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Tunusta ltalyanların çıkardığı hadise dolagısile 

~ransa, Italyanın tarziye vermesini 
'- isteyecek 

<1.tQfü.rk Kımıltaym dün1dl ccl.scsindc (soldrı Erdilıı Emiri Abdııllah m 
lıa.s miişaviri Esscyid Muhammed.) 

Kurultayda 
dü.nkü tezler 

~- ~@maı lYınnversn'li:esD nam ona 
t\urultaya çak hararetli tebrik 

telgrafı gönderildi 
!~inci Tarih Kurultayı mlinasebetile l tezahliratının, mcbzulen, füieal ve ilmi 
k Tarih Kurumuna memleketimiz. mcyvalar vermesini ve ayni zamanda 

... .z.~,..lı; Ul.lı...l;J .. .:t .... ı,, Q r••• _ı,. •rı .. lt\ia1 VP 

te§ekküllcrindcn telgı-.:.flar gel - kiı1türel tesanild bağlannın gittikçe 
ktedir. Kurultayın dünkü cels~sJıin daha kuvvetlenmesine vesile olmasını 

da bu telgraflar okunmuştur. Bun temenni ederiz. 
Roma üniversitesi telgrafında Bu bağlan Roma Univers~tesi canlı 

.,1e demektedir;. ' bir alaka ~e takip etmekte ve temini 
~orna Universitcsi, dünyanın insan için de en faal bir mesai iştiraki tesisine 
~· k ve devlet r.damı olmak münase- ehemmiyet vermektedir. 
aıd 1Ylc çok yüksek vasıflan na hayran Roma ünivcrsit~sini temsile Pr. Cul-
bt lığu Atatürkün himayesi altındaki yo Yakopiyi memur etmrkle şeref du. 
lıı;>nclrnitel ili.nci tarih kongresini yar ve oradan Boğazi.çi kıyılarında top-
'ilı Uar ve Türk ilim ve kültür mümes • lanan yüksek münevverlere, ihtisasatı-
t ~İne selam gönderir. Tebriklerimiz mızın tercümanı olmak lütfunı:la bulun 
llıt dar har ve samimidir ki, bugün masını rica ederiz. Derin tazimlerim.,, 
~deni yet tarihinin en enteresan mer- Rektör: M. P. de Françiıki 
a41ttindcn birinde cereyan etmekte (Kunıltayın dünkü çalışrnalanna 

n :nsan bilgisinin bu ehemmiyetli dair malumat 6 ıncı sayfamızdadır.) 

Başvekil dün 
Ankaraya gitti 

1 
Ayni zamanda mücrim 

Italyanların cezalandırılması 
talebedilecek 

Pa.zartesi günkü Ngon müzakerelerine 

Hadiselerin menfi 
tesiri olacak mı ? 

Paris, 23 (A.A.) - Tunuı hldiseleri 
hakkındaki tahkika~ devam cJnektedfr. 
ttalyanlann, Fransız himayc1io\ altında 

olan Tunusta kavanin ve nizamata mu. 
halif hareketlerde bulumuş ve inzibatı 
ihlal etmiş okluktan itiraz k<.bul etmez 
gibi görünmektedir. 

Bu sebepten dolayı Fransa, İtalya -
dan tarziye ve mücrimlerin tecziyesini 
isteyebilccekt.ir. 

İtalyan amirali, Tunusu tcrkctmeden 
evvel, teesslirlerini biDdiifuİştir. 

:ihtimal Roma, Franidıh talebine 
-cevap vermeden evvel rnıraJm rapona 
nu bekliyecektir. 

Franszz memurları, bu meselenin pa
zartesi günü Nyonda cereyan edecek 
olan mUzakereler üzerinde hiç bir terfr 
icra etm1yeceğini beyan etmektedirler. 

Ajansın yeni vendiği mu1ftmat 
Tunus, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden , 

(Devamı ıı ina:de) 

içki aleminden sonra 

Bir ihtiyar 
Yüzü fareler tarafından 
kısmen yenmiş bir halde 

ölü bulundu 

• 

f • 

Müf'ette'batı 7ı&Iiseye sebcb olan gem ilerden Kokmıbo (1roşede V espuçi gc. 
misinin kumandanı Amiral Goiron t16 Kolombo gemi.sinin kumandam 

Amiral Kartcrton.) 

Berline yapacağı ziyarette 

Musolini, Bitleri 
Inglltere ve Fransa ile anlaşması lmkAnı 

olduğu sUzlerlle 

Tehdit edecekmiş ! 

. . 
! 

• , 
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Çcnberlitaşta Vezir hanında oturan 
bir ihtiyar bu sabah od:ısında ölü ola
rak bulunmuştur. Zabtta ve adliye bu 
ölüm hadisesine el koymu§tur. 

