıçalından ibaret 
olduğu, (tehlikeli evrakın 1) da metalih 
hlana aabitine teslim edilen Hatay Er
klllllc ~ " efndlyle parti ara • 
sında teati edilmlt olan muhaberattan 
baflra bir teY olmadılt izah ve wk'a 
çıkarmak mabadiyle ban kimselere 

tahsisat verildiği idaiuı da nefretle 

re!ddedilmektedir. Parti renel eekreter. 

liğinin bu cevabı, muhitte umumi bir 
tesir uyandımq, yalancı ve iftiracıla· 
nn suratına bir tokat gibi İnmİltir • 

Dllrztller lıUklAI istiyor 
Antakya, 31 (Huauıi) - Şamdan 

ıelen haberlere ıöre CebeHdüruzda b
rıtıkhk devam etmektedir. DUrzlller 

son konırelerlnde Emir Etraıın Cebe. 
lidüruz muhafızlığına tayininde iarar 
etnıitlerdir. 

Eğer bu tayin yapılmazsa Dürzüler 
intihabata ittirak etıniyerek 1922 b -

nunu eaaaia!Je Cebelidüruzlular Suriye
den ayrılarak i8tildll iaiy~klerdir. 

Şam ve LUbnamian gönderilen heyet. 
ler, Dürzüleri ikna edememiılerdir. 

Ankarada 30 Ağustos 

:...iı.B*lillm; 

Ankara.da 30 ağustos büyük Baş Kumandanlık ıneydan muharebesi mUna
&ebetiyle yapılan geçit resmi ve bu sene Harbiyeden çıkan genç subay~ 
dan bir grup. 

Musolini 
Eglill sonunda 
Berllne gidiyor 

Romadan blldtrlldtğlne göre İtalyan Bat· 
vekili Kuaollnln.ln Bertin ziyareti eylQJ "°· 
nund& vukubulacaktır. Bu ziyaret içtn ıim. 
diden bUyUk hazırlıklar yapılmaktadır. 
laWılyettar mahafllde iki devlet rtca1JDID 

qalıdakl meeeleler etrafmda görllfecelderl 
haber vertımekted.11'. 

ı - Habeflalan Dhakmm Kllletler ceml. 
yeU t&raımdan t,ammnur, 

ı - l8purada takip edllecelE mtlfterek 

llyuet, \ -
a - Yeni Lokamo paktı hakkında ıttuıu 

edl1ec'1c hattı qnket. 
+ - Akdenla haklmıdaki yem bı~ • .Al 

man anlqmur, 
5 - Almanya De Vatlkan arumdald lhU. 

Jt.llar. 

iki çocuk dlltıltl 
Fatihte Sancaktar mahallesinde 

Marmara caddesinde 32 numaralı evde 
oturan d<Srt yatında Nopni ismindeki 
ermeni çocuğu evin ikinci kat pencere
sin sokağa bakarken düımüt. ağır su
rette yaralanmıttır. 

Çocuk hastahanede ölmüttür. 
Eyiipte Bahariye caddesinde otu

r~ Meliha da dün gece dayısmm ço
cuklarını aramıya çıkmıt. karanlıkta 
bir ana duvarından dilpıÜf, baımdan 
ve ayaldanndan aftr surette yaralan
mıt ve hastahaneye kaldmhmttır. 

ZA YI - 548 numaralı balet eblL 
yetnamemi zayi ettim. Yenisini alaca
paıdan eskisinin hülrınü yoktur. 
ADRES: - Haliç Fener Yıldmm cad

desi 32 No. lu hanede Nikolaki 

Fransa 
Milletler Cemiyetine 

bilyilk bir heyet 
glJnderigor 

Parla 31 - Kabine bugün mWılm bir top. 
Jantı yapm11tJr. Harici.ye N&m'I K. Delbo9 
harici vaziyet h&kkmd& mufuaal laha& 
vermlıtlr. Uzun mllzakerelerden 80DJ'a, ım. 
leUer cemlyeU toplantumıa bOytllt bir be,.& 
göndermeğe karar verilmiftlr. Heyet aptı. 
dakl zevattan mtlrekkeptfr: 

Harlcl:ye Nazın K. Del'bcıs. Killetıer eemL 
yeU nezdindekt dalml murallhu K. Pol Boa. 
kur, mebuan meclisi relal :U:. Heryo De mull 
telif mllpvtrlerdtr. 

Beynelmilel polia blton 
Tehlikeli ve gtlzel 

Bir kadını arıyor 
Bu kadın Vamadan 

lstanbula mı kaçmıı ? 
Vlyanada bulunan 'beynelmlleı poU. bara. 

su Parlate yapllaİı btlyUk bir dolandınabla 
lıtlrak 11Uçundan maznuııen Klarnet Dlta a. 
c!mda y1rm1 yqlannda gtlZel bir i8PUl1'0I 
dolandmcı kadım yakalamak iç.in bOtUn A•. 
rupa ve bu arada Bulgar zabrt.Um& mtıra. 

caat •tmltllr. Bu kadmm beraber çahftıtı 
tebeke Pan.te lunmlık ve uyuıturucu ma4. 
deler kaçakçılıfı yapmak iç.in kendilerine 
eermaya veren bir Fraııms zenglnln1n evlDI 
soyarak bet yQz bin frank ve bir çok kıymet. 
il 8f1UDll qsr1nıflardır. Bir ınOc!det 80Drt. 
bu aeqtn adam da evillde mtı olarak bulma. 
muıtur. 

İspanyol kadmmm Qzerinde muhtelif pua. 
portlar bulunmakta ve ..ııte namlarla her 
tarafa 1eyahat ederek abrtanm elinden 1rq.. 
ınaktdır. 