(Devamı 4 üncü. de) 
~~~~~--~~~~~~~~ 

Almanlara, Musollnlye hoş görünmek için 
muazzam bayram yapmaları tebliğ edlllyor 

Döırfc sat o ırD a : 
Asaletini Kaybeden 

harp! •• 
Reıslmll gazetelere bakıyoruz;: 
DUn bir mamur medeniyet merkezi olan 

§chirler kırılmı§ çamur ~mlcklere dönmU:. 
lcr. 

Dün ne§ell bir hayat ile kayna§an crvild11. 
ııan ııoknklar bU,·iyeU meçbul maktullcr'.n 
cesetlerini tcııhlr eden morg gibi. 

Ajanııları olmyor, radyoları dinliyoruz: 
''MU~hltıcr Japonlarm intihap etmekte ol. 

duldan hedeflere bakarak ba.)Tet lçtndc kRJ. 
ml§lardır. çtlnkll bômbardıman edilen yerler. 
de hükı1mete alt hiç bir binaya, askert tek 
bir binaya dokunulmamıştır.,, 

•• ...... kaııab&da 100 kadın ve çocuk öldilrtil. 
mu~tur. 

(Y<4~ 4 ftnaüde) 

~a§1Jc1dliıı ıığıcrl.aıı~ ıııdaıı 1>ir intil>a .•. (Yazısı ~ ii11ciide) " .. .,.şehrine yapılan hava taarruzu sonun. 

Çin - Japon harbi 
A. 

Adi bir cin ayet 
J haline geldi 
~Donlar bombardımanlarında 
~ep sivilleri hedef tutuyorlar 

(Yazt8ı 4 il.Milde) 1 

da f50 kadın, ihtiyar ve çocuk cc:ıedl sayıl. 
mrgtrr. 

Bu haller modem .Tapon anıayı§mdak1 

•'harb .. i artık bizim anlayı§ımızın çerçeveıım 
den çıkarmıour. 

Bizim, yani medent insanın anladığı harp 
sll!hı ıılltıha kar§? kullanan "haktı mukabele., 
nln veya mlAha ısilAhsn: ııaldıran onurlu k&!ı. 
ramanm ııehnamesldir. 

Modem Japon anlnyı§lle harp bUttln mis. 
tık manasından sıyrılıyor, düpedUz 'Jllr '•adı 
cinayet,, tczabUrü g8stcriyor. 

Uzak Şarktaki cmperyalh:m kendisine ara 
sıra insan gtirünUşU veren son yaldrzlanm 
kazımakla me~guldUr. 

En Jptld&I ınsanlrk kaidelerine MJıuı Ter. 
mlye.n hırıdtc bu Tokyo muuır mederuyet.t. 
i:ı..ın 11e berbat blr kaıı!crldJr! BABEB 

C. f ta1ıtclba1ıiri ·uc tcv ki/ cdilcıı kumandam Fcrrmıdo 

AsôDeır ışn azottoDaur R 

Fransanın Malaga 
konsolosu mevkuf! 
Astlerln bu hareketine sebep, Fraosada 
tahtelbahir kaçırmağa kalkışan adamın 

tevkif edilmesidir (Yazım 4 füncllM). 
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Bulgar manevraları Tuncelinin Türklüğü 
Y a zan Şelıip Gilndilz Orta Asyanın ve Anadolunun 

:.ı:·~=·ı:n:u•:ı:;: Türklüğü kadar eskidir 
Bulgaristan Krallığı orduau, çoktan

beri bahsedilmekte olan manevruma 
başlamak üzere bulunuyor. 

Sofya genel kurmayının hazırladığı 
tedafüi bir harb planının etüdüne 
haaredildiği, Bulgar ajansı taraf m -
dan yan resmi bir tarı.da bildirilen bu 
manevralar, dört gUn sonra, yani bu 
ayın 26 sında başlıyacak ve 29 Eylül 
günU bitmiş olacaktır. Demek oluyor 
ki manevra sadece üç gün devam ede. 
cektir. Bunu müteakip kuvvetlerin 
toplu bir halde daha üç gün manevra 
ııahasında bulundurulacaklan ve kral 
Borisin tahta çıktığı günün 19 uncu 
yıldönümüne tesadüf eden a nktetnn 
günü büyük bir geçit resmi yapılaca. 
ğı da dikkatle bildiriliyor. 

Kral Boris 1918 yılı Ukteerfn ayı. 
mn 3 üncU gllnll tahta çıkm11tır. O 
günlerin Bulgaristaru birçoklarımızın 
batırlıyabildiği derecede yakın bir 
mazidir. 
- Umumt harpte dört devlet ittifakı 
mucibince Makedonya ve Tn.kyada 
tuttuğu cephenin biç beklenilmedik 
b ir anda inhillJi Ur.erine, ıüngüJe.rini 
payitahta çeviren bl fırkalarm teh. 
Qidi ile Kral ll'erdinand Jiulpriatam 
terke mecbur olunca ukerl parti genç 
veliaht Boriıi Bulgariatanın yeni bir 
Umidi halinde Bulgar milletine tak. 
Öim etmişti. 

Bulgariatanm o J11ııkU hali ile bu. 
günkü haU arumda elbette birçok 
farklar vardır. 

Bilytlk iddialar, hulyalarla ve deb. 
debe ile aynldıjı dedelerlntıı memle • 
ketine :müıll u g&1llmllf bir hayal 
kmklıjı ve hı.yattan bucinlikle av. 
det eden sabık Çat J'erdinand, Koburı 
Gota prenallk alle.ınln çJftllklerlnde 
manda yetıttirlp çavdar ekerek 
)tad!m Mıaır tarihini tetkike bltladl. 
ğı gün, dünya, oflu png Borlaln, • 
korkunç valtll btr ~ bvpaı L 
ritealiıde bWunan ılı't~ kaç 
gün tutunabUeceiinl ı..&Jİ& iutluL 
dU. Bir taraftan çiftçi, bir taraftan 
komüniat partilerinin 1emp&ti topla • 
dıklan Bulgarlatanda burjuvazi iki 
partiye aynlmıı, harp devri ldare9hıe 
iştirak etmJe olanlarla olmıyanlarm 

teıkil ettikleri bu iki parti biriblrbıl 
yemeğe bqlamqtı. 

Ordu blmamı§t1, maliye kalmamıt
tı. Netekim çok geçmeden imzaladıjı 
muahedeyle Bulgarlatan da ''kalmL 
mı§ gibi" olm\11, ha var, ha yok denL 
lebilir bir tekle girmletL 

. 19 yıl... . 
Bu on dokuz yılm hemen her ,untı 

ıuikaatler, sokak kavgalm, hllk6met 

gün Şulpriltanm blr ordu manevruı C\iınbUriyet. yurcluo her ltti111ini t 
yapacafmı öfrenlyonız. muvazi blr ıurette inkipf ettirmeli 

Ordu mane\'l'ası yapmak için ordu. ülkü edinmiıtir. Bu temiz dü1Uncenin 
ya ibtlyaç vardır. Demek ki Kral Bo. ar J>lr aman sarfmda tahakkuk etme-
riain Bulgariatanda bir ordu kurmut sini ıönaıek her Tlrk için bir bahtiyar 
bulundu~na artık "resmen de" inan. Jık ve hakiki bir nvktir. 
mak JA.zımgeliyor. Zira bu manevrala.. Memleketin bazı mıntalcalannda u-
ra ietirak edecek kuvvetlerin elindeki mumi müfettiılikler ihdası da bu haki-
ıllihlar. hiç de Nöyi muahedesinin katin biran önce meydana gelmesi için-
mUsaınahı rtt' ~i janduırut kuvvetleri. dlr. 
ne mahsus siJlhlar değildir. Faraza Dersim, uzun yıllaı imparatorlu:C 
Bulgar ajansı kırmızı "e mavi kuv. idaresi tarafından ihınal edilmiı. bakım 

vetlerin emrinde bir avcı tayyare fi. mbk yüzünden yurdun ui bir iilkeai 

losu bulunaeağmı bfldlrfyOt'. olarak tanmmrfttr. Çok yükıek daila-
Bindlrilmlş fırkalardan, motörlü rın, korkunç uçurumlann, vahıi kaya· 

ku~tlerden baheedilfyor. Yani bu. lıldann insana hqiyet veren inlerin ve 

gilnkU askerlik f enninln ordu diye ka. mafaralann kıpladtfı bu tabayı Deri 
bir memleket halin~ cetirmek cu.mhu· 

bul ettiği hUvtyeUn biltiln unsurların.. riyetin kurulduğu cilnden itibaren dü-
dan bahaeclileblliyor. tllnütm:ıı ve bazı zaruri ıebepler dola-

0 halde denild>illr ki 19 yıl evvel 
yıliyle yapılma11 icabeden ıslahat ıe· 

lnhllll eden, yok olan Bulgar ordmu ciktirflmifti. 

yeniden dirilmif bulunuyor ve dilne Büyük Millet MeclW ve onun ce· 
kadar hep ''umumi talim" eeldinde giz. nit .. hararetli itimadına mazhar 
lenmiş olan bu nevi hareketlere artık olan Muhterem lmnet lnönü hükumeti 

açıkça gtrlıme9hıe bakılırsa. "Bulga. geçen yıl, dördüncü umumi mllfettiı· 
ristan, "mızrağını çuvala aığdıramıya. Jik teıkilitını ibdaı etmekle Derıinı 
cak bir tekilde bllyijtmüt oldujwıa da alabmm ıamam pldiğini anlatmıı 
lnamyor,, demektir. oluyordu. 

Bulgar ajana1 bu manevranın teda- 2884 numarab kanunun aarahab da· 

\ 

~ prk Anad~halUD,& ıillp ıerl~ı-
mitlerdir. , . .. 

XIII üncü a•rdan aon{& AnMlolu
nun berhansl bir köteai devamlı bir iı
tlll yülü ıörmeaıiftlr. Ttrkllllerinl 
bütün ufbliyle, temizlifiyle muhafaza 
etmiflerdir. lranda. .. kurulan tıhanlı.,. 
lar dnled bu mmtaka Uaeriade bWm 

olmu" fakat bir TUrk idaresi oldatua
cluı ~ hüviyeti deiipm•l*lr· 
Nlha1et Oamanlrlar ve onlardan ...,. 
Tlmur lıtilllan hep ba )'itlerin Tlddlt 
IGnU katmerlen6inl,tir. 

XVI mcı unn ilk rub'un"--Irada 
4ı•letl eline olan lalı lsmaU laf~ ti 
meshıbüıi benimaemif ve bunu Anado--lu lçırUerine kadar yaymak lçln ldf' 
derectclı propaıaada Y•Pmıt " lalmeD 
de muvaffak olmuttu. Şii hocalarm ve 
tt1hlertn hakikat kitveai altında, ,ap· 
tddatı yaıilıf telkinler iki dwl.s Wrfbi. 
rine dutJrmUt n Yavuz lullin ldm 
mtfhW' Çaldıran Hferfni bu ml1patJa 
y&pauftır. 

Yavuz, lran ü~erine pderken bu 
mıntakadan reçmif, Şfnili kabud eden 
Türkler o büyük padipbın ıuebinden 
korkarak dafiara kaçmıılardır. Bunlar 
Tunceli daclanna aılmmakla 6ftlmclen 
zorlukla kurtulabilmltlerdir. 

fW mahiyeti tıserlnde mara JUzum ireıinde yeniden vllcuda retirlten Tun· O zamandanberi Denim diye anı-
görUyor. Bulprlatanm komtalan bu- celi vali kumandanlığına uyın ıeneral· lan bu mmtaka ehemmiyet kuanmaia 

lerimisden ı.m .. -ı.. Abdullah AJpdo- baılamıı. timar adiyle buraya ı&nderi-D& itimat etmemek için ortada bir 11- ....... ,. ... 
tan tayin edilmittir. len kimseler de devlet nQf uzundan ia-

beb ~gerek. DlrDmlt '.Ve dL 193& yılı fUbatm bhinci ,unu EJI. tifade ederek yerleımeie ve köklet-
rllWmflllne çok dikkat edDmlı olan bu zize relen korreneraJ Alpdopn, umu- meye çalıımrılar ve _.cmrı bir nevi dere. 
ordunun, BallwıJarclakl buslnkU BL mi müfettitlik itleriyle vali ve ku· beylik dem asımtlardu ~ 
llh prt1an içinde, tecavG.d bir .kucL mandanbk iflerlni ayni zamanda JÜ· Daha aonra bu derebeylik bqka bir 
ret olmak latldadmı ve böJfe bir lm.. rUtmefe baflamqtır. mahiyet almıı. dini ıultayı ellerinde 
klna ulı_..,ueaetmı kabul etmek la. Alpdoian. imanlı bir kumandan, tutanlara intikal etmiftir. 
tiyenlerdlıa 4e1ills. vatanıever 1'lr pnenl. temiz duyruJu Tunceli - Denim yıllarca, yolsuz-

~ GONDOZ bir Türk çocutu oldulundan tayin • Juktan, mektepıizlil:ten mahrum kal· 

Bi 
Motlr uadal ,arptı, 

bir 1•r•h var 
Bqiin uat on birde Galata köprU· 

ıUnUD altındaki reçitten ıeçen bir mo 
tör birdenbire lrarpma çıkan bir yolcu 

undalına tlf Plllll YI kayak parçalana
rak içindekiler deme d&IDlilmotJerdir. 

Kuuedeler derhal deaiı.Aea çdwl 
11111 ye bunlardan blrillin urt. kolundan 
apa yaralı o1ufu ,arllerelr otomobille 
hutahaneye kaldınlmııtır . 

MotlSrUn kapdaru blkktn~a takibet 
yapıhnaktaclır. 

dlldf..Ji ~~~lı lllJI~~~--~ -·ı ..... .a.,_. u. a1•r,:~U1n•~qup~r. 
ile ~tır. Bu in~ Bu va~iyet. f'yhlerin.a.eyitltriq.. ek· 
meydana ıetlren tttphesiZ lrorreneralln metine yat ıürmUı~ cehalet koyulaı· 
dUrüst hareketi. iaabetli ıCSriifl, alice- tıkça orada yapyanlar daha feci vaziy~ 
nap bir ruh tafl)'Jfldrr. te düımJıler ve ba~ıındaldlerin tam 

Tunceli tqldlatmm 'rilcuda ıetirll· manuiyle köleai olmutlardrr. 
dili Derıim aabaıı uJeıı ve nnlen is Burada kapalı yattımak. irfandan 
bir Tilrk diyandır. Kiy, dai. dere, mahrum bulunmak daima kendileri için 
ıu ve aıiret iıimleri, mezar tqlan ve. zararlı olmuıtur. Kendi kendini iclrik 
ıurada, burada ıö.ıe çarpan Tilrk eserle 
ri, ırk ve Adetleri, Uean kökleri hep 
mıntalıanm TiirfrllltlaU berkne llayla
ran birer barb hakikatlerdir. 

Bu&'ln Tancelinde yaflYM Seyit a
dını takman ldmaelırfn bepal menıele
rinia Horuandan ıelme olduklanm aöy 
lemekte müttefiktirler. 

Tabiat zorluklan «lolayıaiyle ana 
yurdları olan Orta Aıyadan muhaceret 
etmek mecburiyetinde kalan TUrlder. 
den bir kısmı lran yaylaundan ıeçerek, 
Van kıyılannı takip eyliyerek. Murat 
vadilerine edip yerleflnltlerdir. Bun
lar SumerlerJe akrabadırlar. Ayni dill 
konuıuyorlar, ayni ldHtürl yaptırlar
dı. Ka'riınler kapıırndın yani Hazer 
clenlalnin timaJ ile Ural dağlan ve Ya-

yık ırmağı ara11ndan rt~erek Avrupa 
içlerine aolnılan muhaceret dalplann. 
dan bir kumı da Kalka' yoliyle Jl'ırat 
ve Burat vadilerine gelip yerleımJıler. 
dir. 

Tarihlerde, Hititlilerin (Etilerin) 
Fıratrn prkma ıeçmec!flderi yazılıdır. 

F'.lkat ıon tetkikler, ıon ele ıeçen ve 
göze çarpan eserler, bi"ıde Etilerin Fı· 
ratın prkıncla da ya,a~ıklan hakikati· 
ni uyandımqtır. 

XI inci urrda (26 afuıtoı IOil) 
Şarki Roma imparatoru Romen Diyu
jene kartı Alpanlanın kazandrjı büyük 
muzarferiyet, Selçuk T:.&rklerinin prlc 
Anadoluıunda bir kere daha yerletebU· 
melerfnl kolıylaftırmıştrr. 

edememiıtir. Bir hak ~ibi olamamıı, 
inuncı yapyamam~ babtaı.ıbktır. 
Onlann iptidai bir tarzda yıpm111an 

kendilerinin kabahati dciiJdir. TUrkle
ri bu halt koyan, ıö•leriniıı açıldıimı 
iatemlyen Oımanlı pacliphları idi. 
Onlara yol ,,apdclı. mektep sf59terlldl 
de mi bunu kabullenmediler? Hayrr ! 

Cumhurlyet. halk iclarcaidir. Yur. 
dun her lcötellnı ı,.U ehemmiyeti v .. 
rir. tıte o dUtüncedir ki buıün Tunce. 
lini ileri bir hale koyuyor. Tuncıdi 
yollannda 4uJdupmuz kuma ıeılerl. 
yükıelcn kıtla ve mektep binalan hep 

cumhuriyet IHl'ldir. ÇUnldi buram ela 
TUrldet diyendir. CIUMuriytt ptla ... 
len bqarmüta aacllctıır. 

Bil, bUfllnkU Tuncelini. dGnldl it
ri aaltaaat dlYrinia bir yeri .delil; çum
huriyetln fıybU ve mamur -bir ilkti• 
glrmele buırlamyo~us. 

!fler llerlemlt· ıaerler clile ıeWttir. 
" . &ibis Orta......_ ... il J1 1 1 

O..ıc-aAC.U 

Akdlnllde konu nma Clba lıltllll lngl Us pmllertae JeDI 1ılr lJet komDUfhır. Bu 
&Jet epe)' ıenıı bir meufe dahWDcle denlzalb ıemDertnln barekeUerinl ka)'rt ve saptetmek. 
tedlr. TakardakJ rMim bir ntımanul LoDdr" ela OUmpi,a dau ~ tefblr edllmekt• 
otan 1ıa l1•tl ıa.tertror. 

tX uncu a11rda Ab!>a.ıterle ~irlikte 
çalıpn Türkler.den bu~ünkü Tuncell 
mıntakauna ıelip yerl!ftD)er de olmut' 
tur. Jıtafkular.dan inerek AbbuUerle 
döiüı~n Hazar Türklerinden bunda 
kalanlar da vardır. Maden kazauna 
yakm Huarbaba ~fma kendi adJan. 
nı vermiflerdir. 

xm i1DcU uırda Aı,,ada büyük bir 
imparatorluk kuran Mopllar, Wr~olı: 

( A.) - Demaıtan Jı'\ıu, djtıliyttı " Civarda bulUDU deDlsalu pml"nfn s.t:lkaıu. 
tinJ, eeyrhd " bareketlerırıı kaydede."' maklıt~ (8. ve C.) makJııenln '•ıöa .. lerl. (D) - kıı.. 

manda kaprU.IDae koalll&11 ._ ccmı kapıanı. • dımlllltmı dlaltteıl mUuoton. 

• 

Tllri kibllelerfnf kendilerine ıamiıra· 
*"'mqlar ve bunlar :Sa yurtlanndan ay· 

lSTb<BAl.11 BiR BjKJI 
- sı. 19to ~ taWtm eanm. 

23 EYL'OL - 1937 
o 5 su 4 

ata,ata daie 
~g~t değil. 

lıilca6et ~. 
A S1UKIZIN lcadlarmdJIL ....... 

yet etmeyim ctiyoruıo --~ 
sanda sabır, tahaınmill mu ~ 
lar? Vakitli vakitai&, yeril~ ~ 
bağırtısı hiç çekilmiyor... Şii' , fllf!. 
purlarma da koym!lflar, he[.~:..., 
lert Botu ahlllerfnl ~ij( 
~e ialrane ama ...--_..ı 
tft l")rgun arım ltinden evini -
vapurda blru dinlenmek lltlytll dlJll 
yapıyor bilmem? Ben o vapUtUll 
ldSprtlcleJd balJne ~ 

elan~~~~~ 
varcllr. BJslm tan.fa ltli191l ~ 
da henlla 8>1• bir 197 yok. 111'. 
n18beten u bfr 181' ~ .. 
)'UIDÜ bile bbll ohınr· ~ 
bah ol*m, akfam ol8un, ~ iit
de mUıllktpensaıı ef~ 1/1 
anıda )'llklek ..... WJ& .... ~ 
makam tutturup lltmerıerfndlll ,-·i/Jll. 
il lat:lfacle etttrm• kalk•""' t/11 
...,...., J'üat Cllllar -~ 
tl içlerinde - pek nadir .... 
ber - etraftan tmlh ~__., w 
talrcUrtar ...... ~~ 
bulmaUJW. l'akat n4iomm 111 ,..~ 
muı, ne de öyle bir clfrayetl ~ 

Sokakta. vapurda ne iae ne~ 
evinde de rahat bll'akmıyor. ~ 
yediıincle çalgı dinlemek he ~ 
lnunlır da bulunUJOr. lyi ~ • 
cerelenni kapuatar, makilıel ~ 
kıualar olmaz mı? Hayır; koDU ;, 
ıuya da iyilik etmek iatlyorlar~~ 
&in, pce tahta kUl'IJIUDda& ;....ıı; 
nekten uyuyamamq 1>lman1& ih"':""".....t 
ni hiç hatıra getirmeden pencefllP,~-.: 
açıp ıesin de yedi mahalleyi 
cak bir pddetle gslrmuı lc;bl ., l.fl,I 
alıyorlar. Kim bilir? belki k~ 
nnın kendilerine bir mUınettariıM ~ 
ai beslemelerini bekliyenler de ... ;it 
Hatt& hlt ltlpheais ki komtW&'~ 
~da. )öyle -4foeu olan b~ 
hı·.-.uıa.....,.,lllllllap vsr m 

ı~• MHwl• ,,.. 
Emhılm ki çotu kimse radio>!~ 

siki içhi değil, bilhana gc;sterfİ ~ 
kullanıyor. öyle olmua yaVlf~ ~ 
ler. Hem mmikinin, bntiln ~ 
natler gibi, terbiye edici bir ~ 

oldufu muhakkaktır. Onu .eveD~ ~ 
anhyan adam, kendi r.evkinilı ~ 
lpence olmamaamı dtlftln~ oıot tk 
incelir. GOntın veya pceo1ll ~fi 
mu aaatincle raclio ile etrafı tM.JI' 
denler kendilerinden bqka ~· 
yi, mU8ikiyi de aevmlyorl~n.ıerl ti' 
Calll dinlemek anuau dec,JU""~ 
elvanla oturaDlara bir rad~ 
teri oldufunu bildirmek ~ 
bN1E& bir fe1 dejildlr. ?Atell ~ 
radto fabrikaları taraftnclan ~ 
ror.etleri yakalarına takıp ~· 
illncı otmatı bile ıözlerlne 1~ "' 
Aanmızm icadlarmdan ıllc ~ 

mek ç~rkin tey ama ... DoğrUlll 
tim radiodan deiUt 111· lllMl:-·u 
mlılmdu. o da - ... 
)'&! 
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~e . . ..... 
, HUH (jOCUŞUJH: 
s3 Y.aŞonci"an 

'anrFa ıt»aşuıyan 
1 aşıK ..• 
nsan ömrünuıı eski d~vtrlerJe pek 

:un olduğu iddia edilirdi. Fakat 1ıon
~t ~~.nazariye tekzip olun~u. Filanca 
,, ılanc3 peygamberlerin 800-900 

(~'.Yaşadıklarına dair i::cıia varid de
lt~~~· Zira, o zaman, seneler b'zim 
(\'ı:rıimizle ölçülmezmiş .. 

~f l.taamafıh çürütülen bu uz..ın omur 
tıı &ancsj ilmi bir nazariye tarafından 
t \'\'ctlendirilmck istenmişti : insanla
: barsakları o şekildeymiş ki, t abii 
i >'atnnız , iyi bir gıda §ckl:yle iki yüz. 
a'rı Yukarı uzatıhrmış diye bir iddia 
?ta.lıkta dolaşmıştı. 
~~ikb:nane iddia.. Pek çok kimseleri 

1nd:rmiş, fersizlenen gözleri ıştldat
~%. 
~· 

11." :rtdi yeni bir mesele ortaya atıldı. 

t
:11den bir nesil evvelki bir ahbabım, 

ırı· 
ı. sevinçle omuzuma koydu 

........ Delikanlı t Delikanlı! - dedi. 
tf ........ Kime böyle hitap ediyorsunuz, a 
Cildim .. , 

......, Size. 

........ Ne münasebet? .. Ben nerede, de
~lılık nerede? O cihetten tekaüt ol. 

t, Sabık delikanhlardanız. 
dt~ Yok, hayır .. Siz hala, genç!i?iz, 

kanlısınız ... 
'• ....._ Bu, cidden bazıları için mukad
~-rf 
aı- ır. Mesela Celal Sahir Merhuma, 
A_

11
lltiye kadar, "genç şairlerimizden,. 

-crıd· 
'tıf '. ve yakıştıydı. Fakr:.t artık, Yu-
bıı ~1Yaya, Orhan Seyfiye bile eskiden 
~I derece alışılmış olan o sıfa tı veren 
~dı .. 
lttt.ıhatabım: 

t':" .Siz delikanlı <>1u'n d~. biz de genç
llnizc doya doya kanahm l . dedi. 

ı:ı~ Ay, ne ll'!Ünar.ebet?. Siz de mi o 
~dasınız? 

....... .. 
~le ya: 53 yaıındayım. 

~....._Dağın doruğunu çoktandı r öte ya
•ırnışsınız, öyle ise .. 

::- Ben de öyle aamyordum.. Fakat , 
ı;ılnı. 
~ ış meğer .. Grata Garbo, Allah 
~{.olsun, bu Umidi, yüreğime aşrladı. 
, ,~. bUtü~ ıaunya erkeklerlnce peretı
' ılen hır kadındı; kime iıteıe vara- ' 
~dı? i t ~ w§ e tuttu, • hem de eskidenbe-
~ d~g~ • 53 yaşında bir erkeği: seç
tlll.ı, bizı nasıl nikbinliğe ıevketme

\ ~ beınek ki, en müstesna bir kadın. 
'>o 3 Yaşımızda, yepyeni bir hayat baş
~~ t. Tabii, izdivaç, istikbaldeki bir 
~ •cneleri .:stihdaf eder. Oğlumuzun, 
~}'!\~muzun mürüvvetini de mi gör
ltır:lını? Bir çocuk ancak bir çeyrek 
~ .a Yetişebildiğine göre, demek ki, 
b t ıiç sene, ferah ferah yaşamalıyız ... 
Cr,~ taraftan da sevincimiz şudur 
>arttı Garbo, 53 yaşındaki erkeği tam· 
~t·· ltş. Sonradan sevmi• . B iz.: de 

ijl\ y ' 

tıı ttıu ta'.:'lıdığrmız kadınların • hat ta 
~ .•tesnalarının • bun:idn sonra ıev
lıt,~.~uhtemel .. fştt güzel bir hayal.. 

'> 1.ıkemmel bir teselli .. 
(,at · 

'~11.en hayatın en güzel tarafı, hayal, 
1 değil mi?. 

"'--- 'VA-Nu) 

Gezdiğimiz sahiller her sene birl.xıç l•ere böyle sularııı istiM.sııuı uğrar 

lstanhul konuşuyor ! 

I-lasır iskelesi kokmuş 
balıkların istilasında ... 

Burayı her sene bir kaç kere su basmasının 
•• •• ahnamaz ? onu • 

Tütün Gümrüğü meyt:ianından saptı. 
ğım dar sokakta arkadaşım foto Ali , 
diyordu ki: 

- Ben buraya, her sene 3-4 kere 
g,"- 'm. H ava biraz lodoı oldJ mu, şim. 
di göreceğin =z yerleri deı hc:i su basar, 
ve gelip resim alırız. Hemen hemen ben 
kend'mi bildiğim, daha doğrusu gaze
teciliğe başladım başlıyalı bu böyle
dir. 

Hem dostumu dinliyor, hem ·de etra
fımı tetkik ediyordum. bir k~şede çek 
çek arabasının içine yerleş:irılmiş tama_ 
men çüriimÜJ kavunlar s .. ta:l bir adana 
gördüm. 

})iğer bir köşede de, seyy:ır bir tah
ta tezgahın üzerinde, plav, çorba. ba~ 

ıatılryordu. • 

Plavcının vaz'y1..tin:ie, ahşık olmadı
ğımız bir garip manzc.radap başl:a bir 
şey yoktu .. Fakat ı;ürük k.tvun satı§ı 

ciı:iden iğrenç bir işti, doğrusu .. Bereket 
ki sokağı çabuk g~; : p. hu manzarayı 

fazla seyretmek naaip olmad· • 

40-50 adım yürüyerek deniz kena -
rına çıkmı§trk. Dar bir kaldırım döşeli 
yoldan sonra, denize doğ:-u ~·raz da 

toprak yol uz2nıyor. pisliklerle dolu 
sahilde yanaşmış mavnalar. kayıkhr 
duruyordu. 

B eri tarafta, yaya kaldır . ının kena. 
Tında muhtelif dükkanlar sıralanmıştı. 
B ir gazcı !dükkanının önünüe iskemle 

vaza n: Haberci 

Eu aiirc/iifjiiıı'ii : maıızarrt bc1ediycııiıı bir ç;jp isiasyonwıda alınmamıştır. 
IJaliciıı ha.sır iskelesi sahilleriııcle dcııi :: iıı Viı~iycthıi göstermektedir. 

Ve sonra diğer arkadaşlariyle bera - · toplanmıştı. Bu kalabalık içinden yaşh-
ber anlatm•ya başladı: ca bir zat ileri doğru yürüdü, karşımıza 

- Öyle · zamanlar olur ki, sular dük gelerek: 
kanlarımıza kadar girer, ~imdi üzerine - Kuzum, dedi, bir de şı: sahilimizin 

bastığınız caddenin olduğu yerlerde pislif ni, rezaletini yazınız .• Ve eliyle 
sandalla gczmiyc başlarız ... 4-5 sene- önünde duranları açıp bana sahili göste 

Hatayda 
::Pka glyllmesloe 

ı saade edllmlyor 

atmrı oturan insanların r.:nlarına so -
, kutup konuıtum. İlk sözleri su basma

dan şikayet oldu. 

dir buralı esnaf arabalarla rr.oloz taşı - rerek anlatmıya başladı: 
- Önüne gelen şu denize süprüntü yor, önümüzü mütemadiyen doldurup 

yükseltmiye çalışıyoruz amma, bJ kafi 
gelmiyor. 

atar ve bunlar toplanır, toplanır, gelir 
bizim önümüze yığılır. 

•k • ~, lt enderun 22 (Hususi) - Suriye 
) lta"da k .. 1 "k. ·• tt b ı ço oz enen su un ve nuıa-

tl(ı lt~ması beklenilen işkenceler bir 
tt,İıl dınınemektedir. Yeni Fransız dele 
t t'· c bağlanan ümitlerin de bou ..,ıktı -

Ot" :r- ::ı 
.\l 1.ıl~ektedir. 
~ e\tı. Türklerden yedi kişi İıkende. 
\ ~ tclırken şapka giydikleri için yol 

t~ ,~~:ınaıar tarafından tevkif edile· 
'td(s" .. rıne kelepçe vurulmuş ve döviı 
~ Ule Antakyaya götürülmJşdür. 

~~ ttt~ıa dağında bazı ermen ilerin tt-ı 
~tı, 1icleri Türkiye aleyhtarı nümayişe 

Itır- ~ .. delegesinin de iştirak etmesi ' 

~ıı~ı~~~eri arasında büyük bir hoş
~ uyandırnuştrr. 

<!eneral Bek lr 
,~•tkının katili 