s: ı:_'~; Raif, Vedat, Melih, Naz.. 
~ ~ - -uzan, Galip, Recep, Artfn, 

~ •~.,..,~~ki, Faik, Pulat, Necdet, 
~~~--~------------~~----~~----~~~~--~ 

Bulpr zabrtaaı B'ranaadakl lm1mdıktan 
sonra Bulp.riatanm Varna ,ehrtne kaçan 
bu tehlikeli kadmı yakalamak iç.in Vamada 
taharrlyat yapDUf,fakat kend.latn1 b11lamam11 
tır. Bulgar zabltumm iddiamı& göre bu k&. 
dın Varnadan !ııtanbul& kaçDUf lmtf. Q.... P.ıuı ve Raalhten mürekkep. 

~. ---::----
""~Gençler BlrllğJ 

..._ derede denizcilik 
~ ..._ tubeaı açta 
'-... ~ ~ 1lı:baet kllmede iyi bir varlık 
't~ ~~lerblrllğt daimi çal!J

~~ ·· Bu acne mevcut fut. 
~ ~ Gt ..:'belertne bir llçtlncO.U olan 
~ ..--:~ :Y. edtlınlttlr. 
)_ . ~ de .::p Btlytlkdı:redf' blr denJ.z. 
"tfı lfttr. 

t ,,, "' -
-~ ıı.,ıızm ftede· 
\~1111 lıdtibl oldu 
~ ~1~1 bitirdikten BODra bir 
~ tQaı lebrtnııze dönmU, olan Gala. 

).. ............_ tıı.:! f:-tıuı atıeUZL1 federuyonu 
....... --..._ 9dth:ı.ııur. '""• -----r~ ..s:~.~t!~~~:. 
~ ""1.~U.t kaııuıran 159.74 ile çe. 

~' 4 teaıı et1D1ftJr. 
"-ı .:.ert"-tı ~uana a.ıttı ve 157.77 

l'tlcor 1912 de yapıJDUf ve 

hal Jlnnı bet 18Dedlr km-

ı~t.KIDE: 
• Emllk ve eytam bankul tıç aylıkların 

ma!Ollere a.lt kmmmm verllmealne bu ._ 

bahtan itibaren lıql&mlfltr. 
• Bir mllddettenbert pbr'lınlade bulunan 

lkt.ıaat vekili Celll Bayar dlln Ankar&ya dön 

muıtur. 
• Şehircilik mtıtehulıın Pl'o8t birkaç rtın-

denberl huta yatmaktadır. 

ral lhaan Han, ıtalpd&Jd tetkik M)'eb&tmı 1 
bltlnnlttlr. Verdltl wd& •yaıeu emıumda 

İtalyan Hava neuntl m~ General 

Valle mumalleybe Kral D&lllJD& ltaıyan lao 
Dlfannu venıdftlr. 

• J'rauıs ka'blnell • lltlk6metla de )11zde 

eıu lftlrakll• • mlDl flmeDdlferlen idare ede 

cek bir flrket kul'ulmum& karar vermlıtlr. 

• Jl"ranms bQytlk erkiınllarblye relal sene.. • lnıtliz dents kuvveUertne meuup bir tL ı 
lo yarm phrlmlse gelecektir. ---------------

• Atattlrk köprllııtl llzertnde tetkikat YL 1 
pan müteahhit flrketlertn umum mtldllrU 
tetktklertnt blllrmlftlr. Bu akplD Almanya 
ya hareket edecektir. 

• Huııuat mektepler de ram! mekteplerle 
beraber dene bqlayacaklardır •• 

• DUn akpm verilecek olan f..Uval veda 
mtlll&mereli yarın akfama telıil' ed1lm.lttJr. 

• Yeni bir ticaret an1qmUI akdi tçln Le. 
tonyadan bir heyet memleketimize gelecek.. 
Ur. Lltvanya ile de bir Ucaret anlqmur ak 
dl için teoebbllaler 'YU'dır. 

• Kerhum Namık !mnatı için dt1n aJqam 
BeYot'lu halkevilld• bir llıttfaJ yapılnuftır. 

DIŞARIDA.: . 
• ı:tpa hava lnrnetlerl kum•ndanı sene. 

1 
ÇARfAKBA. 

BTL'OL - 1987 
mert: 1w - eemu1,.wur: ıs 

GIMllD dolala otbMıtla .... 
ıs.• 18.44 

Vakit BabU ôtte !1dDd1 Akpm Yatm lmal 1 
ı.u u,1' ııs,sa U." 20,21 a,40 

ral Gamal.ln lnglltz erklnıharbly..Ue temas 
etmek tısere Londrqa gltmlJtlr. 

• Trakya mannralarmda bulunan Yunan 
ttldmlaarlq9 retli pneral Papagoe Yunan 
bafftk111 pneraı ilet.abu& Trakya manev. 
raıan llakJaada lzallat vermtftlr. 

• Irak parlamento.unun feahl mUnuebetf. 
le MfNdllen emtnuune hOkamettn tak.ip et. 
mekte oldutu el)'Uet bakkmda milletin fik. 
rbd atrenmek mık...m• Jen.1 lnllllab&t ya. 
placatmı bildirmektedir. 

• Nul pal't18ID1D 1Jlbk stln1l Nwenbergde 
toplanacaktır. ıt HtUer kongn mObUebeU. 
le cıa nutuk trat edecektir. 

• Varwovada bir futbol macı oynanırken 

b1b0ne dtlfeD bir yddmm 7edl ldflyl .ar. 
dOnnl)ftUr. 

• Kmr kabtnul, JılJm ukerlnln Budau 
ladea1nl kararlAft.ırnuttır. Bu anı; JılJm 

etkin umuml,.S taratından bU7Qk bir mem 
mmtyet '" INIWtDGI• ~. 

• Lcıadra • Bltdat teıetoe •m...ı ... 
busOn bqlqacUtır. 

• K&c&rlatanda hum~)9Jpı var 
dır. 

• Yugoelav donanmuma mefuıup bir fllo 
YUDaDl.atanm J'aler Jfmanma plmlftlr. 

Kolu dirseğinden -
koptu 

Balatta galvaniz fabrikasında çah
ıan Mehmet iıminde bir itçi dün aai 
kolunu makineye kaptırmııtır. 

Mehmet kolu kurtarmak için uğ
~aımıı, fakat muvaffak olamamıı. ko
)U dinekten lropmuıtur. Zavallı itçi ye
\"e kanlar içinde baygın dilfmüt. yeti • 
ıen arkadaşları tarafından hastahaneye 
kaldınlmııtır. 

Yabancı bir t11y yare 
dUşOrO!dO 

Romen toprakları OslOnde 
uçan bu tayyare Varnadan 

ıellyormut 
BUkreıten blldlrlldlğ'~"le göre, Romanyanm 

Balçık hudut muhafaza memUl'lan Roman.. 
ya kara 11Ularmda uçmakta olan yabancı 

bir tayyare g6rmUflerdlr. Bu ta:-yare GOzel. 
burun Uııt11nde uçtutu arada Romanya u.. 
kerterl atet açarak Balçık tayyan laıu,o.. 
auna 111m.ete mecbur etmlflerdlr. Tanare 
naczedlJmtı " yapılan arqtmnad& fototrat 
mak.lnelerlle askeri hudut harltalan ve Qze_ 

rJne l§areUer konulmut birçok re.ım bubm. 
muıtur. Vanıadan reldlti an1ap1an t-nan 
Belçika malıdır. . 



~lkAyetıer temann 

1 
Tramvay otobil 

Niçin ucuzlamadı ffl 
Meraklı bir okuyucumuz Beled 

. lktısat mUdDrftnden s ruyor tatoıiO "'6-
~' .... • """7u - ~· .... - n - - tktl ..... lelcllJM llaklu ............ - lstıinbulda, muhtelif semtlere doğru 1 dan alaturkayı tdinliyeal~r ıjk1I ~ 
---:::ı~---~-~----~----:~~------'"""!""--~.....--......... --.----=:-":"""-- uzatı\a.n -çelik rty~r üzerin• kunılmug, miı olacaklardır. M~ 1ılJidl 

Cemal ( Pa ) YI Ultan Yapmak vaadile aaltanat ıüren lleybtthl bir klare var· yabancı dan• havalan' ıı ~ 
dır: btanbul Tramvay Şirketi.. 1i havalarınuz ve yeni ~ ~ 

1 tanbul huk ti k Is a ettirmek KömUr fi7at~• tft ufak bir yük.. netredlemoz ıııi? Alat ~~ n ar 1 y n f ıelit ıezer sezmes, bilet tıcrttleria zam kıymetli parçalarını ....,... lııl ~ .. : 
1 1 , I h ı t için, tarife komisyonunun toplaıunaaım namaz mı? öyle sa~ .ır J11"'"'9" n ~ 1 r an m 1 ş 1 bile beklemeden, }\emen bir kaç yüksek yo id3resi için hiç de bÜ~ ~ .. 

tiel lla' ~ l>wllMll ..... M "IU .... 1 Rupen Derminaıyan da Harbiye num ıuınurwıu Anur•ya koşturan bu şir- teşk 1 etmez. Yapılacak !ne ... ~ 
....,.,._ ......_ ._.... Tülu• ••• ll11UM ..,_ ·: 5 7' talııla • bir çok diğ~r ar~a~tla~ da aıülUm ~a- lrtt, bunun akli vaki olunca yani her- kısım alafranga plaşk·:~ w ~~ 
da'*- 11.n.f adrai J1111ı bir aıı .... .... •ifelere tayın ıdildilden llılde ben dev- hangi bir ucuzlama ka111ımda en vur- p\akalrı koymaktır. ~ dil f!liAiS 
_,._ .-a ._...,,.ona a'"41 lNllca..._ .ı1 ~· ----1 •ı 1-.a • dum duymaz bir uğır 1M1ltandır! Be· nı olıun yapmak kabil el ......- ••• ~ ••- .. - ...._ --~ .._ •~ Jet memuriyetine ginnelc istemeeııt .... 
lllS bıah ettUrtm tonra 500 rub1a et. para ,,.,_ _. ~- 411ewlethr ........ kisi gibi frkanın giıli tqkilitlaTında reket ver1in ki tarife komisyonunun he ba?.. .......-1' 
wnli ve: ......... ...--._t " topfU ile ._.. kalmayı tercih etmittbn. •pları biç itiraz kaldırnuyacak kadar • • • ~ndr 

- Ne ohu, M oJaau )'l.nnıda fula urih ve kat'idir; ~o~syonun keskin Şüphe yok ki radY0

1 
... 1~er ytr -

~ Wuuua. faJtıt yolda yalaılan1ruıı his............. Boltevik ihtiJilinden sonra vaziyet ı...uiytti Nafia Vekaletinin yüksek şimdil k masrafsız değil a dahi ~ 
P,lrldan ukmma, icabında Tahranda I - a.w. ._. .. ...,..._ O. • büsbütün kanıık bir 1ekil almıya hafla- mürakabesiyle birleşerek İltanbullula bilir. Ancak radyomuJ\111 .,..JJ ~ 

w ~ lıa4ar,.,.. ~. -' , ... ,. - ,_.it l1ıa ......... yınca, fırka merkezi umumtıi gizlice n ka~ kereler bu firkete etek doluhm ve mükemmel bir procr. bUtÇI ~ 
~idi. ......... lı~ula n'ilkle k•r"' prilmi§ti. Arka - fezla paralar ödemekten kurtarmı,tır. mesi her şeyden evvel btr ıjJJlll.~~ 
•lmdlıu. pnaı.n bir de laoc•ıa bl· • - CWI ..... ........_ " ... • • • lesidir. Hükumet radY0~..; ~___. 

......... lrl•llMr ... M...._1 .._... ........ •1 1 ı ._ •k trl bt. dqlar aı-asmda panije meydan venne - Bue bQ aatırlan yazdıran b;r okuyu- ehemmiyeti vermiş •• bu .. ~re iki~ 
,... .... H""1du llDllJ1*1a ıtttffll 7- C-9 .... lııtı ııllala-... mek il.zere bu kara'I' en yakın arkadatlar cumuzun rııektubudur. Bu firketin vur- diğer- şchrim"zde o1rna~1a~*"' 
ı... ,mu.. TMrua ps.ü ...trtq • ..... .. .._ ....... .._,_,_ ...... • dan bile giıli tutulduğundan, bizim Jt. dum duymaz "Sağır Sultan,, oluıunun istasyon yaptımıafı .s:...ıs ~ 
iN 'toam.r luNh "'1t. ttt!& c..1 lltı '-h•tk .. "I t t IMılhu "-fi rivandan istanbula hareketimiz kimJC • ,eni bir misalini Vften okuyucumu. dl· Geçen gün de ipret etölı._.- · • ' 
~ "'1tık ._.,it Oıwuall JIGllG- ı"'4.U•• ...... ....... nin nazarı dikkatiıl.i celbetmemi§ti. Bu yor ki: telsiz kanununun tatbilPcak - 1 lılr 
-alu 111'11 llfU' _..... Jlft~ ~t ........ LL....L ...-.L n--- olan karar mucibince 16 tubat 1919 tarihin· "Benzin fiyatlannın qcuzlaması ha- radyonun varidatı da artablr ..,,,.~ 
L~-- ·•-- .. _ ..... _ 1a--1_. ...__ .... 1 -..u ~ --. d t b 1- l L ~=- B · andan b" 1 k · ·· t · d ·· d man ihtiyacı daha gealt O ---... - uu-r nwıı, wwwu:aa • bu proje billhare JPrın11z1arm tfddetli e ıtan u .. g tmıe. -ere nıv ıc ıy e ta " ucrct erın en yuı e on 

1 
cattıı'· 

u"ftldiiimmektuptan fnbltde Mvin· yola ~ıkmJltnn ve c;obimde bil' Jran H • beı te~illt ~pddı. Buna m"1tabil Be· şrJamaaı milmkün o 8 "JCll tııG ;tli 
~& muhalefetiyle brtı1-ttrpndan. ıuya Ba :ı...- T k · · li Tr ş· kadar masrafa taallil. k . ._~~. -i --.ı ~ ........ ttil uportu olduiu kalde 24 tubatta • t..-ı.attan a 11me 19 yen a.mvay ır- P-p• 5~ r 

Mektubu tekrar tekrar okuduktan diltmil . tumdan P'tanaı• undırah Semiraıpja ketinin otobüs ücretlerinden hiç bir ten küçük pro~ram dcğiti Jradılf ~ 
w .. mtHcemmeJ, möbmmeJ,, dedikten Hatt4 bu iti mibıakerı etmek üzere vapuruna bindim. zUlt yapılmadr. lerin mümkün oJdufu ...,........ ·.' 1
9onra bana: ıureti ma~ Parisc Jidtıı doktor t.. ••sonra htanbutda ı"ıliyen ldigw er bJ • tirilmHi hiç de fayda•• 

0 

'-b111 -'-- Bir hafta aonra vapurumuz bir goa 
' - Siz bu a'-=- hemen Tifliae döne· Zavrief'i """ ~ M. •riuci kaça - tUn otobüslere oturacak yerlerden aanryoruz b 

•,-au ecnebi lnrp ı..Ueriniıt öpüpden ıeçe, · M k te 
b'1"'1r _ .. _..... müinid YoL- LJ.. maldı cevapkr ~ ~ctd• Vıveriefe . ·akta hir bir kimse kabul edil· Tf cA rat e ·-v-··- ~ ~· rek Kııkuleai a~ıldmnda demlrleauı• 'Y ~ O 
&ün ittirahat uıi etıntk itteniniı? projeainin Anadolunun 1aQiml haklan- QM<iiği halde Tramvay Şirketi otobüs- af r mek f stefe 
1 Diye Mrdu: da tngiltenı De Pr-. al'Unlda daha 'ti. tık defa olarak geldltim bu tebird• lorine bilhasaa pazar gÜnleri 40 -50 fit 1 
. - tap edoıM derllal dherim, de- ene! akttklilen anıap. De lı:abill telif Jdmuyi tannnryor nereye gklecetimi kiti binmektedir. Ucuzluk neden yalnrz ok oyocudldZ~ 
~ olmatıhpu blldfreıoek -.ıp •-.tı. Bu bllmiyortlum. taklllere ve belediye yaınğı niçin sa - ,'H. A . ., im.ıaS:yle s;:: ....,.. ' 
Muhatabmı hu cevaptan fntralWI mretlo bir __.ıııv MQi Tifila ile Tlh- Gizlice İ9tanbula gittiğim Jçin eeya- lılec:e diğer otobüslere tatbik ediJiyor. ve ticaret mektebin• j 

memnWl 1alJdı ve tN c..1.~- na uumda adıuk -'--L-a.. ı........1-- hatimden lıtanbuldald arkadapr ha - Anlayamadım .. LCttfen okuyucularınızı k _ --*' .__....__ ,,_., ..... ~ uyucurnuza: ~. 

'9c>Jap beni tebrik ederek: IDlfhur Znrfef projesi de 8111' dtlfmllt berdar edllmemi1tl Eriv.ndan aynlır- tenvir eder misiniz? . ., Ticaret melçtebinfn Ji'! .=..iJ ~ 
- O ~de, dtdi. SJ. iki, iç tut.... o)ctu. ken hocam bana ayııen tunlan 16ylemi1- • • • rebiHrainiz. Bu husuıta 3~..» 

ıahat ediniz ve ~ Qnri IMt 7 m ti: GCSrüyorsunu.ı ya. Eğer benzin u • kt•P ..- ,-
tekrar buraya - 1lnU, e ..,..,. ..__..__ Bununla beraber, hen keMime fftea ı cuzlamavm tJ biqı pabalrlaşsaydı diğiniz mal~~ ısıe Uftll'ti111 

•~ ~ ....U.,t muwfför,,.tle ,.pıb.._.. ı .. ı.. - ıtanbula ıittlfiıniz zaman kendi· ""'" ra. ca·a·t ederseniz Midin ~ 
lMn de a...._._1·- -.... mektubun .,._ ~ tirket derhal otobüs ücretlerine zarn • -~~ •-.... , fırQ ~inde W··m .. bir ı...ı....·t ,_. nlsl kimseye ta~•çaktııırı. Fırka lıraınız. 
eeftbmı lıanrlanm. ,,_ ~ - yapmakta hlç teHddUt etme.zdL Fakat ~a 

Doktor Zavriefin cevabmı TifBM ı.e- ~ Bu tayede DeniımH Ham • nın en mq'ul ırkadaflan bile aizin kim it aksi ohı"c., bunu .. Safir Sultan .. bi- 1 ta,..-
cama mlim ettiltm ....... n .. 1 u ,.._n huauat lr.ltfplitine ta'*1 edJl- oldufunusu ~emelidirler. '.hn İltan· le duyar, fakat o, kulafuun dibinde .ıa Vu n. n s 

,.m1'4raum uvincind• lteftılal..... -.-. buı. celinciy, bd.r "'u bayet ,.... vul bil• çalunu. aaıa duymaz. Türkçe 
Cb ve: Bu vazifem ICafku:yada bulundujum yaotkaın,. Yalnız UAktan uıaia günilıı ŞiTketin, Beşiktaftan Taksime kadar 1 r 

- Son bU~ birW...-. bldu'*""- mflcllt~ d~ ettlftbalde: fırb tet- WIHJım takip • ve ller Jıafta dclılt on bet kurut. diğer hatlardaki konuşan ~ .. td 
Seninle ne kadaT iftihar~ udır, kiUtlan '*-im me..udiyetlq.den haber DMlft~ID bir rapor gönder. lıtanhula otobüs ücretlerine mukayese edilerek ~ I 
Ciiyerek beni 6pttl. dar delfldL Mühim ,,. mahrem memu· 1PUvaMl&t ıüaüaaU una aynca 1ıildift. kiloınttre heaabma vurulursa, mutlaka Çoğaldığı Jçf ~feul 

Bif kaç gUn IOftra ..a.r 1'8ıpa rt,ıetlerle .ır •le seyahat etmek mee. l'im. bet - on misli fadadır. Bu yetitmiyor • ) I f kıa, - 1

~ 