~~~ama makktlm 
\~1~dad, 22 (Hususi) - Türkiyede 
~~~ak askeri mane\Talara gitmek 
~ aı1rlanırken Musul tayyare 
i.ıtr ında çay içerken öldtirüler. 
ııı :arb.iye reisi general Bekir Sıt. 
\~~ atuı tı:.yyare neferi mühtedi 

~~U. t Salih divanıharpçe ' idama 
ll"ı ~dilmiştir. 

- Aman. diyorlard ı. K!ş gelm:yor 
mu yüreğimiz atıyor. gene su baskın • 
lan b.ı§lıyacak diye ... 

- Bu vaziyet kaç senedir devam e. 

der, diye~ek oldum. içlerinden birisi 
yerinden fırladı: 

- Ben 25 sencd:r bur;ıdayım. ken -
dimi b · ıcF.,, bildi vaziyet aynidir ceva . . 
hını verdi. -·--· . - ... ... 

• 

Buraya güzel bir rıhtıı"l yapılmalı, 

ve yollar da gcnişlctilere~. asfalt dö -
• şenmeli':iir. Bugünkü vaziyette yolda 

bir araba dursa. haclıdi ise bir insan 
yoldan geçebilsin. 

Yeni halin önü nasıl yapıldı ise, bü
tün bu sahili öyle yapmak lazımd ı r. 

Bu sırada etrafımızf:ia epey insan 

Çürük yemiş, kavun 'karpuz kabu:ı:. 
!arı gibiı binbir türlü müzehrafat arasın 

ıda bizi en fazla rahatsız eden kokmuş 
balıklardrr. 

Her gün sizin gazetelerde yazıyor -
sunuz.. "Şu kadar bin palamut deni -
ze dökı:ilmü~, şu kadar bin palamut im

ha edilmiş,, diye .. işte bütün bunları, 

balıkhaneden denize uöküyorlar. Ve 
sonra hepsi de kokmuş. şişmiş bir hal
de, doğru 1.lizim sahile toplanıyor. 

Rica ederim size, benimle beraber 
on adım yürüyüp geliniz .. 

Oradan ayrıldık.. Sahile doğru ilet
ledik .. Denize yakla~tıkça, genzim pis 

kokularla do:uyordu. Gayri ihtiyari 

mendilimi çıkarıp burnuma götürdüm. 
Yanımdaki zat bunu derhal görm~v·i : 

- Nasıl? dedi. Bir an bile tahammül 
edemiyorau:ıuz. Halbuki biz, hayatımızı 

burada geçirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu balıklar eğer denize dökülecekse dö-

külsün, fakat açığa, akın tılı bir y'ere dök 

sünler .. Binlerce balığı Halicin dur. - ı 
gun sularına dökmek. bu sahilde otu -

HABERCi 
(Dcvamı'6 uıcıda) 
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KURUN' da 
Ta,delen suyu 

Asım Ua bugünkü bal) yazrsmda İatanbulun 
bir lhtlyacma dokunuyor: İyi ım. Diyor ki: 

BugUn Taşdelenin bir damacana.ar Kadıkö. 
yiliıde bir binaya, 1stanbulda yüz elli kuru. 
ııadır. Bunu kolaylıkla bulmak mUmkUn ol. 
mıyor. Onun içindir ki Taşdelen suyu İstan. 

buldan 1>8.§ka birçok yerlere kadar §!§eler 
içerulnde gittiği halde gUndelik sarf!yatJ 
yckônu yirmi beıı tonu geçmiyor. 

Dl"clJkten aonra llAve f!dlyor: 
Damacanalara eular doldurulduktan ~onra 

çifte mUhUr vuruluyor Bu mUhUrlerden biri 
Evkafaı öteklsJ 1stanbul Belediyesine aittir. 
Bazı aatıcılann bu mUhUrleri tutan telleı1 

kopardıktan 8-0nra alelAde su ile doldurulmu, 
damacanalara taktıkları, bu suretle sahtekli:
hk yaptıktan rivayeU vardır. Hatta Taşd'?. 

len suyu sarfiyatının gUndc yirmi be§ tonde.:ı 
fazlaya çıkmamasının bir sebebi de bundıı 

görülmektedir. Fakat buna karııı almacai< 
tedbir sadece Tnııdclen 11uyu alanlarm işi hlz. 
metçllere bırakmayarak, doğrudan doğruya 

damacanaların mühürlerini kendi ellerile ko. 
pannaları ve bunlan suucularm ellerine br • 
rakmamaları olablllr. • ' 

FikrfmJzee halkın umumt sıhhatini alA.ka. 
dar ettiği için su Uzcrtnde Belediye varidatı 
dü~Ulmesf doğru değildir. Alem dağından 
her gün bo§uboşwıa akıp giden elif tonluk 
Taşdclen suyunun herhangi bir vasıta Ue §~
bire indirilmesi ve klr maksadı düııUnillmi. 
yerek bundan halkın a.zamt derecede istifa.. 
desi çareatnln ara.nmaaı IA.zımdrr. 

CUMHURiYET' de: 
Barut fıçısı 

Yunus Na.dinin bugünkü baş yazıı11nı ııöy. 
lece hu!Asa edebiliriz: 

Bir yıldır Avrupa. aulhunu ikide birde teh. 
dit eden bir mesele vardır: İlpanya. Bu, Ak. 
denizde de emniyeti ortadan kaldıracak va. 
zfyetıer g!:loterdi. Bqta. İngiltere ve Fransa 
olan devlt!t gruptan Akdeniz koraa.nhğ'ına 

kaJ1!1 blrleşUler. Bunlann kuvvetli olU§U kor 
sanlık ydpan tahtelbahfrleri sindirdi: çUnk!I 
neUcede bu meçhul gemilerin tanınmaııt lh. 
tımaıı vardı. 

Şayet, korsanlık yapanlar, devletlerin kor. 
Sanlıkla mUcadelelerln~ mukavemete kalkııı • 
slllardı l§ değlfecek ve İlpanya l§inln yenJ 
bir harp doğurması fhtlniaıı !azlall!.§acaktı. 

BugUn Akdenlzde emniyet tccaaUs etmi7 
olmasına ra.fmen İspanya bir barut fıçısından 
farksızdır. 

Maksatları qarp olmayan Akdeniz devlet.. 
leri büyük bir Akdeniz de\•leti olan !tatyanıtı 
da Akdeniz emniyetine i§tirakinl iltizam 
ettiler. ltalyad& buna muvafakat etti. 1ts.ı. 
yanın kontrole ne şekilde tııtırakl ııraııtmla. 
cak korkulur ki yine eııkl kontrol meseleleri. 
ne kadar kayılacak. 

Bugünlerde ltaıyadan İspanyaya asker gön 
dcrııc:eğl yolundaki haberler de l§I ciddi bir 
fl&fhaya koymu;ıtur. 1 

Harp devleUerce latenmJye.n btr felAketse 
belki işin bu son aatba.smda İspanyol iıılnln 
bağla.r:ıablleceği zararsız bir hal suretini el 
blrliğile arayıp bulmak için bir konferans 
toplanır. 

tıı bu konferansta herkesin kabul edebile. 
ceğf hal çıtresinl bulmaktrr. 

İtalya Jle Almanya netice iUbarile bolşe. 
vlk olacak bir lspanya istemiyorlar, ve böy. 
le bir İspanyayı kendi rejimleri için tehlikeli 
buluyorlar. 

İngiltere ile Franaaya gelince bunlar da 
netice IUbarlle İtalyan • Alman tesiri altında 
kalacak faşist bir bpanyayı ho~ ve bilhusa 
kendi selAmetıerlne muvafık bulmuyorlar. 

Bu iki zıd vaziyeti cUmlanln kabul edece~ 
makul bir ııekle ifrağ edebilmek için ne yap. 
ınaıı? Zannediyoruz ki yalnız §WlU: İspanya 

ne l<omUnlst olsun, ne faşist. O mUlkl tama. 
mlyeUne biç halel gelmeksizin sadece 1apıuı .. 
yol kalsın \·e tam mUstakll bir idare ile kc11 
dl mukadderatını kendisi tAyin et&ln. 

Buna göre devletlerin İspanyaya mUdahA.. 
leden ellcrfnl çekmeleri ve hatta mUmkUnıı-ı 
clhirllğllc onu tam İspanyol olup bun 1span. 
yol kalacak bir neticeye ııevketmeleri !Azım. 
dır. Böyle bir neticeye varılmcaya kadar ıs. 
panya A vrupanm bir köşesinde barut t'ıçıııı 

olmakta, barut fıçısı kalmakta devam edecek 
u. 

Kedi muhabbeti 
Mehmet Selimin, kedi muhabbeU m&§hur _ 

dur. O kadar ki evlendiği zaman bile kan.aını 
kedi ıoltllnde görmek ister! 

Blrlnln sevdlğinl ötekinin sevmemesi ve 
bu yüzden aralıınnda anlaşamamazlık çıkan 
yakm dostlar vardır; hatta karı kocalar bl . 
le. Mehmet Sellm bunlardan bahsediyor. B•J. 
dapeııtede bir tarih meraklısının evlcnl;ılndeı:ı 
dört hafla ııonra kanıımın ka~tığını ve mab. 
kemeye dU§tuklerlnl bir yerde okuumu;ı. 
Franauva Jozele dair seri halinde kltaplan 
olan bu koca· daha ilk gecelerden itib&re~ 

karısına imparatordan bahsetmeye başlamış. 
Bir r.aman J'Clmlf ki kadmm kulakları veli. 
ahttan da.b& çok imparator ııözile dolmutı. 
nl.hayet dayanamayarak "ya lmparator, ya 
ben!., deyince: "Elbette imparator!., cevabını 
almq. Mehmet Selim bunu anlattıktan eonr.ı 
na.ve ediyor: 

Hangi taraf haklı, hangi taraf hakatt? 
Davaya bakan :Macar mahkemesi, bu husu!. 
takl kararını daha blldirmemlı! Ben, kendi 
hesabıma .k.. Biran için evlendiğimi farzeL 
tlğim kadın, ''ya. kedi, ya ben!,, derneğe kal. 
l\ışırsa, "elbette kedi!., demekte hiç mi hlc; 
tereddüt etmem. Bunun neUceııi de kadın, ya 
kapının hangi tarafta bulunduğunu unutma. 

( LUtfen sayfayı' çeviriniz) 
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Musolini - Bitler 
mülAkatı 

Başvekil 
Ankarada 

Mezun bulunan Ba§vtkil bmtt 1n-
6nl. 'Cliln ak}am ailesiyle beraber huıu· 
ıi bir trenle Ankaraya hareket: ctrrıittir. 

Sokak ortasında 

Bir adam eski 
karısını yaraladu 
Katil elinde kanh bıçağlle 

kovalanarak yakalandı 

Parla, 23 (Husus!) - Blumun ve aosya. 
liıt parUalnin fiklrlerlııl ne§reden Populer 
&'UCteaJ Musolinf • HIUer mWAkat.mdan balı. 
aederken ıunıarı yazıyor: 

"Kendisinin yardımı ve igU:-o.kl rıln:.ak&:.:ı.'l 

bahrl bir ftilAtm stlraUe akdedilip lm:a \'O 

tatbik edJlmealnden dolayı bUyUk bir hayal 
lnklaarma uğramtf olaıı l.ıuaolinl, HIUcr ile 
yapa.ca#I mWlkatm arefeırlııde, bu mu,·ac. 
fakl,yeta1%lfgl ~azmetmek istemiyor. Muso.. 
lln1n1n HiUere Fransa vo lngllteNı)ıı 

rUcu etmesi imklnınm tahakkuku 
fı;in ortada hiçbir manJ mevcut olma. 
dtlmı !abat etmek laUyeceğl söylenmektedır. 
Musolfni, Nyon itilA!ını vesile ittihaz ederek 
lçaeya m~elesl hakkında her.hangi bir l!J. 
W akdi teklifinde bulunacaktır. 

Almanlar Musoliniye hoş 
görUnmeğe' ~ahşıyor:ar 

'Bertin 22 ( A.A.) - Musollnlnln Alma.nya.. 
yı ziyareti m.linascbeUle ~ağıdald kMun 
çrkanlmı§tır: 

•'215 eylOI 93T günU MUnlh ıı;ın \"e 28 eylfll 
937 g11nU Berıın için resmi hayranı ~Unu te 
llkkf edilecektir. tgııer ve mOstahC'lcmıcr, 
mllU!e.9elerln kapalı bulunmaSlDa rağmen, 

bir ınayıa milli bayrammda olduğtl gibi ücret 
"" gUndellkler:lni alacaklardır ... 

Propaganda nezaretinin 
talim1ttı 

&rlln 22 (A.A.) - Propaganda Nezare•ı. 
bu ak§am aşağıdaki heyennameyi ne§retmlş. 
tı..r: 

tta.ıyan milletinin D~e-J ve FA§lst htilol. 
mıUntn reisi Benito Musollnl, 27 eylQlde 

Fllhrerln (lilUerln) mlaatlrf olarak Ut gUn. 
1Uk bir resmt r.!3 aret 1&Pmak uzere UçUn.,u 
Relchfn merkezine g-elecek:Ur. 

FaallyeUcrl gettl< bal gerek laUkbal ıı:•:ı 
tUy11k tir c:ıc:nmlyct arzeden bu tki dev,'!t 
aııamınm bu tanht bulu~munu, bUtUn B~r. 
Un h:a1kı, UUhar ve meın:ıuniyeUe karplaya. 
caıtur. Btrlln balki, r~st ttalyanın yaratı. 
cw ,., Alman milletinin doatu lılu8tlllnl,)>e, 

Almanyayı aıya.r ~ etmelde \-CJ"dfgl ıenttcıı 

dolayı derin bir ııevlnçle tepkkUrlerinı w.1 
nar. 

Biz, Du~nin (Muaollnlnln) Ber:inde heye. 
ca.nla karıılan:ıC$tıdan ~ bütUtı 'milleUn 
muhabbet blslenıe el Uzertnde tutwacajından 
eminiz. 

2i ey!QI puartest gUnUnden 29 eylO.l çar. 
§&mba gWıUne kadar Berlln, UçUncU RelNı 
ve !qlst İtalY& bayrakl&rile zengin bir llU. 

rette llll8lenecektır. Bilttin §ehtr, milletleri. 
nin tarihinden doğdukları !çın bakikl şefleri 
olan bu iki reise tazlmlertni arzcdecektlr .. 

Dtıçenln f Muııollnlnin ı bu z..lyaretinin en 
parlak hadtcesinl, 28 eylfll salı giinil geçici 
resmi meydanında ve Olimpiyat i!ltadyomur. 
da yapılacak muazzam halk tezabtırleri t~kll 
eyllyccekUr. Bu mUnasebeUe DU~ Benlto 
Musolint. \re Fllhrer Adolf Hitler blrf'r nu. 
tult söyllyc~~klerdir. FUbrerln emrlle o gUn 
hayati mUesaese!er hariç. bUtUn daireler, 
mekteplC'r ve fabrikalar kapall katacak vo 
bu suretle dört buc;uk ml'yonluk Berlln bal. 
lana. Berlln ~ehrfnln, U?.t;.'1 tarihi cıınasmda 
gö~dU~"j teUlhllrlerln en mOkemmellertnden 
rn muuzamlarınd&n ve en mUhlmlerinden 
l'ıirlne §a!ılt olmMı fırsatı venlecektlr .. ., 

ismet İnönü dün ıehrimizde bir 
gezinti yaptıktan sonra Dolmabahçe la· 

rQyına giderek BUyük Öndere veda et• 
miı ve Boğazda bir guinti yapmııtır. 
Bu gezintiyi müteakip mvtörle saat 
19,10 da Haydarpap nhtımına gelen 
Baıvckil burada Cumhurreisi namına 

baJyaver Celil, umu:ni katip Hasan Rt· 
za, hususi kalem müdürü Süreyya. ile 
Baıvekilct vekili Celll Bayar. adliye 
Vekili Şükru Saraçoflu, -sıhhiye vekili 
Rerik Saydam, dahiliye vekili Şükrü 
Kaya, Mitli Müdaru vekili general 
Kazım Özalp, Nafıa vekili Ali Çetinka
ya, Ziraat vekili Şakir Kesebir. lnbisar· 
lar vekili Ali Rana, Maliye vekili Fuad 
Ağrah, Har!ciye vekaleti siyasi müstc· 
§Clrı Numan Mcnemencioğlu, Londra 
elçisi Fethi Okyar, Varşova elçisi 
Ferit, şehrimizde bulunan saylavlar. 
merkez komutanı. general Cemil C•· 
hit. İstanbul komutam Halis, general 
Salih, emniyet müdüru Salih Kılıç ve 
diğer zevat tarafmdz.n karşılanmıştır. 

Başvekil kendisini uğurlamağa ge· 
lenlcre ayn ayrı iltifatta bulunmu§ ve 
bir milddet vekillerler görüşm:iştür. 

Hususi tren alkışlar arasında saat 
Hl,30 da hareket etmiştir. 

Du ad.ah aüt U,30 ftddelerinC:e tembe pazarında Çe,me sokağın.~ 
Galatada P.erı~ pu:ırmde ~r cina Hayriyeye yetişerek, bıçrığını çdft'I 
yet olımat, bir bdm eski ltoc:aaı tarafın i:İbi kadına aaldınn3ğa baılanuttıt• 
da.n altl' surette yarabnııqbr • Bir an içinde üç yerinden yaral•"': 

Had'ıe ıudur: kadın feryat ederek yere düıünce ~~e 
Kcre:tec:lerft Sebe h~inde cenkçi mut ~linde kanlı bıçak olduğu .. ~.11,, 

Mahm11t 18 ay enel hİ.Ün ame~eainclen kaçmağn baılam•§, halk bıçagı. g.~,,lı 
Hayriye bm;ndo Wr k:ıdmla evlenmiı. katlle yal<la§rr:ektan korktuğu ıçırı ~· 
ti~. mut rahat rah:ı.t yan ıokaklardan 

F k b h"d'" 'I'• 
Fa';at kar&kc=a e.ltr ay evvel aynlmıı seıpmıthr. a at u 11rada a ık'' ~O" 

. . rinc yetiıen B'lnkalai' Polis rnev u ·• 
1111·, k~clın da Yel. r.~ında hır adamla . . • Ad'I Mah d n ijıttl ._ , mıaer muavını ı , mu u ..,1 

;ı.:e:-e.::::!r yaş~ğa ba~latn.?J!rr. t 1 k __ ._ . • ptıi• .,.. ne a ı mıı ve aç~ ıçın ya ııı 

Karı koc.ının bu saha.'l mahakzmefod 

1 

tÜ:l teı:bbsslere rağmen rarihi ~rıt'91 

\'2!-ı}. M::ıı!ımut fena h;ı.!de kızgın el· yakalayarak karakola götünnü~tur• 
c':uğu iç'n b."IU'ısını adÜyetltn ç:lunC3 Yaralı lt""dın da sıhhi imdat oto01° • 

tclt"~:: ~§1am!f \'e nihayet Galata Per- bili :le hastaneye kaldırılıru§tır • 

Fransanın Mal~ga 
konsolosu mevkuf 

Çin - Japon harbi 
Başvekalet vekili Celal Bayarm da 

bu:ı vekillerle bu akşam Ankaraya ha· 
reketi muhtemeldir. 

Celal Bayar dün öğleden evvel ve· 
kalet daimi müsteşarı Faik Kurtoğlu ve 
İş bankası umum müdürü Muammer 
Eriıe görilınillıtür • 

Asiıer 
hududunu 

Fransa 
kapattıısr Kanton, 23 CA. A.) - Kantonun son nasında Röyter muhabirine söylemi$ _ 

48 saat zarfında Japonlar tarafından 
1 h h 

tir. 
yapı an ava Ucumlariyle harap ol. • •aponfarın bir y11lam 
mu3 olan mıntakalarını ziyaret eden 