... icap ettifinl biJdlftllfl •-an, burfyetmde buJunan bir adamm herkes mut gi.bi IOft benzin ucuzluğu da bu hat yunan ) ar ' ~ti 
Zamef llMMleal mlrlnrMa ...... bratlat ta'!'lfmdan ~u anuva~ clSrülmij.. leıniramia vapunmdu çılnp, undal- metlil şirketin semtine bile uğrayama· Yunani.tanda Türkçedn~• Şfll ~ 
•erdJ. Bu iahattan uatpldrJıqa &Oı-e, d B bep la Galata nhtnmna çıkarken hocamın mııtırl aonra en çok konuıuıan """':.ıtri .... 
tlo)üor f.ılmef, Qema.1 P ..... ile cilli Yor u. "" le haçuı Huı~u.m bu .a.ıe.ı ııtıa lnılapada fHlhyotdu. Bu, neden böyledir? Biz de anlaya- manJarda bazı YunaJl ~__:-~_:., 
IPJ&a~ırelı11t Q..Ur ..... vem -11 ile Tiflia bt1'4iyc ı-cili Alc~d.f :tla· madılc h . fi tla d ~ ~,,..--..., r 

dİIJID " fq-A a'8rk~i \WUW ua1a _ Rıhtıma çıkınca bavulumu kapan bir a· • nzaı ya ~ I01' ucuz an tikiyet ettne.c -..:=....ı r 
•Uı ban yeliyle '.MJuN ıitmele bamr- dmmn pefinden kopnak mecburiytıtiı1cle la}'Jflyle pek yakından me1ıul olıQUf arada "Katiıııerl,ni., ,._ .... - _ .~ 
luuyoldu. ~ ~ kimM beni tanımıyor, f1' kalmıftnn. Meğer hrrsrz zannettiğiqı bu bulunan beledi1e lktıut mtidllrU bu unda §Öyle diyor: __. ~ 

Zavriefl&ı l>lı projtlinı R~ :Jqa. -....... ""'ııt"N ~ordu. Taha llllrlM auaıe çenp vtrint, okuyu~uıu mt· "Atinayı Tu..s-e .-.~ .......11.~ır~ .. _ 11 ....... &:.... •danı "'Osmaniye oteli,, n:fl ~um. ••ır __ 
1
.w ~ 

U ve t~e muvafU:M itıı11aia4ea, ... -11=- kadar para, cebimde de raıktan, bizi de miltk\il vaziyetten kur- i•tUi ...nniatir. y~ ~'-
""--·'- t MUıteri avlryormut·· Başka otel ele biJ.. la ,_,._ ti -..-.., r 4•~ fnilam erktm da b8,,mr Mftnt ran, 1'us, fnıü~, l"ranıız pasaporttan tannıt o e&""1r. nnda Türkçe lecı )• f ... 
içerisinde bulunuyordu. mevcut oldutunctan her tarafa kolay. mediiim için bu adımı takip •ttim. li· Gene Radyoya konupnı.r bile<..,,>.~~"" 

Cıeım1 P4M Ut ittihat ve T~ •• hlıla '°'"'' '4ebUJ'Wd\lq\. rıı: '°"r' YUkMk k•ldır111Sın Qrt4ıında (bayrak), (bu•) p.i ~- · -
illan ·~ .... atillflar ......... Büih..-. ~ ... ~ Tatnü hiikii- bulunan O•mıniyt Q\tlinin l RtUıJ4ral.ı daı· r istimal etmektedriler. . _ ....... ~--
haber alan doktor Zavrief Vun.ttı... 00allftd41 buJunuynrcl"ftl• ••• r .. _ı. L )f ın• dell er-.:: ...... ! 

--~ meti kuruldun sınıkla hrka merkezi u- .... "' .....-..r .-.e mes . Jıaıld' 
rap.k mbanun Tlfliate!d --.at Yepyeni bir l\ayata atılma" ijJıre •ıatar'·a lyat b"l ıı t Bu lpg-~ ....... mumillrüa Erivana nakli üzerine biz de ,._ • Detr ID 1 e yap ınIJ ır. • 

ıinl Mbenı.r etmlf ve taUmlıt ı.- bulund\1i1ı1mu hiMediy~rtjurn. O~Uft I ..., d iki ll nuıl geçilecektir?,. Jle "1!_ 
hmlftL oraya gitnrittik. Tiflis belediye reişi pll\ceHıinden ıokakta yabancı askerer 81 J.IQ 80 ' ye er F.etiya gazetW de__...ıi) iJ' " 
~ Halilparmm d•llal faaHye- Aleksandr Hadiayan hariçiye nuın, "ıc.""'ı.arı1tll bir halk ıöriiy~ 81'flJOr h,akiki iııni olan (!'117;-. ,de~ 

le reçenlrdcılıter Zaftrief'in Cemal Pa- Jtooa.q D•"1mli Haı.\,_nwnun aNql ( Arkaa. ,._,.,, a.cl)'Gda TUdı 1"11tikifinıiın aıhlı bir Yunan gazetesine b ...ttl 
P ile tıı0n~t'91tft ı.atıa.-11 \IU9'111aıı· • yor ki· ~~-:, 

CICl •• -ı · -Tor""kıye~:.." m'an' ••~ı·ar''* .ubaı.ı Pkt1~•r ve diltld•ı- ı•· ... ..;\l····- __ ..a...n. -!.,,,. .Jt • Rmyamn mu..takatiN temin etzni,. .. .... IJ ... s• solıl1-ımıııtır. Gettn ci1n ~ ob· -\YA __ • .,. ~ ÇOtt .__._.. ~ 
ti. tıte beni Ta!ırana r&ttırdiiğUm mek y~wmu.wı bq yoldaki cUleiini netr..,. ticaret aıckt~bi ve lait ~ r-....... 
tupJar d«>ktor Zavriefe bu mUjdefi ver • .. ff buna dUtUiulWdıriınial de ilive ile mCf}ıur Halki'ye, J. ~ f 
difi için doktoru aon dCTece aevfndir. etmiftik .. Bugün de T, u. !{. imzuiyJe Yunan g-azcteaini?, ."~ tfllJ.. 
miıti. ft\ektup ı9nderen bir oku}'\lç~~un yakııır mı? H.ıki yı ::.oıl!I.,..,. 

Bunun üzerine doktor Zavrief derhal dileld-r\ni Q,dediyonıs. 
bir :nüzJkere projesi ha.ıırl;u\\tf ve fırq Okuyucumu. diyor ki: 
m:ekezi umıunıa:nin tasvi~e arıedil • ·0e~enlerde cuetenizde tstanbul 
mek iizere benimle Tifli•: &ôndtoııit- radyoıu programlınnm zenginlqtirile-

tf. c•ii lı•~k"md4 bir nıı vardı. Radyo sa 
Projeye gör-e aşağıdtki prtalr teklif 

eclildlği ~lodircü Cemal Papyr Otman· 
lı imparcıtorhıJuna kal'fl isyana sevket 
meic kab!t ola-:aktr: 

t --. Sultaaua ri7JIO&i altmP, Slui· 
.,e, Filistin, lı ak, Anıl.Mtan, Kil!tıya ile 
tnneniıt,n ve KUrdiiataQ pahw 91•
ı.tıeri._ctq ~9P .-. Türki7• 
Auuınm ma1Ui7« .. ittildiliai tlev.
ı.tler t•!ıeffül M.. 

ı - BabaciNt ~fiik olta •emet •'1-
wıtiyı. ~~Sulta-... C.. 
... ,.._ ....... i, 
1-e...J J'ap , ........ hlk61 L l'stl ........... ~..._,, ......... ... 

hiplerinin buna ne Dür .-mın olduk 
lanıu ta•VYUr tdMtezainfs. Radyomu· 

zun uci.lnkU PrOCtanutmı billıa•aa •la
~ pe,riyıatmııı 1'K k\ın.eyi ~tn:ııin 
...aiii 1nı1ydandadar, öil• vakti yapı· 
lan alaturb neıriyat, ,,lrbç Dlle değil, 
sadece Uç pllk ç111"'8ta inhisar elcltyor. 
B\ln~ '4)1\f't ıaıcıelcrde okurıan ıdans 
habtrleri yayılıyOf 

Alafl'&ftıa mu.tat bildin dilllya iataı 
yonlanndan dinlemek kabildir. Bunun 
için radyomuzun pli~ etkUtm~sine lU. 
suıa ~iı kaN&ôn4~ Jıma mu-
1ıftl1 alMvrla nııı;,.at ırttmlaa ,.Jnu 
TUrkiyeclen detp, ·~ ~ taraCm· 



~ PARDAY'ANIN KIZI 

~ senedir mahpua kaldığım ı;ıu zin- bilirdi, fakat Faustayı biç dtlşUnme· 
an k b. deı· . apısı ır açılsın hele de .. Acaba mişti. Çünkil Fransa. tahtına kendi 

\>e ırıyor muyum? diye söyleniyor, himayesinde Dük dö Gizi getirmek 
ea ara sıra kapıya. kadar giderek, dı- için Prenses Fausta on sene evvel 
et l't&ını dinliyordu. Bir ayak sesi işit- Dangolemle mücadeleye girişmiş ve 
Batı kendisini kurtarmağa geldiklerini neticede Kontun Bastile kapanmasına 
~or:. kula~nı kapıya dayayarak sebep olmuştu. 
'irıi hluddet oylece kalıyordu. Kendi- O zaman kendisini hapsettiren kadt
lıidd arayan bulunmadığını görünce nın bugün kurtarmak için uğraşması 
la.rı eUe kafasını sallayarak ve dudak Kontu son derece hayrete dürüşmüş-
Va. nı ısırarak dalgın yürüyüşüne de- til. 
~ ttt ediyordu. Fausta. isminin Dük tarafından 
~~bahtanberi vakti böylece geçiyordu. söylenmesinden sonra: 

'4-an '" . ferk· ,,._ne bır ayak sesi duydu, buse- - Prenses Fa.usta değil, Düşes dö 
l~ Besler onun höcresine çok yak- Soriyentcs - dedi ve susmasını em
def l§tı. Kapı açıldı. Dangolem bu reder bir şekilde parmağını dudağına 
~ aldanmadığına emin olmu§tu. götürdU. Zihni karma karışık olan 
i~ 1di .kapıdan Roz ile iki zindancı Dangolem bu işaret üzerine derhal 
lltu ~1nnişler zindanın kumandan sustu. 
bu a"1ni kederli bir sesle mahpusa O şimdi düşünüyordu: Nasıl oluyor 
'<>n tnesut haberi vermişti. Bundan da Fausta zindanın kapılarını açtıra
l>ıldra da 'bir takım merasinı daha ya- rak içeri giriyor ve onunla alakadar 
~ oluyordu? ' 

taııu;e kayıt Uzerine kayıt yürüterek Dük Dangolemin vaktile Pardayan-
lenı t zamanını uzatırken, Dango- la birleşerek mücadele ettiği ve bir sıra. 
la:r el&.ş ve sabırsızlığından dudak- mağlup eylediği bu kadrom dehşetli dar 

1ıtı y lçiJıcı emekte devam ediyordu. Fakat belerden sonra şimdi de buraya kadar 
daıti~ hala bir korku vardı. Ya son gelip ona yardım etmesi akıl alır şey-

?\rihada bir engel daha çıkarsa.. terden değildi. Dükün zihninden bu ve 
~ahp ayet bütün işler tamamlanarak bunun gibi birçok cevabsız sualler 
dU. ~ k~rnandanın oda.sına götürül geçiyordu ki bu esnada da tahliye işi 
ltıldu... k ıçl rahatlamış gibi idi, kur- bitti. 
terı bruıa emindi. Yalnız içini kemi- Kadınlara ho§ görünmek meraklısı 
rtıin e~ merak vardı; kurtulmasını te- Şatoviyö, Prensesi zindanın dış kapı-

" en acaba kimdi? sına kadar teşyi etti. 
~uın . F t ~l'ı g .. a.ndanın odasına girince Faus- aus a ve Dangolem kumandanın 

.... ordu son sözlerinden sonra kalenin dışarı-
•11.ğnıe • on sene geçmiş olmasına 
~ldı n. ~ Pardayan gibi • Faustayı sında yalnız kaldılar, Dük de rahatc;a 

_ "l:e gayri ihtiyari: bir nefes alabildi. Dük kolunu Faus-
Pr taya uzatarak onu arabasına kadar 

t)ı enses Fausta! .. Ye bağıra götürdü, arabanın önünde Dük bü-
~g 

1 
1
' yük bir minnettarlıkla Faustaya eledi 

0 enı herkesi hatırına getire- ki: 
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l>ARD'AYXNIN KIZI ıos 

sine hiçbir şey söylemiycceğimi anla.. 
mış olması lazımgclirdi. 

Stokko ise: 
- Aman ... Artık bu müthiş beladan 

kurtuldum. Ben onu tanırım. Bir kere 

söz verdi mi, sözünden dönmez. Onu 
parça parça etseler ağbından bir şey 
alamazlar. Artık rahatça uyumağa, 

rahatça nefes almıya başlıyabilirim. 

Diye düşünüyordu. 
Pardayana karsı minnettarlık his _ 

1;eden Stokko bir anda bütün ahlaksız 
lığını takınmıştı: 

- Ne olursa olsWl ona karşı içim. 
de kin Yar. Eğer tehlikeye düşmeden 

hir kolayın1 bulabilirsem Pardayan ce 
naplarma bana kar§I ya§atmı§ olduk. 
lan acı dakikaların kar§ıhğı olarak 
her f enahğı yapanın. Diye mırıldan. 
dı. 

Şımdilik Stokkoyu düşüncelerile 
baş ba§a bırakmak mecburiyetinde • 
yiz. Biraz ilerde kendisiyle daha faz.. 
la meşgul olacağız. 
Şimdi Pardayanın peşini takib ede.. 

lim: 
Pardayan Faustanın peşi sıra git • 

nıektedir. Pardayanm takib ettiği Fa.. 
ustanın arabası şimdi, geldiği yollar. 
dan dönmüyordu. Avdet, Döjirar 80_ 

kağına doğruydu. Mari dö Mediçinin 
yaptırdığı muhte~em binanın önUn _ 
de~ ~eç:i. O eve şimdi Lüksenburg o.ı 
telı ısmı verilmektedir. Oradan Sen 
Mlşel kapısı yolile üniversiteye gir· 
mek Ü7.ereydi. 

- _Bu Fausta hakikaten hiç değiş. 
mnmış. Gerek \'Üt'udu gerekse zekası 
('r;lti lıa1 ini tamamen muhafaza etmiş. 
Ne güzel, ne harikulade bir kadın. Bu 
kadar güzel bir mahliıkun f('nalıkla 

meşrrul olması da ne acıklı. Ne yap. 

malı, yaradılışı böyle. Nasıl ki ben 
yaradılışımı değiştiremiyorum, tabii 
o da değiştiremiyor. Yahu, yavaş ya.. 
vaş Bastile yaklaşıyoruz. Bu k::.dm ga 
liba oraya gidiyor. Şu Konçini de ne 
zavallı insan ... Adeta ona acımak ~ 
zereyim. Faustanın elinde neye dön • 
dil. Bir iki hücumda hemen yıkılıver. 
di, paralandı, mah\·oldu 

Pardayan böyle diişünürken bir hay 
1i yol almıştı. o hala kendi kendine 
konuşuyor, sualler soruyor, fakat ek 
serisine cevap Yeremiyordu. Zihni son 
derece meşguldii. 

- Demek bu kadın şimdi İspanya 
kralının emrindo ha.. Acaba ne zaman 
danberi.. Şüphesiz ki çok olacak. Ben 

onu ölmüş zannederken o, Dilşes So 
riyentes, yok bilmem, Prenses Varilla 
filan olmuş, Hem de kralın yanında. 

çok itibarı var. Bu, Koncininin okudu 

ğu mektuptan belli, Bu yürüyiişlimüz 
de ama uzun sürdü. Bu gidişle bu ge
ce aç yatacağım galiba .. Ben de ne dt 
ye şikayet ederim .. Yolda rastgeldi 
ğim zaman dönmeseydim şimdi evim 
de yemeğini yemiş, rahat rahat uy
kuma dalmış olacaktım. Fakat o kafir 
merakım .. Bütün bunlara mani oldu. 
Hem madem ki bu işe bir kere başla. 
dım sonuna kadar gitmeliyim. Bugün 
Fausta bir efendi vaziyetinde ha .. Bu 
işe hiç aklım ermiyor, Bu İspanya 
kralı Filip de ahmakm bir, Faustanın 
elinde kukla olmu§.. O da ipi istedi 
ği gibi çekiyor .. 

Acaba Faustanm gayesi nedir Çilll 
kil o menfaatsiz hiçbir şey yapmaz. 
Onun menfaatini anlarnadıkç.a takipte 
devam edecek her zaman mahvolmıığa 
hazır vaziyette kalacağım . }takat mu 
hakkak ki istediklerimi öğreneceğim; 
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'.PXRl5'.AYXNIN' KIZI 

Şimdi artık Bastile çok yaklaştık; 
mtıh&kkak ki Fa.usta Dangolemi bula· 
cak, fakat acaba. onunla ne yapacak? 

Va.ktile Giz ile yaptığı tecrübeyi 
tekrar mı edecek? Yoksa Dangoleme 
vararak onu küçük Luinin yerine talı 
ta mı geçirecek? Bu kan her §eyi 
yapmağa kadirdir. Dangoleme ne Böy 
Jiyeceğini bilmek iÇ"in Bastile kadar 
girmeğe !Uzum yok. Çünkü herhalde 
Fausta. orada Dangolcnıe dert döke 
cek ve tekliflerde bulunacak değildir. 

Yolda bir ~y söylemez, böyle I~ler 
yolda konuşulmaz ki .. O halde Dango 
lemi evine götürecektir ve orada. konu 
§ac.'l.klardır. 

İşte Bastile girdi. Şimdi onu bekle 
meğe mecburum. Ne kadar zamanda 
çıkacaklannı da Allah bilir; Fakat 
açlıktan öleceğim. Bu kadın buradan 
en aşağı bir saat sonra dönecektir. Ma 
dem ki içeri girmiyonım çünkü ora 
dan dışarı cıkmak içeri girmekten 
daha çok müşküldür. Bunu eskiden 
tecrübe etmiştim. Demek ol11yor ki 
önümde bir saat bir vaktim var, o 
halde bu uı.man zarfında karnımı do 
yurabilirim. 

Bu haklı düşiınceden sonra Parda 
yan kammı doyurmak Uzerc bir loknn 
taya girdi ve lokantacıya bağırdı: 

- Şu masanın Uzerine iki dilim pas 
tırma, bir çörek. ha.c;;lnnmış yarım ta 
vuk koyunuz; hir şişe Sen Jorj şarnbi 
le b:.e ekmeği de unutmayınız. 

Lokantacı bunları hazırladı ve ol 
dukça muntazam bir sofra kurdu. Ev 
velce de yazdığımız gibi Pardayan 
bilylik bir nüfuzu olup kendisine biz 
met edenleri şahane lütüflara boğdu3u 
malômdu. Nitkeim yemekler hazırla, 

nmca bu defa dn masanın kenarına 'ı 
bir altın bıraktı ve: 

- Ücretinizi alınız, dedi. Peşin ver 
memin sebebi belki yemeği yanda bı 
rakıp gitmem llzını gelir de sonra pa 
ra vermeği unutmak korkuBile ~ 

Lokantacı gilldtl: 
- Mösyö şövalyeden hiçbir şey kay 

betmiyeceğime eminim. 
Pardayan bUtün yemekleri ra.hat 