Röyter ajansı muhabiri, fakir mahal. 
lelerdekl binaların atılan bombalarla 
parça parça olmue olduğunu görmüıı. 
tür. Yerde sayısız cesetler yatmakta • 
dır. 

Röyter muhabiri ölenlerin ve l!!akat. 
!ananların miktarının bink:e baliğ ol. 
duğunu tabnıin etmektedir. 

Hedefleri siviller 
Kanton, 23 (A. A.) - Nisbeten sa. 

kin bir mahalle olan Shameen'den ge. 
len ecnebiler Çin şehrinin arzetmekte 
olduğu ölüm ve felaket manzarası 
karşısında dehşet içinde kalmıelardır. 

Mil§ahitler, Japonların intibah et _ 
mekte oldukları hedeflere bakarak 
hayret içinde kalmışlardır. Çtiııkü h''· 
kumete ait hiçb:r binaya, asl;eri tek 
bir binaya dokunulmamıştır. 

Dün mü§ahitler, başlıca hedefin 
.Kanton - Hankov demiryolu olduğunu 
zannediyorlardı. 

Kanton rac:as1 
Kanton, 23 (A. A.) - Bugünkü tay. 

yare Ucumunda telef Ôlanlarm mikta
rı Nankinde ölenlerin \'e hattA Şang. 
hayda cumartui günü vukua gelmiş 
ola.n kanlı taarruzda. telef olanların 
mlktanndan çok fazladır. 

Katliama on dakika fasıla 
vermişler 

Şanghay, 23 (A. A.) - Şanghay 

cephesindeki Japon kıtaatı, sabahle • 
yin on dakika ateşi kesmişler ve Tok. 
yodaki imparator sarayı istikametine 

dönerek bu suretle sonbahar festivali 
milnasebetiyle Mikadoyu tebcil etmiş. 
lerdir. 

Müteakiben muharebe başlamıştır. 

Çinlilerin kuvvei maneviye
Ierfni kıramadılar 

Şanghay, 23 (A. A.) - Japon tay. 
ya.relerinin yapmı§ oldukları seferler, 
Nankindeki Çinlilerin kuvvei manevi. 
yelerinl kırmamıetır. Çinlilerin her za 
mandan ılyade mukavemete karar ver 
miş olduklarını Amerikanın Nankin _ 
deki sefiri, bir telefon muhaveresi es.. 

Tokyo, 22 (A. A.) -Asa.mı gazete. 
sine Şnnghaydnn gelen bir telgrafa gl> 
re, Çin hükumet reisi Mareşal Çan _ 

Kay • Şek 20 eylCılde kendine hançer 
saplamağa tcşebbil~ etmişse de Gene. 

ral Ç'nençen tarafrndan bu hareketinin 
önüne geçilmiştir. 

,Japonlann zayJatı 

Bazı Avrupa gar.etelerinin ya.ıd1kla. 
rına göl'(', bu ayın ortalarına kadar, 

yalnız Şangha.y önUnde, Japonlar ı"O 

bin ölU, 70.000 yaralı ,·ermişlerdir. 

Japon efklrı umumiyel!!lnin her ne o. 
· lursa olsun harhetmek arzusuna rağ. 

m:m, Çinlilerin gösterdlkelri beklenil. 

medlk mukavemet, Çin l!!eferinin basit 

bir ''gezinti" den ibaret olacağını zan 
netmi3 olan Japon resmt mahl\.filinde 

büyUk bir endişe uyandırmıştır. Bu • · 
nun için de, son iki hafta içinde Çine 

mühim miktarda asker, mühimmat ve 

bilhassa ağır toplnrln tayyareler gön. 
der:Jmiştir. 

Mareşal Çan - Kay - Şekin 
beyanatı 

Nankin hiikümet !iefi mareşal Çan

Kay-Şek, fransızca "Paris - Soir" ga. 
zetcsi muhabirine \'erdiği u:vın bir 

beyanatta ezcümle eunları söylemiş • 
tir: 

''Japonla.r, biitün kuvvetlerini Çin 

topraklarından çekinceye kadar, Çinin 

blitün kuvvetleri, memleketin selime. 

ti namına seferber edilmiş bulunar.ak. 
tır. 

"Cihan sulhUnün temini için cemL 

yeti akvamın vazifesini yapacağına ve 

Japonyay:ı ka~ı müessir tertibat ala.. 

cağına samimiyetle inanıyorum ve 

z:ınnediyorum ki, yalnız Çindeki değil 

fahat bUtUn Asyadaki menfaatlerini 

kayb:;.tmek tehlikesine maruz bulunan 

bUyUk devletlerin stiratle harekete 

geçmeleri lazımdır ... 

'"""""""''ııı11111111~ımıtıı11111nııııtı ıııı111 11 11ıııııımıı111ıııuıı1 ııı J a n dar m a K u m a n da· 
yacak k&dar u ııinlrlenlp, lhtll!fın hallini 
baa1t bir tekilde kolaylqtınr •• Ya da !<edile. 
ri kıakandırarak yerlerine geçmeğl deneme. 
denae, ben de aynı aempaUyt uyandırıcı bir 
detlfllleyle onların araaına katılır.... \'e bU 
auretle evde kalır! 

Bu lUralt&n sonra a.rkadqnnız Mehm~t 

SeUınfn kendialle evlenmeğe razı olacak l)ir 
k&dm bulmaamm pek zor olacağını sanıyor. 
-.WWlf Hayır! çUnkU :ıedlyt pek seven arka. 
dqımwn eV1nde bir tek kedi yoktur: yalnıt: 
apartımaıımm merdivenleri ve ds.freslnin k'\. 
tıı '5nU Mehmet Selimin vereceği kö!tclerl ve 
do!malan bekllyen kedilerle doludur 

nının Zt'vcesl 
v~fat elti 

İstanbul janc!arma kumandanı Abdul
lahın Beyoğlu hastaneııinde tedavi edil 
m!::~e olan eıi vcbt etmi§tİr. Cenazer.; 

bugiln ka?dırılm!~, n<!mazı Aksarayda 

Valde camiinde kılındıktan sonra Top
kc:p~.ia aile mezarlığına defnedilmiı • 
tir. 

Bay Abdullaha ve ailesi efradına ta. 

"' "' .ziyetlerimizi bildiririz. 

Bir ihtiyar 
ölü bulundu 

(Brış tarafı 1 •ncide) 
Ölen ~.dam 55 yAıı. da Hilmi ismin 

de bir sucu.dur.Vezir hcınında 19 numı 
ralı odada yatlp...)uülı..malttuhr. 

Uç çocuk .babası olan Hilmi seneler 
denberi kanımdan ayn yaşamaktadır. 

Bunun da aebebi Hilminin bütün kazan 
cını rakıya vermesi, ailesine bakmama
sıdır. Kocasının sarhô§luğundan bıkan 

kadın bir apartmanda kapıcılık yc1parak 
para kaunmaktadır. 

Hilmi ıon günlerde odasına tıir kaç 
arkadatrnı ~ağırarak sabahlara kad.ır 

eğlenti yapmıftır. 

DUn gece odasına girdi~i glSrillen 
Hilmi bu sabah dokuza kadar çıkmayın
ca kar§l odalardan hirir.dc oturan Hayıı 
ye isminde bir ka.dın merak saikasiyl~ 
pencereden içeriye bakmış, Hilmiyi ya. 
tağında görmüşKir. Kapı üst üste şid

detli bir surette vurulmuş, Hilmi ses 
vermeyince zabıtayı haber verilmiştir. 
Zab:ta memurları gelir.ce arkadın sUr 
melenmi~ bulunan kapı kırılarak içeri 
girilmiştir. 

Hilmi yatağında ölü olarak bulun
muştur. Baş ucundcı sapı zincirli bir ça 
kı, ayak ucunda bir tepsi içinde yanya 

Cebclitank, 2S (A. A.) - Resmime 
nabiden öğ:enildiğbc göre, Franıanın 
Malaga konsolosu asi Franco makamla 

n tarafından konıol.)shanedc hapse alın 
mı! ve kendisinin konı::olosane binasın· 
dan dı•an çıkması yasık edilmi~tir. 

Mukabelebilmisil ! 
Paris. 23 (A. A.) - Salahiyettar 

mahafildc Ma!a~a.da~.i Fransız konsolo 
sunun konsoloshane binasına frankist 

memurlar tarafın.dan tevkif edilmiş ol· 
duğu haberi teyid edilmektedir. 

Bu tedbirin Troncoscnun (Bu adam 

İspanyanın C. 4 tahtelrahirini kaçırma 

ğa teşebbüs edenlerdendir.) mevkufiye 

tine karşı mukabele bilmisil olmak üze 

re ittihaz edilmiş 61duğu beyan edilmek 

tedir. 

Troncosonun kanımı~ olduğıı itler 

le bir Fransız l:onsolornnun vazifesini 

ifası arasında bir mukayese haddi bul

mağa. imkan yoktur. 

Eğer Troncoso istkvabmdan ıonra 

serbest bırakılırsa m'!sele kendiliğinden 
halledilmiı olacaktır. O zaman mala,a 

memurlarının Fransız konsolosunu mev 
kuf tutmakta devam elmeleri için hiç 
bir scbeb kalmıyacaktır. 

Eğer Troncoso, ittiham edilecek o-

dince göğıünün iki yf'rin.den yaralı oldu 
kadar rakı bulunan bı'r ~İ"-e bir kar me. • 

- :s ~ ğunu anlanuıtar, ifade:.oini almak ııte-
ze tabağı bulunmuştur 

mişlerdir. 
Hilm!nin yüıo;ünün sol tarafı faraler ta 

rafından yenmiştir. Vücudunda başka bir Yaralı adam bir tek kelime söyliye· 
yara yoktur. Belediye doktoru cesedi memiş, kendisi bir otomcbille Haydarpa 

muayene etmiş. morga k:ıldırılmasına IG §a Numune hastahanesine kaldırıhnıı· 
zum ıöstcrmiştir. HilıT.inin nasd öld:J tır. 
ğli henliz belli değildir. Sabaha karşı kendidne gelen yaralı 

Kadıköyde bir yaralı adam bu sabah adının Ali olduğunu Ba 

Dün saat 14de Kaclıköyde talimha.- latta Çar§ı boyunda demircilik yaptığı-
ne mey.danında topraklar üzerinde bir a. nı, kendisini kömı'Jrcü Rizeli Mustafa· 
damın kanlar içinde yattığı görülmüı· mn vurduğunu söylemi§tir. 

tür. 50 yaşında olan Ali yaralama sebe-

lu na Salamanka ile dip!omasi gaJta'1~' 
bazı müşküllere intizar itap eder. f 

Tahte'bahir hırsızı rrıe\1kll ııJ 
Henday~. :22 <A. A.) _Dün ık~ 

Brest adliyesi, kumandan '!'roıı •. 
si f;r 

hakkında bir tevkif miizekkere ~ 
d•> 

dar ~ylemi5tir. Bu ınüzak~re, ge~e 
istruıyonunun hususi komiserli.111'ı~ kumandan ı'toncoso'yıı teblig edı 
tir. lıl' 

rıı J 
M. Troncoso, C-2 denizaltısı ;Jıl' 

kaçırmak te~ebb\isünde buJunfll yo
itham edilmektedir. Mumaileyh. 1381\'11)
n& götürülecek ve orada mUddeııl 
mtye teslim edilecektir. ~ 

Asiler hudutları Fransııfs 
kapattılar lt 

Saint-Jean-de,Luz 22 (A.A·) ,....rır' 
panyol memurları, dün öğleden 50~,r 
hududları bütün Fransızlara k_!,Pştfll e]ırl 
dır. Fransız mcmurlcrı. Bidasso.ı 11 cııri 
dır. Fransız memurları, Bi.da,ıoa n 

almıılardır. _____ _.--/ 

Zabıta memurları cesedi muayene o bini anlatmamııtır. __. 

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

Bu akşam SARAY sineması 
Sabınızlıkla beklenen ve VICTOR MARGUERITE'in meıhur romanı olan 

Erkek K 1 z ( Lı\ Gı\RÇONN6) 
MARIE 

Senenin ilk büyük Franm filmini söıtwiyor. Bat rollerde: 

BEELL • HENRV 
.JACQUE 

ROLLAN • ESCANDE 
CATELAIN 

DiKKAT: Yerler kapılırcasına aablma1."ta oldutunclan lutfen yerlerin evvelden alclmlm .. ı rica olunur. tll"" 

IFOX .JURNAL son ' dünya Dılavadnsoeırn 

le": 



Cin yet ve aşk romaııno 
l:tnt.ııo ChrliUe'tlln bu eıı ıtısll romaoı ( VLNft ) t.ar&fın"an tUrkçey6 ı;evf'ilmi§tir. 

-6 

Garsonlara hitaben t 
- Bu kadın dair malumatınız vat 
? 

Ha.nri cevap verdi: 

1 
- Bir ka.ç kere bu yolda aeyabat 

iti. kenUiılnl görmU§tUm. 
- llir meıleğl lalan mı vardı ıca'ba? 

tt 'la~ır garson ba§tnı salladı. Alber 
•ap verdi: 

- Ben de onu ıık llk gt>rürdUm. Fa· 
~ t tkicrlya, ı bahleyln eeklzde harc
tt tden tayyareye btnctdi. 

ha "':' Onu. sağ olarak en son gören 1 
rıgırılzsinız? , 

1 
İkinci gart.on Alber, arkadasıru işa-

tt ederek: 

- O, efendimi· de~i. 
lianrl ilave etti : 

t - Evet, kenifülne kahve götürdil
ı.ıtrı taman hayattavlı. 

- Halinde bir ganplik var nuydı '! 
liıı - Hiç bir şey larkctmedim. KenJı
dığ~ ~eker uzattım. Sıi. isteyip isteme

ını sordum. İstemedi. 
- Taktlben aa:ıt kaçtı? 
- Katt ııtSyliyemem efendim ... 

h arıı denizinin üstünden ge_çi)"Orduk. 
OtJk• , 

ı ıki vardı. 

- Sonra onu ne zaman cördünüz? 
t1ı1ı - Müşterilerden parayı topladı-

iaman. 
._ '.Ka~~ dof ru? 

~ - Bir ~eyrek aaat sonra .• Uyuy<>r 
l\tnıştım. Fakat heyhat ki ölmüt· 

dit Ja!', elinde tutuğu arı biçimindeki 
cnı gCSsterip eordu: 
- Bu g6zUnözc çarpmadı mı? 
- Hayır efendim. 

ıı. - E, Albcr acn söyle b~kalım. Ne bi 
''YOtaun? 

tıı· - Ben bu m&damı en son defa, biı 
~erini getirdiğim zaman gör&4m. Ek 
~aıt• rıevnirle bcr:ııh,.r bisküi veriri,. 

nde bir fevkalldelik görmedim. 
Puaro lafa karıştı: 

~ıt;j ;~m:x .servisini nasıl yapanı
~~ kınıt bırden ayni kısımda mı 
hı aa ayrı ayrı lrompırtmanlarda nu ça 
ltıınız? 

~cıa- Beraber çalı,.ıız, efendim, Ev
~la ço~bayı, sonra etle sebzeyi nihayet 
~i ~ta ıle yemi§lcri getiririz ... Arkada 
tia 0~partmandan baglar, öne doğru 

Ctız. 

l>uaro batını sallayıp tekrar ıordu: 
~ - Bu adam tayyarede kimıey!e 
tjl'~lıftu muydu? Yahut yolcuların bi

c scJAmlaıtı miydi? 
._ Bunları !arke~edim efendim. 
- Siz, Hanri?. 

- Ben de farketmedim efendim. 
~~ı:- Seyahat canasın.da hiç yc:inden 

"'11 nu? 

..._ Zannetmem efer.dim. 

~c~i~· Dik~ati ccl~edecek en ufak bir 
~ı/ 'k: hır hususıye~ bir ~ey farketme 
r~~dt mı? Her ne söylerseniz belki bize 

ası dokunur. 

iı: İki garson düsümlp başlarını salla 

dın da var .. Bir ledi.. Bir kontes!. Her 
halde dışarda sabırsızlanıp azamet tac; 

hyan olacak!.. Fazla krzdırmağa gel· 

mez. Polislerin terbiyesiz hareket et

tiklerini söyliyerek biz; mebuslara şika 
yet eder. Evvela onu ~ağıralım. 

Puaro sordu: 

- Ümid ederim ki büt:in yolcula
rın egyasrnı, valizlerini, elçantalarını a· 

raursınız 1 Değil mi'l 

Jap. tebessümle ba~ını salladı: 
- Maksadınızı anladım, bay Pua 

ro. Elbette aratacagıın . Muhakkak sa· 
panr yahut tübü bu!mamı:ı laum.Eğcr 

varea. 
Vallahi rilya görUyoıum ııanı~rum. Bu 
vaka adeta 1'01İSİye rumancılarırun uy• 
durmalarına benziyor. Maamafih. emın 
olun bUtÜn yolculuı aratacağım .. E~
yalaranı da keza .. B·J, muhulfak t 

Puaro israr etti: 

- Arn111ak yetiımer .•. Etyalar au. 
runda ne varga hcpauıin listesini yap

mak lazım. 

Kcmiscr. mütehayyir: 
- Mademki lüzum gör:iyorııunuz, 

pek ala .. Ama, doğruıu bundan rıe um 

dufunuzu anliyamadıın . Aradığımııın 
ne olduğunu bilmfye>nız ki? 

- Siz belki arananın ne olduğu hal< 
kında vazıh bir fikir sahibisiniz: fakat 

ben defil ... Gerçi bir ey arıyoruz .. Li 
kin ne olduğunu henüz tayin edcmôdi.ın 

- Aıizim Puat0l Her şeyi muğlak 
bir hale sokmaktan 1evk duyarsınız. 

Pek ala 1 Şimdi lediyi çağıralım. Yok a 
öfkesinden gözümü oyacak 1 

Ledi HorbUri, deminkinden daha 
ukin bir halde içeri girdi. Komiserin 
suallerine tereddüdsüz cevap veriyordu 

Kocasının kont Horbüri olduğunu, Sü 
ııekıte ıntoıu bulun<'lugunlı, Lôndra:!a 

Grosvehor meydanında 31:5 numarada 

oturduğunu söyledi. Pıneden avdet etti 
~ini de illve etti. Ölen kadını tanımı
yormuı. Seyyahat eınaıın<b da gözüne 

hiç bir harikuladelik çarpmanu§. Zaten 
ön tarafta arkası dön:ik oturduğu için 
arkada ne olup bittiğini göremezmiş. 

Yerinden hiç kımıldamamış, ıarsonlar
dan ba~ka dola§an ol1uğunu da farket 
memiş. lyi hatırlamıyurmu1 ama.galiba 

iki kiti kalkıp l1vaboya citmiıler. Kim 
ıenin elinde sapan, tüb falan görmemiş. 
Arıyı da hiç · arketmemiı. 

Ledi Horbilri çıktı, arkasından di
ğer asilzade kız Venetya Ker girdi. 

İfadesi arkadqınınkinin ayni eıiydi 
Onun da Süsaekıde ptosu varmıı; 
Franaanın cenubundaı' geliyormuı; ö-

. len kadını hiç bir zaman ıörmemiı, ta 
nınuyormu§. Na.zarı dikkatini celbeden 
bir hususiyet olmam•iJ. Yalnız arıyı far 

kettiğini bir ~ltunun onu öldürdüğü
nü ııöyledi. "Bu hldise tam yemek ser 
visinden sonra oldu." diye il!ve etti. 

Miı Ker çıktı. 
Jap, Puaroya: 

- Si~. bu arr meııeltııine pek ehem· 