rahat yemeğe hatta şarabı da son dam 
tasma kadar içmeğe vakit bulmuştu. 

Hala Faustanm gelmediğin! görlln 
ce bir beyaz şarap daha getirtti. Biraz 
sonra da bir tabak pasta. yedi. 

Bekliyordu, bu bekleme Uç saat sUr 
mU§til. Hala Fausta gözUkmiyordu. 
ÜçUncil şi§e şarabı da içerken Parda
yan bu uzun zaman zarfında hafiften 
bir uvku cekmediğine üztililyordu. 

xxıv 

DÜK DANGOLEM VE FAUSTA 

Bastil kulesinin kumandanı bizzat 
kraliçe Mari dö Mediçi idJ, fakat bu 
işi göremediğinden kulenin idaresini 
muavini olarak kendi adnmlarmdan 
Mösyö dö Şatoviyöye bırakmıştı. 

Bu zat ya.§ının bir hayli ilerlemig 
olmasına rağmen çok çapkın bir adam 
d1. Kadınlara karşı fevkalade bilylil! 
bir nezaket gösterirdi. 

Kraliçenin yüksek bir maaşla ken 
diı;ine vermiş olduğu bu işi yapabile
cek vaziyette bir adam değildi. Bu gi· 
bi işlerden anlamazdı. Kendisine veri· 
len nasihatlara da kulak uımryorrlu 

Maamafih Bastilde faaliyette bu
lunması icap ediyordu. Şatoviyö buna 
bir çare olmak üzere kendisine emin 
bir muavin aramıştı. Kraliçenin kendi 
Uzerlne yUklettii{i vazifeyi o da bu 
adama bırakmıştı. 
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le bunlardan korktu ve Fa.ustaY8 Şatoviyö işini yaptıracağı adamı 

zindandaki bUtUn T.a.bitleri gözden ge
çirerek bulmu3tu, bu adam Roz ismin 
de birisi idi. 

Roz doğma bilyilme bir zindancı 
idi, bütün ömrünU Bastilde geçirmiş, 
orada en adi i§leri görmil§tU. Nihayet
te küçük bir zabit olmuştu. Zindan 
idaresi işini gayet iyi biliyordu. 

Roz Fau.stayı zindanın önündeki ilk 
asma köprüden geçirdikten sonra ku· 
mandan dairesine götürdü. 

Bu dairenin ortasında bilyUk avlu, 
<laha aonra da ikinci bir asma köprü 
ile muhafızların karakolu vardı. 

Faustanın güzelliği Şatoviyöyü he· 
yecana. getirmişti. Prensese kar§ı bir 
çok komplimanlar yapmağa ba§ladı. 

Kurnaz kadın herifin biltün karak
terini anlamıBtJ, kendine has olan kuv 
vetl ile, ihtiyar çapkının hoşuna gide
cek şekilde harekete baı:Jladı. 

Fausta mahpusun serbest bırakıl
masına ait bir kağıt getirdikten son
ra zindan tçinde kendisile görllşmenin 
kabil olacağını Umit ediyordu. Bunun 
için Konçiniden bir de görüşmek mil· 
sadesi alm.ağa lüzum görmemişti. 

Fausta Şatovlyöyi ikna ederek malı 
pusun yanına kadar girmek imkanını 
elde etmişti, fakat Rozu hesaba kat
mamıştı. 

Roz hayvan gibi bir adamdı, kaba 
idı; Şatoviyönun Bastil nizamnamesi
ni bilmemesine rağmen, o bu kitabr 
harfi harfine ezberlemişti. Bunun ha
ricinde iş yapmak aklına girmiyordu. 

Nitekim ezberinden madde üzerine 
mnde okudu, bunların haricine çıkılır· 
sa en şiddetli cezalara çarpılmak 18.zım 
geld:ğini anlattı. O kadar korkunç 
§eyler söylediği ihtiyar kumandan bi-

la ısrar etmemeBi için rica etti. . 
ka. bır 

Fausta. DUk Dangolem ile ba.J kB'" 
yerde konuşabileceğini dUşünetek ç:Y 
bul etti. Fakat tahliye işinin çok Jl'tl.'" 
buk yapılmasını ricada butund~· ltl18 .. 

kat bu da. istediği kadar snrath o us
dı, kumandan muavini Roz nıabP a 

l a!ın 
lardan birinin serbest bırakl 11'1 :için 
80n derece kederlenlrdi. onun J<tı .. 
tahliye muamelesini kabil oıduğıı pıl
dar uzatıyor, fakat işin ç.a.buk yaar&' 
ması için 18.zım olan yapmacık b o!'" 
ketleri yapmaktan da geri kaıınıY 
d~ ·~ 

J(ıflw 
Rozun f §1 uzatması ihtiyar ç~P n~ 

ho§una gidiyor, bu suretle oıışt~tl· 
daha fazla beraber kalmış oıuyo fçiO 
Faustanın Bastilden çııtınSS1 pş.t"' 

çok uzun bir zaman lazım geldi. rdeıı 
dayanın ise zind8Jlda olup bit~~e e'/° 
haberi olmadığından bu gecıkJ11 
hayret ediyordu. tııJılf~ 

Ba!til kumandanı mua.vlnl ·yii1'çe 
işini zorlaştırırken zindanın bil 8sı· 
bir odasında şakaklarının kıtlaŞJ%1 sıt' 
na rağmen yüzünden genç 01dui

11t dll 
Iaşılan '\l'e Şa.rl dö Valvoa, J{o; ıtj• 
Verini, Kont Dangolem elinde b ıtı1<1• 
ğıt parçası olduğu halde sabırsı 
dolaşıyor ve kendi kendine: btst 

- Dün gelen ve yakında ~ğıdf 
bırakılacağımı haber veren eu ıtıııd& 
acaba kim gönderdi? Kağıdın ~.ıert 
imza yerine "eski bir dli§nıan.. ~ 

dOıt• -
yazılmış, buradan kurtulma~ yaıcıt' 
ise bu nasıl düşman, bu beninl rtul"' 
dostum demektir! •. Hem de kıl ]CalJ111 
caksın demesi kolay, fakat b8 
kurtulacak mıyım? "ş{lıl' 

Bu eski dü§manı ne ka.da.t el~ ol'' 
sem bulamıyorum. Hem de baJl 



pc..,_ 11 

konuşuyor L ay li • N e h a ri 

Avusturya Sen Jorj kız okulu 111.1.ı..., ( B~tara/a 3 üncüde) 
~ 'w:. &iW ~ kop yaıı IObk· 
"" Ilı" ~ R ptı. Biça~in hali 
~~ır etmi§ti. 

,...._e Iİtti? Ne yapacak diye merak 

~ cıe onun uptıt. eobl• doğru 
~) )lzı köte batında (Anadolu so. 
~ h bir levha vardı • 
~ :4- 1tlr6r yürümez, biru evveL 
'-. °il buraya sap•n kiiçUiil ıör -

' '"iıı "t rnerd.ivenine otu""Uf• 
' ekJneği midesine indiriyordu. 
~la &tecte ise, p01ta milvezzilnden ._,llnr .. alan gömlekçi ile bakka -
'ılt ~ e dort beş çocuk ellerine piı. 
'it~ Uft&lar, annutlar, eıaı-ek ~ 
~'ıı.. • heın oynuyor, hem de kıhval-
'ıı hpryorlardı. 

~I ~~lra. fakir çocuğun biraz tv. 
~Ilı iı P'arah.k ekmek aramasının se
~ . lh tdıyordu. Belli idi ki. yav -

~17enını, ve cebindeki biltün 
' ~ lı:atrksız da olsa bir loltma 
~ ~~ğa çalışmıştı. Taş m:-rdi _ 
~ . trli ekmeğini M!ıl i~ti~·alı, 
~en Çocuğun yanr ı sokulmak\ 

' lltedim. 
~!ık benim ken':iisine dJğru 
~la• ~ Cörür .:örmez, hirı:lenulı: 
~~anda gözden kavboldu. 

ıı...~~ ~nhnadan nvtl mahalle 
~ """"4i ile lson\ııtıun: S ~ ~. çok tükür, dıy,,rclu ... 

Q:'I b\ı k <ıer.ıirniı pislikti. Halbuki 
~ ~._ bir süpürgeci belirdi. 

" kıartulc!uk 
'hak:.aı dükkn:ndar. !oka ğa 

\lgünkü 
adyo 

~·Ogramı 
~ı 
''.~ dan. mwıtklat, 19,30 turkçe 
'~Yan ll'ertba Tevfik, 20 Burhan 

laratuıdan Türk •u.iklst ve • ao,_, Omer Rıaa l.,.ımdan ~ • 20,41 '-&nılyet ve arJw!a§ıan 
'l'ıırk mUB!kiai ve halk prkılan, 

~ 21.ı~ Ol'k81b'a. ~-11 .......... 
S S • ve erieıd ıuattn Pl'Cll'r&mı. 
~-1&<.openveopontpuça. 

~~on, konterw. ~~ mualkt, 
~ '1,'° viY*Nel lton.ri, 22, 

~~ • 22,3S ha\'&, spor ve ulre, 
• ~.' '3,30 l\aberler. "',.,. . 
~'~ llonaer, 11.•6 l'\'fJ(lofon, ulu 
~ 'b: ler, 21,05 opera. havaları, 
~· lıaık tarkılan, haberler, 23,ZO 

~~I 
~ ~ l't PIYano konııeri, 19,M gramo. 
'~S:..-..re, 21,0S eğlenceli mualki, 
~ 21,S6 lakoçya d-.. ID~ 
' • 23,3'5 dana orkeatruı, 24,35 

~ Ctaınoton ve~ 

~ " S, ~ lllııtaktst, 18.M karl§lk yaym, 
~ .:Ualki. 22,0S nefe•U aular mu 
~~ konaert. aonra dan• mwıikl. 

haberler, havL 

~~ ~• ~eıan ı~r 
....... -- ..... ~ llluhtelit •11tU81Uıdl at 
~~~r· 
~~de~wı . 
~ ~<Betır Kemal), Beyazrtta 