miyet veriyorsunuz J dedi. 

- Arr haddi ı:atinde beni alakadar 
etmiyor. Fakat onun ecrafında bazı şüp 
helere düşüyorum. 

Komi~er lafı değiştirerek: 

- Bence .. Benim k~naatim. katil 0 • 

lan baba ile oğul iki fransızdır. Onlar 
ölen kadının sırasında oturuyorlardı. 

Zaten tuhaf bir halleri var. Çantaları-

nın üzerinde de her memleketin damfa 
ıoı yapı~ık. Amerikada falan bulunmuş 

oldukları anlaşılıyor. &rneoya d:ı belki 
seyyahat etmişlerdir. Cinayetin Bebe . 
bini tabiatiyle burada a~lıyamıyacafım. 

(.Devaıru var) 

- Babnıı kuıulımıcı olduğu. "it.akü a.. 
yakkabılaruı delik! 

- Seniıı ba-Oan da dişçi ama 1.."tZ 

kard.e~ııin anook iltı di~ ııart 
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Veziriazam 
idama mahkftm edilerek arz 

odasında yakalandı ve 

Başı kesildi 
Ahmet p&§a vtzlrtbarn olunca &krabuıtı. 

dan Ookakin Mehmet paşayı Kahlreye gön. 
dtrdl ve haaln• paruını arttmna.411 l(iln fazl1' 
vergi tabı:ıll etmestni bildirdi. 

Mehmet p~a blr tene aonra kendialndeıı 
evvelki vali Alı paııı.nm ıöııdeı'Wğl paradan 
yllz elli bin duka fazla para temin etmııu. 

Pal1lcab bunu duyunca bitldetıan& ve AU 
paşaya bunun hesabını IOtdU. Btıl&ti &U yU. 
rUtmlyecek kııdar olımaıı ve aıtr olan All 
paşa ıu cevabı vetdl: 

- Ben halka zulüm yaparak fazla para al 
m&ktan.sa eakl 4.det uıere vergi &lrnayı mu
vafık bulurum. Zulüm )'&pıldıki..-ın sonra. da. 
ha çok para aımablllr. 

Padip.h bunun Uzertn• derhal tahkikat 
yapıımasmı tmrettl. Hanıi t&ralm haldı ol. 
duğu anl&§ılacaktı. 

Vtzirltzam, All paoanın iddlaaıru çürütmek 
ıc:ın tedbir aramağa başladı v6 blr g'Un padi-
11ab camle giderken bir ça.vuı tarafından ken. 
dlalne bir mokt:up vtrd1rlldi. Bu mektupta. Alt 
paoıunn zulmUndtn ılklya~ tl1lllyor<lu. 

Padijah mektubu okuduktan bir mUd<ıet 
sonra bu ııın tumJıu edllınll olduğu anla. 
§ıldı. Ali p&§a. Ahmet papnm vergilerin ut. 
tırılma.aı için göndermıı oldutu bir mektubu 
ele geçlrmıou. lfte bu mektup bUtün mesele. 
:>1 ortaya çıkarClL Ahmet pqa au~uydu. Ya. 
ni !!ldüruıecekti. . 

Padlp.h suıeyman çok sevdiği vezin lbra.. 
him pa§&yı öldürttükten aonra vicdan as&bt 
duyma.ğa bafl&nU§ ve bu uabıftı ıu ııozterlA 
teskin eı.1ebilmi§tl: Uyku ölUı:nUn tim.. 
&alidir. Uyumakta bulunan bl~ adamın 6lü 
den farkı yoktur., 

• • * 
ııı~9 yılı 22 eytoı rurıu 37! sene evvel bu 

gUn pııdi§&'tı: 
- Ahmet pa.§BYI ihna.k edinl.Z.. emrlnl 

verdi .• 
Divan günüydü. Vezlritzam hiçbir ıeyden 

haooraız I'adl§ahla mUIA.kata gelmtı urayuı 
mUlA.kat salonunda b6kllyordu, Birden etrafı 
eanldı. KuvveUl koll&r onu kımtldamıyacal< 
hale ı;eUrdller V6 sonra bir pal& parladı ve 
bir haf yere yuvarlandı. 

• * • 
Tarih Ahmet p41a.nm tdamı tçln ııır çok 

rivayetler kaydeder. Tarihçi Bosbek oflu iple 
boğuldufunu, ip bofa.zını aıkarken aon bir ne 

fes daha alma.k ısteditlnl, fakat buna imkln 
bulamadan can vetdlflnl yuar. Bu rivayet
ten batka Abm6t paoa.nın hazlna me~lealıı. 

den öldUrülmeylp padlttJıın Rokzelanın dl\. 
madını iktidar mevkllne reUrrnek lçln onu öl 
dUrltütUnU yasarlar. 

• • • 
Ahm6t pafa Tamlıvan tetbetmlf ve Iraıı. 

da büyük galibiyetler kazanmıı bir kuman
dandı. Tarih, ötumü ile liyakatinin unutulma.. 
dığını kaydederken Topkapıda yaplırdıfı bir 
cami ile yctl&Urdlğl adaıulardnıı HU&rev pa.. 
cayı anar. Bu Hüer6v P&§& Ahmet papnın 
yetıotlrdiğl adamlardandı. üctıncu &llm za... 
manında eerukerlik mevkllnl aım11 Kıbns ve 
Şlrvanı fethederek §Öhretlni kat kat arttır. 
mı§tı. 

Niyazi Ahmet 

Tclf'iltc n a mca 
ç lDDngDr 

Mahut 
yüzük ••• 

Bir teıü!I kordunda, Bay Mahir, Bayan İl-ı 
metin uzattığı ince parmaklı lA.tl! eli öpmek 
Uzer• itildiği vakit, bir yUıük gözUne çarp. 
tL Ertel!I günler :ta.rfmda, tiyatrodan, Veli. 
efendi at yarıolannda, muhtelit çaylards 
gen~ kadına rastladı ve rene ayni yüzUk 
gözüne battı, durdu. 

Bu, ll&l'k usuıu ve uld mod& bir yaku~ 
yUzüktu; yakutun etr&fmı kUçUk kUçUk pır 
ıantaıar çerçevelemekte ldl. Mücevher bu hı 
dl§I ıtbl elin beyazlıgtyle de bir heyeti umu. 
ınıye teokil ediyordu. 

1kisi de bckA.r ve hür olan '.Mahirle tsmet, 
bu lçtiınat vaziyetlerinden ıatltade ederek. 
bir seter, kliçük bir neyahate birlikte git. 
mi§lerdl .. lamet-. Mahirin eline dostça. vura.. 
rak dedi ki: • 

- Sl!lnle bett.ber gezmekten pek fazl:ı 
memnun oluyorum. 

tıle o sa.man Mahir, eıaıven g\lderlaltıe 

ta.ğmen, bu ytitüğ\lrı temasını geM duymu,. 
tu. 

ı:vvell Yalov!lnm bir otelinde ~letWer. 
Sabahlan birlikte kısa gezmelere çıkıyorlar, 
kendllerince meçMl tepecikleri tırmıuuyor. 
ıar, yahud da cıvaraakl bir köy yolunu tut.. 
~uruyorlardı. Aqanılan arabaya biniyor, 

yah~d da bir otobUale sahile kadar Uılyorlar. 
Jardı. KUCUk bir lokanta kecfetınJ.:lerdl. B•ı. 

rada taıe balık yemek en bUyUk zevklerini 
t~kil ediyordu. 

Bütün bu gUiıler, bUl\lrı bu gtzmeltr, eğ. 
ıenceıcr Zarfında, KahlriA h'lütemadlyen &'Ö· 
sUn• ta.kılan bir ıey nrdı: 

YUiUk. 
IJtr 8kb&h bu N.W kalıma Q.ÇM~k cUUtU· 

nl r&ter&. O iii"8.l'la, bUytık ~muın "1Unda 
bulunuyOrllU'dı. Qö~ett. yt§llllk ryaa.mm 
derln\\klenne dalmııtr .. Bu t&btat, Nh1ll dllll 

yada sefaletin mevcut bulunmadığını insana 
tevehhüm etUrebUirc11. Geng kadınm aaçıarı. 
nı rüzglr hanıkete getırml§U. Siyah gözlen 
denizin may1Uğ1n6 6alm13t.i. Uzakta kayruı 
bir yelkenllyt g6atuerek: 

- llen ıunun içinde olm&8Ulı ~yle lııt:erdlm 
ki." • dedi .... Siz de, delil mı T 

Erk6k, uutılan bu elde yalnız pınldayan 
yakutu görüyordu. 

Bu ell luttu. Kadınuı gödcrln• baktı. Na
aarları blriblrln• nUfuz etU. 

- Bu ytiıük nedlr, 1amet T 
Kadın. cesurane cevap ·erdi: 
- Hedl,yedlr. 
Erkek bu bedlyenln baba, cuuıe, bUyUk an. 

ne gibi maaumana bir menbadan geldigtııl 

bir &ll6 yadlgArı olduğunu dlnllyecekınlı san. 
dıya& da kadın böyle dolambaçlı lsahlara 
kalkmadı. Zira. Mahiri Mvmeğe ~lamıııtı. 

Ona ıstırap çektirmek llıtettılyordu. 
-Bôyteee gtınler g~U. Onluı maıl!erlnaen 

kademe kademe uzaklaştırdı. 

bt.an~uıa dönt'l'le~ C~UnmUyorlatdı. Blltl. 
klı, zlhhılcrlnde bir daha tekrarlanamıyaeak 
böyil'I blr rıtyahaU mUmkün mertebe taat. 
ın&k arzusu bUyüyordu. Buraaya gltrnek, ora 
larda .la birkaç zaman ka.lmak ıatıyorıardı 
ve gittiler .. 

Bir mehtaplı gece, civar, blnbtr rece ma. 
aallarının dekoruna benzerken, Çeklrgırıun 
aataltlı yolunda. yürüdUlcr. Biran, kükürtlü 
btlıçeslnt girdiler. Orada.ki sıreJardıın blrUı.e 
oturmuııardı ki kul&kla.rın& uzaktan uıağ& 
b!r ca~'l;)and ıesı çalındı .. çelik paıutan geıı. 
yordu. Orada yaımz başlarına hnl§ler gibi.. 
muhiUeırlle allkadar olm&t1an danaetınııııerdl 
ve ıımdi bu muııikl da buraya oradan akaet. 
m.ıttcydl. 

Ağaçlarm rtımU§lenmiı gibi ıııldayan yap 
ra.klı dallan ara.ınndan berrak bir ıea ,.e r•
nıı blr vadi rörünUyotdu. GenQ kadın bu va_ 
dide Uerllyen bir otomobllln fenerini nazar. 
larUc takip ediyordu. Fakat Mahirin baktığı 
ı•Y b&,k&ydı: Kadının elblae!l a.ra$ında a. 
çıktıı kft.lan (trdanr Uzerindekl bir dizi inci.. 

lam~t. yavaoca mırıt4andı: , 

- Buraa gündUrJert gUnq altında yanar .. 
Buranm rtındllzUnU hiç aevmıyorum... ıra.. 

kat ıeceler .. bllhaun böyle mehtaplı gece. 

ıer ... doyum oımıyor ... Bak, bu ay l§lğı, top. 
ralttnn çıkan nur tebahhuratma benziyor .. 
Sanki bizzat ayın bu ışıkla hlçbtr alllulsı 

yok .. 
Gene elini uza.tını§lr. Gene bu uzanan eli:t 

parmağuıda, yakut ytızUk pırıl pırıl yanı

yordu. 

Birdenbire: 
- Ne düfünUyorıun? • diye erkefe sordu. 
Erkek ıatırapla: 
- Bu yUJ:UğU .•• diye itiraf etti. _ Dofruyu 

1atarsen ond&n b&§ka, hiçbir ~eyi gördüjilm 
yok. Aklım fikrim hef> onda... Sua aus .. tza.. 
hata hacet yok .. Bu yUzUk gUJ:el, oruı dof. 
ru .. Fakat kadınlar böyle incelikleri anlamaz 
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ler. S n bunu t&hınln etrnıııı, ona. gört dav. 
ranma.ııytlın. Fakat nfl dt bcnı e«ıv~rtlft, 

de:tı mit 
- S~vcrlm, Mahlr.. Böyle bir Je)'t ıtth. 

ııınUı bu Ue~o takılacaftnl t'IUflltımen\teUM 
dO#rtJ!U .. Bl~ltn ltln ltıu ytız\ijtllii ~gruı kıy. 
nıeu gUt ı oıruurdır .. Ttmln ed rrm kl h\\.. 
tara bll t §kil lm~'Or. N eUrMle bana he_ 
diye \-erildiğini buln\lm • ın ilhfllnıl ucı 
lıa.yll )>ormanı lU.ım .. Hayır, h~t .. btiı-.:ıo 

e<ıkmcne razı de#\llm.. 'YUdlB\} Mtık btnd~ 
lilı: görmtye ıuın.. Onu )~k etltt~m .. 

Ellfil e.y l§l ma :kaldıroı, n tttra o\ma1( 
Qzere y\lzUğtl ıJıldadUktan 'I: )rtltlktNi 
ırtınr& parmatıntta.n Cıke.rlfl (:lnlülnA. k~'i1U. 

Mul a\t blr hatıranın ta.n ttıkltl'l\Ui .. 
OtobUel r, otomoblller, b ill'Alık h p bir. 

den 11.stalt yoı Uı mae komb.l&rmı tald.ıkta. 
n için ııükOn ~Uli1u, Seamllk aWet ellln. 
ce Ma.htt: 

- Seni darılttım mı, bımet? 
- Yok canım .•. Ne mUna.aebet.. Filhaklkıı. 

o ~UğU eeverdJın .. Fakat ae ~hetnmi)'etı 
var .. Sen benim için aUDy&dan her lf~'den 
kıymet!! değil misin? " 
Kadın rke~ doğfu ı ılaı . Gültrms~:,·e 

yl1ztınde rıınıerinin ııamlml U ve a.~letlnlıı 
pırıltısı görUnUyordu. YllzUkeUz tııru , :refl)~
ni bir UZ\j yeti lınlf 'l'ibl crke#fı mattı. 

Erkek, huuuyla: 
- GUUliln ! - diye ınırillliüıdi. 

Ve ıronra, ae\l\len bir erkelüı ~ctlıtı ll• 
kadının lloıuna gtdaceğfnl umarak: 

- O derece güzelsln ki, D'IOctvhert hl~ lh. 
Uyacın yok! _ dedi. 

O gUnden !tıbarcn yakutta.il arlık hle ba.h. 
~tmMiler: Ne seyahatte, n ae lıılaiıbula 
döndükten sonra ... 

• • • 
lld rmte aonra. klan e5nall. Btretnhlnı 

müthı, bir vaka tarafmdan aekteye uğratıt .. 
mıı glbl degtl de, yavaı yava, ytpr11.ntnıi libl 
nıllna.seootıen eııkltU, bitU •• 

Erkclfh llU&nnda bu kadm, evvelce obUr. 
ı rintlen n~bet.aız <!erttede tatklı nmı ~tmal 
bu'.:f&rk '.kalma.mı§. lamet ae öteRiltt gibi ol. 
m\13tu. Kadın yüzUk meııeleılnde bir ;gtıul 

jest yapmıe olduğu için Malıir Ona. tıatır&8Ill. 

da diğerlerinden ayrı mevki veriyordu .• Fa_ 
kat blr akfam .... 

lrakat blr ak§am, tesadüfen girdiği bir eğ. 
lenc6 yetinde tıımçll tekrar görd.U. Sırtı b~ .. 
ınıe kadar acık, ine• musun bir elbise ğlyml,, 
d&ruıedlyordu. ~.Mahir birdenbire yerınae r ıt 
gibi kaldı. O artık ne kadmla damıcacn e. it•. 
ğt tetrik ediyor, ne de gözleri civarda bir ~ey 
tefrik ediyordu. Erkek omuzuma \,~.,uımuv 

ikadm ellnde p&rlıyan rnahut yıliUğil gör. 
mllftU. MM.yaUzmaır gibi ~leH o noktaya 
dikllml~. hayreUe ve ıstırapla bakıyorau. 

Nakleden: Halice Silreyya 

Alibey köyü 
arazisi 

Veni sahip aUylUler
de n k ira istiyor 

Ali bey köyU de da.bil olduğu ha lde 
bu köyden Osmaniye telsizine ve di-
ğer taraftan Eyüp yakınlarına kadar 
olan 2,000,0000 hralık araziye tesa
hüp etmekte olan bayan Emine Silah
tar Ali bey kyü halkına mUracat ~e
rek halen köylü tarafından ek11mis 
olan arazinin beher dönUınU için beecı
liradan kendisile icar muka'lelesl ya
pılmasını talep etmiştir. Köylüler bu 
milracaatr kabul etmediğinden tarla.
lardan çıkarılmaları ve aro.zinln mah
~mlden tahliyesi için lcrrıy' mUracu.t 
etml§tir. 

Bu mUnı.caattan şaşkına d~nen kl>y 
halkı dcrhftl mUştettkcn mahkemeye 

mUracaat ederek icranın tehirini talep 
etmi~lerdir. Köyliiler mahkeme bu hu
susta karar verir vermez, Emine Si
lahtar aleyhine yeni blr dava açmak 
kararındadırlar. 

Diğer taraftan Entine Silahtar, kö
yiln merası olan ve şimdi "köpek me
rası, , diye anılan sağmal hayvanların 

çıkarılmasını menetmiştir. Emine Si
lahtar, mera i~in köylünün mü§terek 
bir §ekildc kendisi!~ i§çar mukavelesi 

yapmasını istemektedir. Fakat köylü 
böyle bir eye yanaşmamaktadır. 

Bu çok meraklı çekişmenin neye va
racağı henüz malum değildir. 

Bir hizmet çi kadın 
aranıyor 

Çoeuksuı bir aile yanında ev hiz· 
metç.iliği yapacak kimsesiz bir kadın 

aranıyor. Matbaamız vemeıine mıira

caat. 
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Dansöz 
Espana 

casus mu? 
Sovyet Rusyada 

idam ed11dlğl 
söyleniyor 

Espana 
\ 

- Mşlıur dansöz Arjantina ile beraber 

bir sok muvaffakıyetler kazanmış olan 
güzel dansöz Espana'nm Sovyct Rus -
yada, casusluk t>uçiyle lwrşuna dizil
'diği ı;öylenmoktcdir. 

Espanarun Brülksclde ikamet eden 

yalan bir dostu, bundan bir kaç gün 
evvel Sovyet resmi makamlarından şu 

ma telgrafı almıştır: "Espana, 5 A
ğustosta ölmüştür.,, 

Diğer taraftan, Moskovadan gelen i
~. hususi telgraf ta ayni haberi teyit 
etmiştir. 

Halbuki, Ağustosun ilk günl.:rinde, 
ayni phıs, bizzat Espanadan, sıhhatte 

olduğuna dair açık bir kart almıştı. 

Bunun üzerine Sovyct sefaretanesine 
müracaa~ eden Espananın dostuna, el
çi bu hususta hiçbir maHlmatı olmaıdı
ğın ıs.öylemiş ve malUmat almak üzere 
Moskov;ya telgraf çekmiştir. Fakat 
oradan henüz bir cevap alınamamıştır. 

Sovyet Rusyaıdan henüz ·avdet eden 
ve Espanayı yakından tanıyan bir Be1. 
çikalı da şu beyanatta bulur-muştur: 

~·- Ağustos ayı öaşında Sovyet Rus
yada casuslukla itham edilen takriben 
600 kişi yakalanmıştır. Bunların ara -
sında bir çok ecnebi de vardı ve bun
lardan bazıları kurşuna dizlimşiti. Es • 

pananın da bunlar meyanında olduğu 
Şlyia halinde söyleniyordu. ,, 

Asıl ismi Karmen Mişel olan Espa
na 28 yaşında çok güzel ve kıymetli bir 
aan'atkardı ve bundan bir müddet ev -
\'el Sovyet Rusyaya g:derek bir çok 
şehirlerde dansetrniştir. 

Lüleburgaz 
asfalt yolu 

A~ıl ma merasimi 
pazartesi günü 

yapılıyor 
iatanbuldan Edirneyc kadar uza

nacak olan ve Londra asfalt yolunun 

bıı!Jlangıcıru teşkil eden İstanbul - Lü 
Ieburgaz yolunun açılma merasimi pa

zartesi gün günü büyük merasimle yapı 
lacaktır. 

istanbulda bulunan davct'~ler o gün 
saat sekizde Cağaloğlun:ia Nafia mü -
dürlüğü binasında buluşacaklar, bilaha 
re otomobillerle Topkapıya giderek as. 
falt yol başında bulunacaklardtr. Bura
da: muhtelif yerlerden gelen otomobil
ler b:rer kafile halini alacak, müteaki

ben Lileburgaza hareket edilecektir. 

Burada da Tekirdağı • -Kırklareli ve 
E:iirneden · gelecek kafilelerle birle~:ıe. 

tektir • e 
Meras;m takriben saat on ikide yapı

lacak, müteakiben Lüleburgaz Halke • 

vinde davetlilere birer ziyafet veri!e -
cektir, 

Dönüşte Çorluda asl-cri ma!-fdde 
istirahat edilecektir. 

. l{ızıl orduniın 
n1nn~vrnlar1 

Moskova, 23 (A. A.) -- )forcşal Vo. 
roşilof, yanında Kızılordu biiyük er. 
kinıharb:yc reisi general Şapc.şnov ol. 
duğu halde Biclor:·cıa kı1.'ıı 1 ıırmııı ma 
ncvra sahasm:ı gclm::'}~;r Bu mnnc''
ra.larda Lctonya, Eskny1, Litvanya 
or4uıa.ı.mda.n birer byet de bulun
mz.ktallır. 
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Tarih Atatürl< 
Erdün emlrlnio h88 

K u r u · ı ·t a y ı 
müşa virf nl ,, 

kabul ettı 
İkinci tarih kurul tayının üçilncU toplantvıı I 

BüyUk Önder AtatürkUn yüksek huzurlarUe 
dün öğleden sonra saat H de yapılmıştır. 

Riyaset mevkiinde bulunan Hasan Cemıı 1 
çambel celseyi açtıktan sonra geçen celse 
zabıtları okunmuş kabul edilmiştir. 

Bundan sonra başkan şunları söyledi: 
"- İkinci Türk Tarih kongresi münaaebe_ 

tile memleketin her tarafında. kongre mes'.1.
ı .. ine karşı gösterilen bUyUk ala.ka temai!I 
etmektedir .. 

Valilerden. belediye reislerinden, C. H. 
Partisi reisliğinden, Ticaret odalarından, 

He.va kurumlarından, Esnaf teşekküllerind~n 
Halkevlerinden, ilim ve kültür, gençlik ve 
spor te§ekküllerinden ve birçok zevattan her 
gün yüzlerce telgraf gelmektedir. Bunların 

okunması kongreyi fazla. işgal edeceği içı'l 

yalnız telgrafların geldiği yerlerin listesinin 
okumakla. iktifa ediyoruum . ., 

Başkan bundan sonra Sovyet Rusya mm 
akademisi başkanlığından gelen tebrik tel. 
grafını okudu. Alkışlarla karşılanan telgrafa 
alkışlar e.rasmda cevap verilmesi kabul edil. 
dl. 

Profesör Yusuf Ziya kürsüde 
Bundan ıonra profesör Yusuf Ziya özer 

kürsüye gelerek "Son arkeolojik nazariye ve 
Subarlar., mevzulu tezini okudu. · 

Yusuf Ziya sözlerine nihayet verirken bil
hassa dedi ki: 

''- Presümerlyen medeniyeti Subarlarm 
getirdiği tahakkuk ederse yine neolitik me. 
denlyetı Türklerin ezeli vatanlarından y.uıi 

Orta Asyadan getinntııı oldukları tahakkuk 
edecektir. Bu yol hakikat ve bedahetin şaııı
maz yoludur. Son günlerde Rey civarında 
Hlsartepede hafriyat yapan doktor Erich F. 
Scbmldt Pompe!Unin vuzuhla lsbat edemedi. 
ğ! birçok valuatı mukni surel.te lsbat edecek 
dela.11 elde etmlştir. AtatUrk asrı bu haklka... 
tın tamamlle tebarüz ettiğine şahit olacak. 
tır ... 

Iran, Yunanistan ve 
bent Israil ili 

ludaki Yunan ve Roma harabelerini arqtır -ı 
ma metodu,. tezi okunamadı. 

Bundan sonra kUraUye gelen profesör O•
ten çok uzun olan tezini Almanca okudu. 

Profesllr üstenin tezinden 10nr& b~kat> 

on dakika. celııeye ara verdi. 

Yunan profesörü kürsllde 
Celse açıld!ğı vakit kUraUye Kandiye mtl

zesl ve Girld arkeoloji işleri mUdürU prote. 
~ör Marinatos geldi ve "ikinci bin yılda GI. 
rld adası ve Girid Anadolu dünyası., mevzulu 
tezini okudu. 

Profesör, Ana.dolunun bir kUltür be§iğl ol. 
duğunu anlattı. 

Anadolunun, Yunan kontinanı ve dtğc>." 

adalardan ziyade Girld fle irtibatı olduğunJ 

ileri sürdü. Profesör, Girldlilerin ikinci bln 
yıl içinde Anadolu aahlllerinde koloniler kı:r. 
duklanru, yahut zelzeleler dolayısUe hara.bi. 
ye dönmüş olan adayı btrak.arak Ana.doluya 
geçmiı bulunduklarını kayıt ve bir taraftan 
da Akalarm kontinanda kurmu§ oldukları 

medeniyetin Anadolu ile kare.betine işaret 

etti ve sllzünü §l:lyle b!Urdl: 
"Beşeriyetin be§ltl Asyadır, takat kUtürlln 

beşiği Anadoludur . ., dedi. 

Ölü gömme adetleri 
Profesör I<urt Bıttel, preblatorik devrlnd.! 

Anadoluda ölU gömme adetleri mevzulu teb. 
llğinl yaptt. Profesör l:llU gllmıne adetlerini 
tetkik ıureUle Etilerin dln1 ve fikrl vazi
yetlerini izah gayesini gütmUştU. Tebliğ 58-

hlbl, Boğazklly batrlyatmda elde edilen ölU 

Devlet 
Demiryolları 
aleyhine ... 

Bir sulh mahkemesi 
karar verdi Yusuf Ziyadan sonra Okstord Unfveraltesi 

pro!e.sörlerlnden ?ılyres kürsUye geldi ve 
"İran, Yunan.latan ve Benl İsrail 111,, adlı te. 
zlnl okudu. Profesör sllze Türkçe başladı. 
Şiddetli alkiflanan ilk sözlerinden sonra te. 
zlnt İngilizce okumağa devam etti. 

Sultanabmet ikinci sulh ceza mahke
mesi hakimliği, dün Devlet Demiryolları 

aleyhine bir karar vermiştir. 

Profesör Myres İbran! teokra.slslnl, rab~;> 

hUkümdar ve cemaat mUnasebetlerlnl, bun. 
lardakl kehanetin mahiyetini ve yeni Yahu. 
dillftn kara.kterlerini, diğer taraftan d~ Yu. 

nan site devletlerini ve buradaki mu.savat 
hak ve hürriyet mefhumlarmı, hürriyet ve 
imtiyazın çarpışmasını, İramn imtiyazlı par_ 
tiye mUzaheretlnl ve bundan do~an neticeleri 
uzun uzadıya izah etti. 

Baş mütehassıs kürside 
Profesllr Myreaten sonra TUrk Dil Kuru

mu baş uzmanı ve Ankara Tarih, Dil ve coğ 
rafya fakUltcıı Türkoloji profesörU AbdU'. 
kadir İnan kUraUye geldi ve "Altayda Ba~ı. 
rık hafriyatında çıkarılan atların vaziyeti 
ni Türkler dt>fnl merasimi bakımından iza.. 
hr., tezini okudu. 
ln~ Altaydaki Bazlrik hafriyatında ML 

lA.ttan önce Uçüncü veya dördüncü asra lllt 
birçok §eyler bulunduğunu söyledlkten sonra, 
bu meyanda gömUldüğü gündenberi buz t&

bak&şt altında sapa sağlam kalmı§ on at ce. 
sedi meydana çıkanldığmı, bunlarm hepsinin 
aygır, kuyrukları kesik ve kulaklarında baş. 
ka başka nişanlar bulunduğunu söylemiştir .. 

Okunamıyan bir tez 
Abdülkadir İnandan sonra sıra protesör 

doktor Schedeye gelmekte idi. Fakat profe. 
sör aldığı bir emir üzerine Almanyaya hllre. 
ket etmiş oldu$tıından kongre başkanhğına 

bir mektup göndermiş .. Bu yüzden "Anado. 

•ÇERIDE: 

• Önümüzdeki pazar gUnü yapılacak olan 
büyUk dil bayramı için hazırlıklar ikmal edil. 
mek üzeredir. 

• Belediye ineklere TUberkUlin a.şm ya..,. 
mak içl.n hazırlıkta bulunmakatdır. 

• Bu ayın 27 sinde §ehrimlze be§ yüz AL 
man seyyahı gelecektir. 

• İlkteşrinln birinci günü Arjantlnin mek. 
tep gemisi olan Presldent Sarmento Ums.ru. 
rmza gelecektir. 

• SUleymaniye kütüphanesinden Uç kıy. 

meUi kitabın kaybolduğu ve masraflar dıı 
bazı yolsuzluklar yapıldığı ihbarı Uzerl11! 
tahkikata. başlanmıştır. 

• Ay bn.şından itibaren açılacak ıaba.h pa . 
zar yerleri şehirde her gtin 50 yerde kurula. 
caktır . 

• Belediye Sirkeci ile Topkapı arasında oto 
büs seterler! yapılmasına mUsaade etmlı:ıtir. 

Fiyat 7.IS kuruş olacaktır. 
• Yeni adliye sarayı inşaatı dolayısile Is. 

tlmlAk edilecek emlA.k tamamen tesblt edll. 
mtı ve ııahiplerine tebligat yapılmııtır. 

• 'Oni\'crsltedc tedrisata ayın yedisinde 

Hasan Basri isminde lbir tile.car Kü -
çükçekmeceye gitmek için Sirkeci.den 

trene binmiş ve kontrolör gelince 15 
günlük tenzilatlı biletınf uzatmııtır. 

Fakat, memur bunu kabul etmemiş -
tir. Hasan Basri, arayı vermemekte is

rar edince, kendisi adliyeye verilmiştir. 
Devlet Demiryollan, tenzilatlı bilet

lerin A vrua hattında mer'i olamryacağı 
iddiası ile Hasan Basrinin mahkiımiye_ 

tini istemektedir • 

Sulh hakim~ Avrupa hattınm da Dev 
let Demiryollan meyanına girmi§ oVdu
ğunu ve binaenaleyh bu 'biletlerin üzer· 
terinde bir kayıt bulunmadıkça, Avru
pa hattında da mer'i olacağını öne ıü.. 
rerek Hasan Basrinin lberaetine kara:r 

vermiştir. 

Yugoslav manevrala
rında Fransız heyeti 

Belgrad, 23 (A. A.) - General Ga. 
melin ile Fransız askeri heyeti Zagre. 
be gelmiştir. General ve heyet, Yugoıı
lt.vya. ma.nevralarmda. hazır buluna • 
caklardır. 

. 
konferan.s salonunda yapılacak büyUk mera_ 
simle başlanacaktır. 

• Geyvenin Akhlııar ns.hiyeıılnln ismi DL 
hiliye Veka.tetl kararlle Pamukova olmuıtut'. 

• Maarif Vekt.ıeU Bursa. Adana, Samaıın 
ve Ankara.da birer orta mektep daha açmağa 
karar vermfştir. 

• Bu yıl Gazi Terbiye Enııtltu.Une müra.. 
ca.at eden 5-00 den !azla ilk mektep mualll. 
minden ancak 82 tanem imtihanı kazanmıı. 
tır. 
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Ollneşln doluşu Otıne,ln batıp 

lS,48 18,06 
Vakit Sabah Öğle !kindi J.k§am Yataı Imııal 

U6 12,07 lS,32 18,06 19,39 4,08 

gömme adeti hakkında dikkate ~ayıın ma_ 
!Qmat verdiğini izahla Anadoluda başlıca 

dört muhtelif ölü gömme tarzı bulunduğunu 
ve bunlara topraktan mezar, yumurta şek. 
!inde mezar, sandık mezan ve kuyu mezarı 
ad! verilebileceğini söyledi. 

Etilerde tarih yazıcı lığı 
Profesör Güterbock Etilerde Tarih yazıcı_ 

lığt mevzulu bir tez Irat etmiştir. Etilerdeki 
tarih yazıcılığrnm ehemmiyet derecesini il. 
mi bir tarzda. ve vesikalara dayanarak fza'l 
eden profesör tarihin ehemmiyetini ve mlllt 
şuurun tarihi ııuur demek olduğunu ve bıı 

lrnngrenin, Türkiyeyi idare edenlerin bu ha_ 
kika.te vukuflarmm en iyi delili bulunduğu. 
nu kısaca anlattıktan sonra, Etilerde, tarih 
yazıcılığmm Sümer ve Ba.billllerdekf yapı v2 
ya va.kıt kitabelerinde göze Çarptığı gibi da
lma din ile alA.kalı olmad!ğını, Etilerdeki ta_ 
rih tuvlrlerinde ekseriyetle devlet fikri gö. 
rUndUğilnü, bu nevi tarlhçllik örneklerlnln 
hiyeroğlif yazısı ile yazıl1nıı bulunmasına 
göre bunun Etilere mahsus ve Mezopotamya 
t&avirinden azade bir zihniyetin mahııulü bu. 
lundufunu söylemiştir. 

Akalar 
Bundan sonra Dr. Arit Müfit Man.sel, Ege 

tarihinde Akalar meselesi mevzulu tezinje 
§imdiye kadar iddia edildiği gibi Akalann 
Yunanlstana elmalden gelmiı - İndo - Cet' 
menler olmayıp Orta .Aayadan Anadolu üze. 
Tinden gelınlııı blr kavim otdufuııu tebarüz 
ettirdi. 

Arit Müfit 81:1zlerin1 ıöyle bitirdi: 
lşte bu arkeolojik devirler, bUhaasa "Min.. 

yu., kera.miğinin yayılı§ sahası, kökleri Ortıı. 
Asya.da olan bir muhaceret dalga.amm AnL 
doludan geçerek Adalar ve Yuns.n!ıtanı ı,. 
gal etml§ oldufuııu göstermektedirler. Eski 
Hellas devrine alt bir takım killtür asart ve 
keramıtıerin ildncl devrinde dahi baki kal. 
nuş olmalan yeni gelen in.sanların eski aha... 

llyi imha etmemiş, bllA.kls bunlarla kanşmıı 
olduklarını göatermektedirler. Aynı zamanda 
'bıu:r topononlk a.r~tırmalar bilhassa &ka ve 
akanı islmlerlnln yaytlıı 18.ha.aı böyle bir 
Şark, Garp muhaceretlnf teyid edebilecek 
tnahfyettedlr. 

En aonra doktor Brandenstein "Etrusk 
me.seleslnln şimdiki durumu., mevzulu tezınt 

irat etmlı:ıUr. Etrusklerin me113el ve dlll halt 
kında dikkate değ-er ·mutaıeaları ihtiva eden 
tezde tebliğ sahibi Alimlerce Etruskierln dlll 

ve tarlbl hakkında ileri atlrlllen mUtaleaları 
ı:.lkı tı~Ul\Lc.u "' tıaz:ı ıı.a.ıyan amnıennin J!:L 
ruskleri İtalyanm yerli halkı olarak göster. 
mek lçl.n ıarfcttlkleri gayretin kolayca anla_ 
ıılabileceğlni kaydettikten sonra, kendlalnln 
bu nokta! nazara ve Etrusk dillnln menıel 
Hindo • Cermanlk olduğu iddiaya tı:ıUrak et. 
medfğini lllve ederek delillerini ortaya koy. 
muştur. 

Bundan sonra celseye bugün saat 13,30 da 
toplanmak Uzere nihayet verildi. 

Bugilnkü celsede 
İkinci Türk Tarih Kurultayı A ve B seksi. 

yonlan bu sabah da toplanarak tezler Uze. 
rindeki tetkiklerine devam etmişlerdir. 
Kurultayın bugünkü umum! toplantımıda 

P. Mangin, Pr. Şemsi GUnaltay, Pr. Jon Ah. 
ter, bayan Dellanbah, Pr. Fuad Köprülü, Pr. 
RoasJ, Pr. Boch, Pr. Bossert, tezlerini izah 
edcceklerdlr. 

Seksiyonların A grubu, Pr. Dr. Dortaseld, 
Pr. Hasan Refid Tankurt, Pr. Tersonı Pr. 
Rode, Pr. Rugben, B. Fatin, Pr. Kerim, Dr. 
Nuerddin Onur, Dr. Sadi Irmak ve Dr. Şük. 
rll Akkayanm. 

B grubu da Pr. Sore, B. Gezafeber, Pr. Fet 
tiı, Pr. Re§ld RahrnJ, Pr. İamatı Hakkı, lz_ 
mirli, Dr. Hamdi Sa.dl Selen ve B. Nevzad 
Aya.zm tezlerini tetkik ile i§Ugal edecektir. 

B~wekilimize hediye edilen ciıtS 
atlardan biri 

Maverayı Erdün Emiri Abdul~ 
hediyelerini §ehrimize getiren :e:~~ 
haı müşaviri Esseyit Mehrn~t • tif· 
Atatürk tarafından kabul edıl111İ1 t· 
Esseyit Mehmet hediyeleri takditıl ~. 
m.İ§ ve Em.irin büyük Şefe hitabell ) 

zılmıı mektubunu sunmuştur· 

Esseyit Mehmet demiştir J<i:. 11!1· 
"Mensup olduğum mernleketi.11 ııU· 

kumdan tarafından, dünyan~n eJ1 cıost 
yük adamr Büyük Şef Ataturl<e ~,ıi· 
luk ve bağlılık hediyesi getirmek. 0~ 
ilesiyle · tavzif cdilmi§ olduğurn içın ~.ra 

b'r ııa .. 
memnunum. Bunu, çıok tatlı 1 ıı? 
olarak hayatımın sonuna kadar 131' 
cağım.,, ~ 

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

1 s tan bu I 
konuşuyo~,dtJ 

(Ba..<ttaraf ı 3 füıdı ~ 
- d file 

ranları insan yerine koymamak e 
tir • aJilflrt' 

Au, ..ı.--...ı~ı g1c:n~ ıu•ou.<i:. aer't () 
mini aldıktan sonra geri dö~d~ıc; 

0 
ıı· 

deminki dükkanın önüne gıttılc. 111 - . aa.h' man, bana buranın bir derdını 

latıp gösterdiler: ôJI" 
Bu, sahil boyunda.1<i yolda, ırı(f ıır" 

çıkıp bir miktar açıkta aktıktaıl ' 0 

leni~ dökülen iki lağımdı. ô• 
ıır• 

- Aman, diyorlardı, Şu~ 1rıııı· 
bir parça künk döşcnilse de, ]'ııÇ 0 

ftell • 1't 
sa, yürüdüğümüz yol olsun, çır 
temizlenmiş olacaktır. J•f' 

l;llO" 
Buradaki konuşmamızı da bU • sııı' 

• cJ,dıll 
la, kestik, arkadaşım Alinin 1 ıra ' 
göre, geçtikçe pek enteresan ıııat'l~ı.aıı"e 

. istı,. ... ;U 