~
~da (Yorıf l, EyQpte 
' .... tala .. C:tf._ la.. 

\e <Keman. S&matyada 
~ ~batmda (bmall Hakkı), 
'"' (~\, ,...._.,. Ofllaameddln). 
~ "-'>· ilakn1llJ'de (bte_ 

~~-· ~~ de (Galataaaray), Poata 
lııı.~ 1, Galata Topçular cadde. 

\..~~~dl tKeQl&l l\ebOl). 
~~ 0 , 49 <o.ıopw1;tl. ~ Mat. 
~) eyaı), K"8Jmu .... (MO. 

ll-_clt <Neatl!l Aııeo), Bettk~ta 
~' i<:':!~· laıoıyerde ıOlmlaa), 
~~ "• Adalardallil .. : 
1N ~~· <OmerKuaa) 
~nıe caddealnde (Arman 

(Halk), Heybelide 

cijzel bir kedi çıktı. Boynunda kocaman 
biı kımuıı kordell aldı ldi. 

- Bu da nesi, diye .oracak oldum.. 
Ja~ deıt..1 izah etti: 
- Sigorta bayım, sigorta.. Kedikriıı 

q>1M1N11nda11 .01\l'L ..ıüpll lHdileri 
belli ttınek için QUtiln tıtanbqllıı)ann 
buldufu yeni mut. Fakat bu it bizim 
takağıa icadılıhr. tık evvela, lııedilerine 
kordeı.4 bailınn ~ aokak balla ol
muttur . 

Suıki pn~p blıhHdildllf!ıi büı 
9etmlt gibiydi, kedi de yavaı yawı ya. 
amma ..ırulmu1e •lnaı, 1turnunu "" 
boynundaki lroılılellyı efendiıinin ba
caldaf!N ıUrUyor, ideta: 

- Btni 1-tli~n lınırtal'll\lğa ça
ltştıl1n i~ln una tetekkilr tdtriın. d~
mek iıtiyordu. 

tlABERCt 

Son yoklama 
Bakırköy aakerllk tube•lnden: 

ı - SSS doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi bulunan yerli ve yabancı Eratın Mil 

YOklamalanu. 1 eyt61 917 sUaUnden IUbann 
~ıanarak ıı bi~tqria 9117 ~U.de D!. 
hant verUeçekUr. 

2 - S<>ıı yoklamuım l\ı.tıl1 JUıılerde yapı. 
lacağı qa~ıya çıkarılmııtır. 

3 - Yoklama muayyen günlerde ııaat 13,S 
dan. 17,S kadar. devam ecleoekttr. 

' - Allkadarların muayyen ıtıalmh 
ıube bintuımda mUte~kkıt A•ker. Alma. 

aıee.t•• -~ı etqı..t. 
YOKIAllA aewuaa1 

2 Pertembe, 6 pazarteııi, 8 Çal'f&!Dba, 10 
cuma, 14 ...ıı. 16 peJ'feınbe, ıo pazartul, 22 
c;ar~ba. 2' cuma, 28 l&lı, 80 eylCI pe11em.. 
be, ve ' blrincltqrtn pazartut. e Çarpmba, 
R cuma, 12 salı. 14 pe..,._be, 18 pazartul. 
20 çartamba. 22 cuma, 28 lalı, 21 bklllcinte, 
rin gtlnlef1, 

EmtnönU aakerUk ıubeaindeo: 
ı - J3S dotumJularmm ve bunlarla muL 

meleye tabi dljer dolUml)llann eon yoll1L 
JMIM'I ı-t-987 • ltibN'en JUM merke. 
ıtncte YJpılacaktır. 

2 - Eminönü, FaUb ve J:)'\lt Alatan JQQı 
takalarmda oturan yabancıların ntlt\ıa ctız.. 

cıanıarl ve mektep vestkalan ile Sultanahmet 
Dlkllltq k&l'fuımdakt J!JmJııltntl yabancı 111-
besine mUracaatıan. 

SSS doğumluların 
yoklamaları 

Ka$köy ,..._.,. UkutUE pılııe'11den: 

JC&tıköy, 1}ptw.r .. BQkos onreatnde 
bulunan 333 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi erlerin yoklamalarma 1 eylCI 937 tarL 
hbıcten iti~ ~(IJ hUkba•t konafmda 
yapılacatı !çtn mtlracaat edeceklerin iki \(ita 
Co~ ve aut\1.1 eU&danlarU• blr~ı. •U
raeutıarı Oln olunur. 