larla karşılaşacağnnız Yemıf ~; 

tinde, baştan başa piıliklerle d0111 

takiben ilerledik • HAstıtÔ 
YARINA: Yemi' iskelesi. cJıl 
Mahal le ortasın 

çöp istasyonu ı '11' 
bJ ç• ·~ı 

Çarşambada ve tam Çaqarrı aırti 1P'' 

aırun ortasında, medres-: ırıi, ' 
11
Je 

yoksa mahalle mekt~b1 ıni. her sici tıif 
bunlardan birine çok benziyen ~a eljıl 
bina var ki, bu binanın odatarıt'l 5ôt~ 
isanlar oturduktan halde avlusu ).f 
mahallenin bir çöp istasyonudıırl. rıtıÔ' 

da a ·ıı 
• İki aydanberl mezunen şehrimizde bulu. zamanda bu binanın alt kat ondiğİ jÇI 

nan Londr& büyUk elçimiz Fethi Okyar ı ilk bir takım hayvanlar da besle sille!' 
te~rin &kı:ıamı Londr&ya hareket edecektir. bütün o civar kokudan p=stiktC1'1• ll'ıe 

• Muallim mekteplerine bu sene yeniden · • • ' bir ıtıJı ten, sıvrısınekten oturutmat ul3t1 
3155 talebe kabul oıunmuıtur. gelmektedir. Çar~ambalı okuytl' e·111'~ 

• :Maarl! Veklll Sa!!et Arıkan üniversite d f1 g ~ t' 
dan bir kaçı bu hali dün ora 3 •• ,.ı:.tet e doc;entlertnl.n vazlyetlle bizzat meı:ıguI olL ır.l'J - , 

le olan ıbir muharririmize §· A,. ıı' 
~~ ·~~ 

• Hariciye Vek!leti Vekili Numan Mene. mişlerdir. Biz de belediyenın 
mencloğlu dUn Yunan, Romen ve Franm: el. zan dikk tini çekeriz. 
çUerlnl ayn ayn kabul ederek kendilerlle ------------, de 
gö~mü§lür. Bu sene eelb JJ 

•Vali ve belediye reisi Muhiddin ÜıtUndaJ askere &lıDftCfl" 
evvelki akı:ıam yolda klAkayon çalan bir oto • 
mobili bizzat takip etmıı:ı. otomobıu durdur&. O 1aoJ8 r 
rak bir belediye memuru çağırm11, ve be~ tt" 

Tümen ukerllk dalre!'Indeıt: eıııc tfl$ııııı Ura para cezası keınnlı:ıUr. 

DUn belediye §Ubelerlne klA.ksyon çalan 
ıoförlertn 1Iddetıe takibi içl.n emir verilmt,. 
tir. 

DIŞARIDK: 
• !taıyanm garip huylu §s.frl Gabr!el d'An . 

nunzlo, miltevetta Gulllaume Marconinln ye. 
rine İtalya Alı:ademlııl relııllğtne tayl.n edil
mtıtır. 

1 - 937 teşrin celbinde 1,5 st>"
33

o) cJOçJ' 
(316.329) 2 ıenelik erattan (316• .... ~re cJO-

ıı.k \µ'"" il lular hizmeti flltyelerini yapiıl cı 11 1,r• 
rılacaklardır. 2 senellklerin !htiY:0gıııııl

11 

ğumlularla ikmal edilmezse ssı ı!l't1 
dan alınacaktır. deııJı ~ 

2 - Jandarma, gümrük ve tıı'· ~ 
!çln 332 doğumlulardan aıınaca:; e.lrrıc' 

3 - Şubelerde toplanma ırt1ll 
edilecekUr. 



lsveç - Almanya 
'tletizm müsabakası 
~anların 101 puvanına karşı 
Sveçliler 107 puvan aldılar 
~· 13 • 9 • 937 - Uzun zaman. , netice için mevzubahs olmıyal:asını 
'~~lenllcn İsveç • Almanya bildirdi. İki l.ııveçli diğer Almanı a. 
\t ltıUsabakalarına dün de olim. ralarında epey hırpaladılar. Fakat ne • 
.,_'ttdyomunda baelandı. ticede daha formunda olan Alman ol. 
tıtrı1;l güzel olması 1ttadyoma bir dukça bUyUk bir farkla kazandı. 

'I tırcı toplamı§tı. Fakat alman l Syring (Al.) 31.13.2, 2 - Suncles. 
~~tinin tahmin ettikleri 70. 80 son (İs.l 31.18; :1 Kuik (İs.) 32.05,2. 
(elden ancak 25 bini mevcut. DlSK ATMA 
~ hakaların intizamı be.rmutad 1 - Schröder <Al.) 49.61 metre, 2 
~deydi. Beher müsabakaya iki Andersson (İs.) 49.15 metre. 3 - Bcr. 
~ \'e iki de Almanyadan olmak gh (İs.) 49,11 metre. 

3
°rt atlet giriyordu. Birinci 5, ÜÇ ADIM ATLAMA 

~ • UçUncU 2 ve dördilncü de 1 Almanların on beş buçuk metre aL 
~lrYordu. Yalnız dikkatimi cel. hyan atleti bir şey gösteremedi. İsveç. 

:~t noktayı kaydetmeden geçe. liler !se ümid etmedikleri bu müsaba. 
1ın. Programda her müsaba _ katla birinci ve ikinci oldular. 

~~tine dünya rekoru, altına İs. 1-Andersson L. (İs.) 14.17 metre, 
~ 0ru, daha altına da Almanya 2 Ljungberg (İa.) 14.37 metre. 3 -
e~~Y~edilmiş. Dilnya rekorları • Völlner (Al.) 14 .:J2. metre. 
~ 1tı rısınin Amerikalılara ait ol • 4 v 400 METRE BAYRAK 
l't ll\ırndur. ı;:akat ~in garibi Al. İsveçlilerin bir iki en iyi koı:ıucusu 

ta korlarının hemen hepsinin de rahatsız olduklarından iştirak edeme. 
~~korlarından pek az farklı ola.. diler ve yedek adamlarını koşturmak 
~~dedildiğidir. Bu rekorlar han. mecburiyeti basıl oldu. 
tııı letle ve ne zaman yapılmış, Halbuki şimdiye kadar Al. 
~~değilim. Milspet olan bir ci. manya ile olan temaslarda bayrak ya. 

l r.laıı • o da bu rekorları tesis eL rışlarını daima İsveç kaz.anırdı. Bu 

4( atıetıer1n bir.zat İsveçlilerle defa aksine oldu. Almanlar 41.2 sani. 
~lan halde bu derecelere yak. ye ile kaz.andı. İsveçlilerin vakti 41,6 
~ 1klarından maada birinci dahi dır. Bu suretle birinci günün mü~aba. 

elerldir. kalan bitti. Neticede Almanların tah. 

~bakalara 800 metre ile başlan. mininin aks;ne ve bayrak yan~ını kay 
~ta ."e. bir buçuk tur iki ts,·eçli bettikleri halde tsvec:lilcr 54 ve Al -
~1,f ttıler. Finlı;c 50 metre kala manlar 30 puvan aldılar. 
~ 111 ~u ~ı '"""ıucuo .. ,.,.. ıuo..ı. .11"111~ ~liu 
< !fırlo.dı ve güzel bir finiıııle ya. Müaabaıc.ann ik'inci günü 50..ı.biriden 
~dı. fazla ıeyirci toplanmıştı. tık müsabaka 

11 arbig (Almanya) 1 :51,8; 2 - olan 400 metreyi Almanlar kazandı: bi. 
"" Osv~) 1: 53, 3 - Anderson rinci 800 metTCy,:. kazanan atletler: 
41 eç) 1: 53,4. 1 - Harbig (AI.) 47.8 saniye 
~ ~ YüKSEK ATLA.lfA 2- Hamann (Al.) 48.4 ,, 
~ Usabaka Almanlann en zayıf 3 - Von Vachenfelat (İ:;.) 48.5 ,, 
b~l\l!lıdır. Olimpiyatlardan beri UZUN ATLAMA: 

C:; ıt atlet yct:ştiremedikleri aşi. 
~· ~Usabaka 3,50 metre irtifadan 
~ "e daha ilk seferde Almanlar 
·~:l~r. fsvedilerin stili ~ok güıe!-
1~1Yatlardakl Amerikahlan ha. 
~~l'du. Almanlar her defasında 
~ tdan sonra 3.90 a kadar çıka. 
, 'tl'letfcede İsveçliler kazandı. 

be lndhlad ctsv.) 4 metre. 2 -
~I r~ <fav.) 4 metre. 3 - Mtil • 

. ) :l.!lO metre. 
1 l f>O METRE ~ORA T 
~ıtı ~lar tızun Z"mondanberl Fprin. 
\ ~~1~dan ı."kayct ediyorlar. Ne. 
A nvle. 7.İra ihlh·ar Bor·<'hme. 

'1~~ Almanların en iyi 100 metro. 

ig~h 
~ akıı zcvkıt nlrlıı .ı\lmen ihtL 
~ı ita rl!ltmcn h•i bir denarla öne 
ı\~: 70 mPtre önde k"~tu. Fakat 
~ laı-d'l cok mu,·ııJrRk olan ts. 
~?tç ko~ı•cu Str11ndb"r'! son bir 

, ·; A.lmAnı gl'"ti ve ka7.a!1dı: 
~ trandberg cts.) 10.fl saniye. 
~ l'C'hrnevcr <Al.) 10.6 sıaniye, 

t'rıber .... er <AU 10.7 saniye. 

~a CEKtc ATMA 
ı,. l"ıl:ı.rın olimniyat r:ampiyonu 
"nı b' l ı,. ır Almam·R reknnı '\'tıntı. 

~ ~~ bu mUı-A lıakada büyük bir 

1 - Long (Al.) 7,70 metre 
2 - Stengvist ( h.) 7 .42 metre. 
3 - Leichum (Al.) 7 .28 metre. 
400 M. MANİALI: 
Yarış çok sıkı ve zevkli geçti. İsveç

li gayet hafif bir göğüs farkiyle birin
ci geldiği halde ikinci addolundu. B~ -
rinei gelen Almanın ve ikinci addolunan 
İsveçlinin rekorları 54 sarıiyedir. 

l - Hölling (Al.) 54 saniye 
2 - Areskony (İs.) 54 saniye. 
3 - Scehsle (Al.) 55,2 saniye. 
200 METRE SüRA T: 
Battan a§afı lsveç\'nin fa.ikiyeti at. 

tında c~reyan etti ve dün l 00 metrede 
birinci, ik'nci ve üçüncü o:anlar gene 
<:yni mevkileri aHılar. 

1 - Strandb:rı (İı. 21, 7 saniye. 
2 - Borchmey,.r (Al.) 21.8 saniye. 
3 - Hornberger (Al.) 21,9. 
3000 METRE MANİALI 
Almanlar. kazanacaklarına muhak· 

kak nazariyle baktıkları hu yarışı da 
kaybettiler. Olimpi,•ot ilçüncr .. u Dom 
gert bir it gö;emedi. 

1 - Laraon (İl.) 9.33.2 d:tkika. 
2 - Dompert (Al.) 9 H d~kika. 
3 - c;,.ı.. .. - .. ,.,n (İs.) 9.34,8 d~l:ika. 
.~000 METRE: 
Denilcbil'r ki b11 pilnilrı en nefis mü· , 1~•.ı>remF>diler: 

<leın (Al ) 5"' ?2 2 ~abak:.•t olrlu. Fak:ıt ralıı·z 'ki hv~cli 
(A . '·- metre. -

. 1.) 51.88. 3 - Gansson (ts.) 

'b. l:5')Q METRE KO~U 
~~ . . 
i fa·k hlltUn koşularda lsveGliler 

l:ı. , Olduğu görUlüyor. Bu müsa. 
ltrırıa Öyle oldu. Çok sıkı bir re. 
~~/"r .. ·a hıveçli rakiplerini bir 
\·q/d~ bll'aknrak ,.e c:ok tath bir 
l _ı~ı ':...,..anrh. 

ı- t'rnnn C ls.) 14,6 ~a:ıiy\!. ~ -
rc\1 AJ.) 14,S saniye. 3 - l'ınnp. 

.) 11.9 ganive. 

,t~l'd l~ 000 'METR.u: 
~ltt ıtn ıbaret olan bu müsabaka 
\b, lekttıe.r arzetti. Almanlarm 

baslarda bir tur .reri kalarak 

ara,ıntta .. Rııı,lan~ı~tPn ,'tibaren ön~ 

rec;en bverl:ler a.rni stirati ve ılVni stil 
ile ve b:raberc f"ibi .. ·ıuıeı b:tirdilcr ve 
rhkik1larca a'l:•,1and·';ır. Urüneii ı::elen 
Al'Tlan b:r tu· : ı. t'ö-ıii1--ü ise bir bu
suk tur :ıc geriden v.eld. 

1 - Gnneson H. fts.) 15 02.2 dıtkika. 
2 - H cllııtrÖ:Tı ( f •.) t 5.('),li,2 cla.kika'. 
3 - Graf V. O. (Al.) 16,30,8 dalı:. 

ka. 
ClRfT ATMA: 
1 - Atterva.11 (b.) 68.92 metre. 
2 - Tcgeıtedt (İli.) 65,64 metre. 
3 - Lıte-ua (At.) 63.15 metre. 
Yt.JKSEK ATLAMA: 
1 - Ödmi\rk (ta.) 1,95 ır.etre. 

Güreşçil~r 
lzmirden 

~ 

döndüler 
iımirdeki beşinci Balkan güreş şam

piyonluğu müsabakalarında birfociliği 

kazanan Türk pehlivanlar!yle ikinci o. 
lan Yunan ve Yugoslav güre~ takımları, 
dün akşam Ankara vapuriyle şehrimi -
ze gelmişlerdir. htanbuJ sporcuların • 
dan mürekkep bir kalabalık rıhtımda 

kend terini karşılamı~. şehir bandosu 
milli marşliırı çalmı~tır. 

Yunan ve Yugoslav ekipleri bir kaç 
1 .. d I gün daha ~e mmız e kalacaklar ve önü 

müzdeki cumarte~: ve pazar ~ünleri 

Belgrad. Atina ve İstanbul cüreşçileri 
arasında kar~ılaşmalar yaprl.ı.caktır. 

Dan Ga1of 
Avrupa şampiyonlu
ğunu tekrar kazandı 

Be~ altı ay evvel Pari&te yaptığı mü
~abakada Portekzli Al Pereira'ya yeni. 
lerek Avrupa ıerbeıt güre' şampiyonu 
unvanını kaybetmiş olan B~l3ar Dan -
galoff, ayni unvan için Portek"zli raki
biyle ikind bir karşılaşma yapmış ve 
neticcı;ie galip gclmi1tir • 

Bu maç Sofyada yapılmr:itır. Her iki 
pehlivan da çok sert ve kıncı bir güreş 
yapmışlardır. 

Bir iddiaya göre 

Yüzme 
biri ne iliklerinde 
Haksızlık yapılmışı 

Modada yapılmış olan İstanbul yiiı· 
me seçmelerinde lia nanlar arasınöa 

ha~ızlık olduğu ve hmirde yapılan 

Türkiye yüzme birinciliklerine sırtüstü 
ve kuTbağlamada ka:ı:ananlarm götiL 
rülmediğini. İ;idia. eden bir mektup al • 
dık. Bunda hülba olarak şunlar var
dır: 

"izmirde Türkiye yüzme §ampiyona

sı yapılırken Beykozlu lir kaç yüzüeif 
de kendi namlarnruza 1zmire gittik ve 
kurbağlama ile sırtüstü müs:ıbakalarına 
(Müsabaka harci olarak) iştirak ettik. 
Ve bu iki kataıoride gUnün Türkiye 
ıampiyonlarır.dan daha iye bir derece 
aLdık. Biz daha evvel de İstanbulda ya. 
pılan iki müsabakada birinci gelmiJ, fa
kat son sesmede, ''bugün ho:.va fenadır. 

yapılmıyacak,. dendiği için yanıların 
yapılacağı yerden ayrılm:_ştık. Halbuki 
son:adan müsabaka yapılmış ve rakpsiz 
kc.la.n ·yüzücüler birinci gelmişlerdi. 

İ:ı:rrirdeki yarııtarda Ha en iyi derece 
yi almıı olmamıı bizim kurbağlama ve 
aırüstünde en iyi yüzücüler oldufumu. 
zu i~bat etm:ıt'r, Böyle olduğu halde 
neden bizi İstanbul namına İ:ı:mire gö
türmediltr?. 

Halbuki son ıeçmclere bizim ıibi 
gi~memit olan Mekir.fo ittiralC ettiril
meııine müsaade olunmuıtu. N 'çin bi • 
zim bu hakknnızı tanımadıhu?.,, 

2 - Lundgvist (Js.) 1,95 metre. 
3 - Veinkötz (Al.) 1,93 metre. 
GOLLE ATMA: 
t - Völke <Al.) 16,13 metre. 
2 - Bergh (Is.) 15,75 metre. 
3 - Kon:-ad (Al.) 15,17 metre. 
4X400 BAYRAK: 

1 - Almanya 3.13.2 dakika. 
2 - tıveç 3.16.7. dakika. 
Umumi netiecl:le bveçliler Almanla • 

nn {101) puvanına karıı (107) pu. 
anla bu müsabakaları ka:ı:anmıı oldular 

vt tev.uuun sporda en büyük meziyet 
olduğunu isbat ettiler. 

Suat ERLER 

7 

Kız talebeler 
Askeri ders olarak 

Neler okuyacaklar? 
Buders yılbaşından itibaren tatbik edilecek . 
programa dair esash maltlınat veriyoruz 

Yedinci sınıfm programı 
ORDU TEŞKlLATI: 
Harp nedir, hazeri ordunun l:izumu, 

harbin icaplarına göre ne cins askı:re 
ve sınıflara ihtiyaç vardır. Muharip ve 

yardımcı sınıf hangileridir. Genel su
rette ödevleri. 

ASKERLİK KANUNU: 

Askerlik kanunu nedir. Orduya aa. 
ker toplamak usuller!. Türk ordusunun 
esası ne zaman kurulmuş ve ne ~ıbi 

değişiklikler geçirmiştir? 

Askerlik kanunundan istisnalar var 
mı, bedeli nakdi nedir? 

ASKERi TERBiYE: 
Dahili hizmette itaat. disiplin. arka· 

.daşlıkta üste karşı s:ıygı ve selamlama 
bayrak ve sancak. 

StLAH BiLGiSi: 
Silahların taksimatı, çeıidi. ateşli si

lahlar, ağır ve hafif filiihlar, hafif maki
neli tü"'ekler hakkında malumat, atış bH 
gileri, atış için ilk bilgiler, beden azala 

rı, tüfeğin ta.rifi ve dikkat edilecek hu
susları, attığını vurmak için bilinecek 
hususlar. Topoğrafya, harita neye der-

ler? Coğrafya ve topoğrafya haritalaıı, 
mikyas nedir. nasıl kullanılır? Cihet 
tayini (muhtelif vasıtalarla). sefer
berlik, ordu seferberliği ve milli sefer
berliğin ehemmiyeti. yurttaşların sefer
berlik ödevleri, yurt rrüdafaasında ka
dınlara düşecek ödevler. 

Tebliğ 
Altınordu Başka."lhğından : 
Gazetelerle müteaddit defalar ilan e

dilen kogre mukarreratı ve yasa muci. 
bince klübi!n mesaisine senclerd'r a
demi iştirakla üç ay da taahhi.i::W.nü if.a 
ctrr}yen azanın Yurtla alakası kesikce
~i mukarre ve muharrerdir. 

193 7 eylül nihayetine • kadar idare 
heyetine §ifahi veya tahriri müracııatla 
taahhütlerini ifa edip makbuz alarak 
tecdidi kayıtları son defa rica olunur. 

A. Mahalli hava·:lan korunma işleıi 
(aktif. pasif). 

B . Sıhhiye hizmc-tlcri. 

C. - Muhaberecilik ve istihbarat. 
D . Levazım. 

Bu hizmetlere ait umumi bilgiler. 
HARP TARlHl: 

lstikliil harbi. Kosva, Nikboiu, 
(Milli duyguyu takviye edecek şekilde) 

YAYA HAREKETLERi: 

Esas vaziyeti, selamlar, münfedt 
yürü.y•:iş, dönüşler, manganın te§kili 
ve yana§ık .düzen hareketleri. 

Sekizinci sınıfın programı 
ORDU TEŞKlLA Ti: 
Birlikler ne suretle teşkil edilır, 

muhtelif birliklerin harp ve hizmetleri, 
ordudaki rütbeler hangileridir, rüt