Galata Kartçmar sokak 10. 1LK ORTA ve TİCARET. 

Eylll iptiduındaıı itibaren kayıd bq)ar. 9 • 16 Cumartesi öğle4en sonra ve pazar kayıd yoktur. Esas 
tedrisat almanca ve türkçe olup ayrıca franauca ve inıilizce öğretilir. 13 Eylülde ikmal imtihanları ya

pılacak ve US Eyl6lde okul açılacaktır. 

.,, 
iŞ BANKAŞI Mprl •Un meT41aab ltulunan bütün~ l&hiplerine senede kura ilt 20.000 lİı'a aaükifat clatdmalPadır. 
1937 ~14DI ...... kttWe t.ırialtri: 'Tlul, Birinci Tepin " Birinci Kinun., aylwımn ilk ,W.leri. 
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Belediye bahçesinde 

c ı 
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1 18 inci sanal yıldUnUmU Istanbulon sayılı ve maruf sanat 1 
arkadaşlarının fştlraklle kutlolanaeaktır 

~ Programı çok zengin olan BU a ECE için masalaranızın temini. 
~ rica olunur. Telefon : 43703 • 

im lllllllllllll~llllllllllllllilllllOOll!l~illllllllllllllllllll-111-
~ ...................................................... ~ 

Biocel ..• Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarjında yaşlı kadınları 

daha genç glJsterir 
Cildinizin genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

bealeylnlz. Artık buru,ukluklar kalmadı. 

25 yapnızdan eonra: 
cildiniz, kıymetli Bio· 
celini kaybetmefe hat
lar. Eğer hemen beı· 
lenip ihya eidilmezae 
buruıup ıolar ve ih
tiyarlar. 

Biocel, bu yeni cild . 
unsurunda cildinizin . 
kinin aynidir. Adeta 
bcıerenin lbmu gay· 
ri müf arikidir. Cildini· 

50 yaparmda mil· zi açlıktan öldürme • 

BJO~· EL 
tesirini gösterdi 

TecrUbe edeblllrlz 
yonlarca kadmlann yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola· besleyiniz ve yaılan • malik olan SO yaılannda 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığmu: %amanlarda bir kaıdm 30 ve 30 yaıla· 
lamıt gibi görUndUk- bile cildinizin tiaima rmda bir kadm 24 yaımda 
leri cihetle erkeklerin fan ve ca%ip g~nrtın- görünebilir. Genç kızlar d• 
yUzUnde hiçbir itı"bar. mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur.- Son a- teri ıayanl hayret bir tene 
manlarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakillteainin profes~ J 
rü tarafından keıfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kr.,. 
wıaurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanım%. Terki • 
odilmit genç hayvanlarda gizlenmiı binde .. Beyaz Oksijen,. bulundu • 
cild hilceyrab: tnerkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiı saf Biocel vardır- Bu cev- rinden daha beyaz üç levin Uzer• 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi pyanı hayret bir ıurette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleıtirmek için matlub niabet iki kremi kullanmağa baılaytnı%. 
dairesinde tnevcuddur. Geceleri MemnuniyetbahJ neticesinden ıon 

yatmazdan evvel kullanım%. Beyaz derece memnun kalacak11nı%. 

EL-'Zi TO kremini 
anınız ve er sa ah daha 

GENÇ görününüz. 

,---------------------------------~ Binlerce Tokalon mü,teriainden müeueaemize mektup yazanla. 
rm mü§&hedeleri kendiliğinden ıelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalan kreminizden bihakkın istifade ettiın. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .•.. ) -

::.... 

Z. B. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalan 

3ürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.). 

8. Şehir 1. B. M. üL Tü. Konya 

Mektuplann uıllan ~nmızda saklıdır. 

alt Hu isa ı 
ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
81

., 

Çocuk larıo dişlerinin kolayca ~ık1118 o
na, kemlklerfnln kuvvetlenmesine, ç 

cuk emziren aonelerlo sUdilnfl0 

çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Bina işleri llAnı 

Nafıa Vekaletinden: da yaP" 
1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi Terbiye Enstitı:is~ ~ıcsiluoeY' 

lacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inpatı ayni prtlarla yeıuden 
çıkarılmr§tır. 

K~tif bedeli: 31600 lira 35 kuruıtur. aıeti ~•P1_, 
2 - Eksiltme 20-9-937 pazarteıi günü saat 15 te Nafra v~tc 1,pıll~ İ§leri Umum MüdUrlüğü Eksiltme Komisyonu odasında pazarlıkla 

tır. bC(lel ~· 
3 - Eksiltme ıartnamesi ve buna mUteferri evrak 158 ıcurut t 

bilinde Yapı İtleri Umum Müdürlüğünden •lmabilir. u1c ınıJ~ 
4 - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 ku:Ul~sı i1J"' 
teminat vermesi Nafıa Vekaletinden al ınmıı yapı müteahhitliği v . . 

!tmeıi l~zımdır. oeitlili° . Yon ,... 
5 - İsteklilerin vesaiki havi zarfları makbuz mukabilinde J{oınıs 

ıe vermeleri 11zımcbr. (5729) (3043) ' --::::jj 
IHi$iıl·M•=MU01M1•f4;pta _,,, 

- - ınııbasP"-
Beh er tonun . 

Ton Cinai ...... 13edeli 
574,5 Kriple maden kömUrU 15 1itS 5 ~ 

T .. 12 lir& 'I .... 
186 uvenan •• ,, ıııUct'rı r 

Belediye devair ve mUessesatına Ul.ıumu olan yukarda cins ve z-9"'9'1 

zıh maden kömJrlcri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme • ı~ 
perıembc günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnaınes:aiJcı 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı v e1't"pl'1' 
824 lira 18 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber tekli~; Jl)'cl' 
nı havi kapalı nrflarmı xukarda yazılı günde saat 14 de kadar vaı 
mene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul oıuıunaz· 

(B.) (5356) ~ 

Türk Hava KuruoıtJ 
Büyük Piyangos&J 

5. inci keşide 77 Eylül 937 Jedif• 
Büyük ikramye: 50.000 Liradı~· 

Jirabi' 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, k 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralı 
iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: fit~ 
Bilet a.lan herkes 7 jEylfıl/937 günü a.keamm& kadar bUetilli de 

bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •• 

-:::-:1:::::::·::111::::1111 11 •• ı:ı ••••••• ı .•..••.• :iiPP .. lii .......... . -1 f -- i R KET i ' 
1·
1 HAVRiVEOS:~..: 

!i: 11 Eylül 937 tarihinde mevkii mer'iyete &irecek olan fevkaİ 1 ısıO-
li!.zil!tlı bir aylık abonman kartları §imdiden icbırei merkeziye ııontt<> ı# 
·~ ~ midüriyetile köpI'J Boğaziçi gi§esinde ntılmaktadrr. Sayıt\ 
··n Uunmıza ilan olunur. 
•n••:;;;::•••••:••x•-•••••••••••••••••:cı••••ı•••ı•:• ... •••• ••m:: ····9!!!!!! ........ -............ - .... ---··········=mfimlnii!iiliE :::: •• ::::::::.: .. :::::::::::::::::::: ... ::::.:ıc.:.:ı ::• •••••• ı::: .::r.-. 

anz hekimi 

Dr.Muıat Rami Aydı 
Mu&yenehanesini Taksinı..Talimane 
Tarlaba§ı Cad. URF'A Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 
sonra aaat ikiden altıya kadar 

ama EylUI cuma aUnu 
-

~- Satdd< 
apart1111ar'I 

~~ Beyoğlunda lıtiklil cad 1"10f tfJJJ 
bet katlı, beıer odalr, ıı-ı1 , :..ı.
&örUr, denize nanr pyet t: ,,r;ıf 
acele satılıktır. Mil~ 1'0' 
Parmakkapı tıtikl!l ~~ 
birinci kat Emllk ~ _ 

·p NO AMA 
bahçesinde bu mevsimin son ı, O ~l I':! 

BttyOk SUnnet Necati P~ s~ 
D Dtflnll 1 Hastalarım herıf!ıl ~ JI" 

akpm 19 za bldar ;-
BUkreşin en meşhur meydanı MaJıınudi>'9 

11
,-

1 
Çigan Orkestrası 1112 de kabul eder· eti ,,,ı 

Aynca bUyllk silrprizler Salı ve cuma ,nııı 
ı · Tel. 41065 18 ze kadar paraaııdıt• 

lmm:a&llllllllH:IUllllUlllllllllJUD ____ --am:;.-