be alametleri ( erba§lar dahil), orduya 

er nasıl alınır, orduya subay nasıl ye· 
tiştirilir, (muvazzaf ve b~delli). 

ASKERLiK KANUNU: 
Muhtelif sınıfların askerlik müd· 

detleri , muvazzaf ve ihtiyatlık nedir? 

ASKERi TERBiYE: 

Namus, şeref;. doğruluk, cesaret, 
soğukkanlılık, mahrumiyete katlanma. 

SiLAH BlLGlSt: 

Ağır makineli tüfek hakkın.da bilgi, 
bombalar hakkında bilgi ve bombalar

dan korunma. 
ATIŞ BILGISt: 
Birinci programın tekrarı, ni§an va 

ziyetleri, üç kö§e nişan, nişan almak 
ve tetik 'düşürmek, tüfeğe yapılacak 

muamele. 
TOPOCRAFYA: 

Topoğrafya haritalarındaki işaret· 
ler, arazideki SUf!'i ve tabii arızalar 

haritada nasıl gösterilir? Haritayı cihe· 
te koymak. 

MUHAREBE BiLGiSi: 

Sığınak, bunun çabuk olmasının e· 
hemmiyeti, sefer, harp, muharebe, mü· 

tareke nedir? Yüllliyüş, mola, muharc· • 
be hakkında kısa bilgi, taarruz, müda
faa, çekilme hakkıJida kısa bilgi. 

SEFERBERLiK: 
Sulh zamanında seferberlik ha:ı:rrlı

ğı. Yurttaşların seferberlik ödevlerini 

yapmamalarının zararlarr, yurt müda
faaıın.da kadınlara dü~eeek ödevlerden: 

A. - Mahalli havadan korunllla 
i~leri, (aktif ve pasif). 

B. - Sıhhiye hizmetleri. 

D . - Muhabereci1ik ve istihbarat • 
C. - Levazım. 

Bu hizmetlerin ie§kilat ve vazife. 

leri daha teferrüatlı olarak okut).lla
caktür. 

HARP TARtHI: 

Timürün Ankara muharebesi, İıtan 
bulun :zaptı (Milli duyguyu takviy~ 

edecek şekilde). 
YAYA HAREKETLERi 

Birinci programın tekran ve çe· 
viklik talimleri. 

Bu program bu y:ıl birinci ile bera· 
her bütün SJnıflard:ı okutulacaktır. 

Dolabda bir 
mütecessis 
Genç kızlerı n 
soyunmasını 

seyrediyor muş 
Hendek 21 (Hususi) - Kasabanın 

dikiş yurdu tarafından açılan sergide 
genç bir kız soyunurken dolapta bir 11a. 
rcket duymuş ve doıabı açınca bir ada
nun dolabın içinde kendisine bakıp 

durduğunu görmüştiir. 

Kmn bağırması üzerine koşup ge· 
tenler de hayret içinde kalmışlard;r. 

Çünkü dolaptan kaubanın iyi tanıdığı 
bir memur çıkmıştır. Bu zat, kızların 

soyunmasını seyretmek için dolaba gir 
diğini itiraf etmit1tir. 

Bu adam derhal mahkeme.ve veri~· 

miştir. 



Her gfto bin kişiye ziyafet veren 

Hicaz Kralı nasıl 
bir adamdır ? 

· En büyük zevki ava çıkmak 
ve otomobille çölde gezmektir 

Bayanlar 1 ayaklarınıta 
zulmetmeyiniz ! 

Dar ve uzun ökçeli ayakkabılar yüzündel1 
insana türlü hastahklar musallat olabilir .. 

Şarkın şayanı dikkat simalarından 

biri de Vahabilerin kralı İbnisuuttur. 
Hicaz kralı Abdülazir lbnisuut yirmı 
beş senelik bir mücadeleden soma kıs
mı küllisi çölden ibaret olan krallığmı 
ele geçirmiş ve hür yaşamak, kanun, 
devlet tanımamak, gelıJi giden müslü
man hacılarını soymakla geçinen 
bedevi araplara kanun ne olduğunu ta· 
nıtmış, devlete b:.irmet ve riayeti öğ

retmiştir. Bugün ucubucağı ıbir kum 
çölü olan Hicaz krallığ:nda asayiş he

men hemen en mede .ıi bir Avrupa <li· 
yarındaki kadar mükemmeldir. 

Amerikan ayak hıfzıssıhhası ~nstitü
sü direktörü doktor Lelyveld diyor ki: 

- Bayanlar şayet tiyatrolarda, lo -
kantada, ayakkabınızı çıkarmak mecbu-

riyetini hissediyorsanız derhal bir ıdok. 
tora müracaat r.tmelisiniz. Çünkü lıu 

mecburiyet ayaklarınızın ı.asırdan, baş 
parmak mafsal yeri şişkir.liğinden çok 
daha ciddi bir hastalığa müptela oldu -

ğuna delildir. 
Doktor Lelyveld yaptığı araştırma

la:- sonunda şayanı hayret Lir neticeye 

vasıl olmuştur. Tam elli b:r hastalığın 

ilk emaresinin ayaklarda peyda oldu -
ğunu bulmuştur. 

ibnisuut bir metre seksen fantimi 
geçkin bir boydadır. Geniş omuzları 

vardır. Büyük burnu, küçük ağzı ile in 
san üzerinde şen, ayni zamanda akıllı 
ve tilki kadar kurnaz bir adam tesiri l>ı · 

rakır. Sakal ve bıyığ< uzundur, fabt 
gayet muntazam kesirr.lidir. Uzun bir 
hastalrk onun bir gözünü hemen hemen 
kör etmiştir Muhtelif muharebelertle 
birçok defa yaralanmıştır, fakat bunla· ~ 
rrn tek bir emare~ kalmış değildir. lbııismıdım 1wy<lıul7arc1an tcmıiz?ccliği 

Tavır ve hareketinde daima soğuk blekke yol!annd.a hacılar arlı/; clcn !-

Bu listenin başında ş :ker hastalığı 
gelir. Şeker hasblığı çekenlerden ço. 

ğunun ayaklar.ndan şikayı t ettiğini işi

trisiniz.Çünkü böyle b,r hastanın kan 
:ieveranı gayet ft:nadır. Ayaklilr kalb
ten en uzak ve en alçak olan uzuvlar 

olduklarına göre kalbin kan göndermesi 
e11 müşkül olan uzuvlar bunlardır. 

kanlılığını muhafaza edebilecek kudret· lede dcfjil otouwbillcrlc seyahat Erkekler de bunun o kadar ehemmi

yeti yoktur. Erkeklerin ayakkaplan da· 

ha rahattır. Bundan ba~ka erkeklerin 
ekserisi dar ayakkabı almaz. 

te olduğu derhal farkedilir. Senelerce ediyorlar 
o:ircn muharebeler, ani baskınlar, dü~- J 

manlarının onu gafil avlayıp öldürmek 
teşebbüslerine karşı mütekayyız bulun 
mak mecburiyeti onu çelik sinirli bir. 
adam yapmıştır. Ölüm tehlikesi karşı
sında göz bile kırpmıyacağı cesur na
zarlarından okunur. 

İhnisuut gayet dir.,dardır. Kur'anın 
vazettiği kaidelere harfi harfine riayet 
eder. Memleketini kur'ana göre idare 
eder. A:ap medeniyetir.in henüz daha 
nüfuz etmediği bu Arabistan çölünde 
bundan asırlarca evvel konulmuı olan 
bu kanunlar - içti:na\ vaziyet o za
mandan bugüne kadar pek değitmemit 
olduğuna göre - pek iyi iş görür. 

içki ve cigaradan nefret eder. Şim
diye kadar hiç birini ağzına bile koy
madığını söylüyor. G:.inde beş vakit na 
mazını da kaçırtnı§ değildir. Harp saha 
sında bile namaz vakti geldiği vakit ab
dest alır, namazını kılar, ondan sonra 
tekrar tüfeğine, dücbininc sanlırnuı. 

En büyük eğlence-;i avlanmak, dağ
larda, vahalarda otomobille gezintiye 
çıkmaktır. Günlerce süren gazel avma 
çıkar ; iyi bir av yap:nadan dönmez. t
kinci sevdiği şey de yakın dostlariyle 
yemek yemek ve yemekten sonra di

vanlara yaslanarak mGnakaşaya dalmak 
tır. Bu münakaşalann şafak sökünce
ye devam ettiği göl':.ilmüştür. 

Mekkeden altı yüz mil içerde olan 
payıtahtı Riadda Vahabilerin kralı bü
yük bir tantana ve debdebe içinde yaşar 
Sarayı genişletmiştir. Sadece resmi ka
bul odası 3000 kişi alabilir. Muhafız 

kıtaatı görülecek mutantan bir man
zara arzcder. Bu alayın yarısı Vahabi. 
lerden, yarısı da dev cüsseli zencilerden 
müteşekkildir. Bunlar altın işlemeli al 
elbiseleriyle giyinip resmi geçit için saf 
aldılar mı parlak çöl ıüneşinin altında 
kırmızı bir alev gibi yanarlar. Hepsi a
çıkgöz ve fedakar kimselerdir. 

Kan gütmenin el'an daha şiddetle 

h üküm sürdüğo:.i bedeviler içinde İbni
suudun düşmanları ~üphesiz az değildir 
Bilhassa tacı başına geçirebilmek için 
y irmi beş sene mücarlcle eden bir ad:ı
mın kral dahi olsa düşmanı bulunması 
zaruridir. İ şte bir kedi gibi ses çıkarma
dan yaklaşmasını bilen bu göze görün
mez düşmanlardan İ!>r.isuudu muhafız· 
lar gece g:.indüz mu:1ataza ederler. 

İbnisuudun Riadddki sarayında her 
gün bin kişilik bir ziyafet vardır. Saray 
kapıları herkese açıklır. Bin kişiye be · 
dava koyun ve pilav ziyafeti verilıı . 

Hırsız!.' kanunsuzluğun kökleşmiş 
olduğu bir diyarda asayiş temin edebil
me!~ için İbnisuut gayet şiddetli hare-

:·" :H·-::A · ~f E ·.R . 

ket etmek mecburiyetiııc olduğunu his
setmiştir. Katiller derhal idam ediliı. 
Namus düşmanları taşlanır, ve hırsızla
rın bilekleri kesilir. Bu tedbirler ilk 

Dar ayakkabı giyen şeker hastalıklı 

bir ka;dının ayağında çıkan küçük bir 

nazarda gayet şedit görünüyor ama u- sivilce, küçücük bir ya•a kan zehir-

mumi harp sonunda~i kargaşalığı mü· lenmesine kangrene m:lncer olarak has 
teakip Mekke yolunu tıinlerce hacı için tayı ölüme sürükliyebilir. 
salim yapmak bunlarla mümkün olabil· 
miştir. 

İzdivaç hakkında İbnisuut haliha

Ayakların §İşmesine münceı· olan bir 

çok hastalıklar daha vardır. Kalb has .. 

talığr, mide bozukluğu, karaciğer has-
zırda yanında müşavir olarak bulun· 

talığı, kansızlık hep ayakları şişirir. makta olan ve müslümanlığı kabul et· 
mi§ olan İngiliz şeyh Abdullah Philby- Ba: . böbrek hastalığının ilk emaresi 
ye demiJtir ki : ayakta görülür. 

"- Garpta kadınlarla erkeğin gayri. 
meşru m:inasebette bulunmasına bir Sebebsiz baş ağrılarının sebebi 
ıey demiyorlar, fakat erkeğin birkaç ka 
drnla evlenmesine itir:ız ediyorlar. Sizin 
tarzı hayatınıza taaddüdü zevcat uy
maz, fakat Ayni zamanda gayri meşru 
münasebetin önünü almalısınız. H0ı 
görmemelisiniz. 

Zevcelerinin ayni ::amanda adedi hiç 
bir zaman şimdiye kadar dördü tecavüz 
etmemiş olmakla beraber İbnisuut yüz· 
de!_l fazla kadınla evlenmiş ve boşanmış· 
tır. Bütı:.in bu kadınla( kısa bir müddet 
için de olsun ona zevcelik etmiş olmak· 

la iftihar ederler. 
Radyoda musiki neşriyatından ha

ram diye istifade etmiyen İbnisuut rad
yoyu siyası ve askeri maksatlar için 
müessir bir surette kullanmaktadır.Hi 
caz krallığında artık eskiden olduğu gi
bi büyük isyan çıkr.ıası mevzuu balı-

solamaz. Dört bir bucağa dikilen rad)'\) 
istasyonları ve karakollar en ufak lm 
hareketten merkezi ·ıe civardaki yard ım 

kıtaatını derhal habt-::-dar etmekte ve 
tayyare ve zırhlı otomobiJlerin verdıği 
korku ile hiç bir asi başını kaldırma
makta.dır. 

Bedeviliğin med~niyetle kabili telif 
olmadığını l::ilen İbni'.luut yavaş yavdJ \ 
bedevileri iskan ettirmektedir. Bida· ' 
yette buna itirazlar vaki olmakl:ı bera· 
ber iskan edilen bedeviler bu hayata bir 
defa alıştılar mı onlara bu rahat ve sJ· 
kunu veren İbnisuucun en harnretli 
taraftarı olmaktadırlar. 

Çöl hayatında en büyük vasıf ce~ .. . 
rettir. İbnisuudun Hi-:azrn en cesn cı 

damı olduğunu herkes kabul eder. Fd· 
kat bundan daha büyülr bir vasıf f!Öster 
miştir: 

Muvaffakıyet kar~ısında başı döıı

mecıiş. soğuk kanlrlı~ıı.ı muhafaza ede
rek daima temkinli c!avranmr§tır. İmam 

Yahyaya karşı b!rkaç Hne evvel kazaıı-

Şayet bir kadın bütün gün sokakta 

gezerek, veya evde hizmet görerek a

yakta kalırsa, akşam ayakl:ınndan şi -

kayete başlar. Ayakları şişmiştir. Fa. 
kat bunun sebebi ayakta kabıaktan zi-

yade, dar ayakkabı giymekten ileri ge
lir. 

Evıde bol, rahat terlikler giymiş o
labilir. Fakat ayakları gene şi§er. Bu • 

na sebep dar ayakkabıdır. Evvelce dar 

ayakkabı giymekle ayaklarını zedele -

mi§tir. Bunun acısını ilelebet çekmiyc 
müstahak olmuştur. 

Sözü ayak lufaıssıhhası mütehassısı 
doktor Kennisona bırakalım : 

• 

Yüksel; topııl.:lar ayafjm §el.Zi11i 

Alçal.: topuldu ayakkabılar sıh1ıatc ctı 
uygmı olanlarıdır 

"- Bir çok kadınlar gezmiye yüksek 

topuklu, dar ayakkaplarla giderler. Ge 

ce eve döndükleri zaman müthit bir 

baş ağrısı ile yatarlar, !bu ıstırabı yor -

gunluğa, şehrin gürültüsüne atfdder -

ler. 

Fakat hakikat halde bu baş ağrısı 

yüsek topuklu dar ayakkabı giymekten 

ileri gel~ktedir. Şayet alçak topuklu, 

rahat ayakkabı ile sokağa ~ıkmış olsa.. 

lardr. Bu ıstırapları yüzd~ yi.:z katiyyen 

hissetmiyeceklerdi 

Yüksek topu!: sa.de ayaklan harap 

etmekle kalmaz. Bütün vücuda zarar 

verir. Vücıdun ileri doğru meyletmesi

ne sebep olur. Mide ve barsaldar zarar 

gö; ür. 

. st~nbül~ eiı çok satılan lıakiki 
~kş~m gazetesidir. İlanlarını 
: HABER'e veren.ter kiir ederle.,~ 

dığı harbin sonunda etrafındakiler da
ha ileri gitmesini söylem:~lerdi. Haı· 

buki o kazandığı ile k<inaat etmiştir .. 

Bu~fin bu kanaatinin müHHatını göı · 
mektc.dir. İmam Yahyc1 tınun dil~manı 
değil, dostu olmuştur. İntikam cı.rzusıı 
nu uyandırmadığı içh sükun ve s•ılh 

ile huzuru 1..-alble çalışmağa devam eclc 
bilmektedir. 

• • 
Gü.:cl bir llol't·ııd l:ıwıııı laflı l cl c .<1 'Jil 111il, g1lilx:ı, onnanlar T:ralım lcski1t 
clmiye kafi yeliyor. Rc:ıi11ul.c g6. ıilcn aslaııııı ıu;lu u~lu oturmasma bakı. 

1ırsa 1ıcrhaldc öyle ... 

.. d • • ı.,,,;tJf 
ı·a vııcı• ım mııvazenesrnı vv 

rııctı ~,. 
Ayakların kendilerine g~ 1 il toP" 

sek topuk giyen bütün yük~~ıif· 
değil, ayak kemiğinin ortasrll3 ço'I 
Binnetice ayak hastalıklaııll~ ::U 
tesadüf edileni vücut bulur · r /.' 

f rla · 
ayak kemikleri yukan doğrıı 1 

yağın şekli de berbat clur. Jdc'~ 
Yüksek topuklu dar aY'. . g6f• 

baş ağrısına ~ebebiyet verdiği~~ 
ıdük. Fakat ha~. bu ağrının if1t .

11 
dif 

1 k . d c-ıc1ıırı ' ,. a ma ta geçıkmez. Ba em • il1' f 
• 01es , 

apselerinin, ayakların da şıt .. 9 
.. t i.il'• 

bebiyet verdiği çok görtloııtf riP ~!· 
seriyetle tifo :;a ayaklan mustJ 

Erkeklere gelince .. • tO" 

Erkeklere ..,.elince, onl.ır ~~ıe<• 
b ,, ... 

puk giyerek tabiata kat'1ı g ~ ıcı1'' 
Dar '<lyakkabı giymekle ayak!• 1' ~ 
ış günah işliyen erkekler de pe ~~ 
duttur. Fakat tam büyüklükte' cJı r>' 
giymekten onlann da a~ ,eı~ 
sırlar çıkar. Ekseriyetle bÜyül' 0f"' 
bir ayakkabının içmde, aya~.h•d'" 

·~ ıııilr 
tnaSl ile nasır peyda ettlı;• 

uııJil 
dilir. kJlıt\ y ~~ 

Ayakkabı &0ğuk havada _ıdtı 
• ,y• ıı.. le' 

çorapla giyilip tam gel~.g~ ce ı:ıol ı' , 
baharda ince çorapla gl~ ısrJ ı• 
rek ayağı mustarip oclebılit'• ,. ~ 

. raP"" C' 
manda sonbaharda ıince ço idi"' 
bir ayakkabı kışın kalın çorapla 

le bilir. ı;,ııeU 
/ 

· ıe1' ~· 
Topuiu yenmiş bir ~b~~·ğriJtil'• .;O 

dir. Çünkü topuk keıniğınl 1 
a1' oll aY ,. 

yakkabı eskidikçe bolla§ır ve rııı-ıc11' 
içinde öne do~ru kayar. f'a ·grilıı"ı'1 

Yakkabımn ucuna değerel' 1 

·elif· kavislenmeğe başlarlar. ·yetl1 

· ·ı beı:nrıı1 ortP Çorabın ~klı bı e e tıil' Ç , 

Tam gelen bir ayakkabı uıurı oi11'ıf J 

. . . k'·"" oıtııfl ~!ı• 
ia gıyulnce çorap aya - tıı ıe , 

al<l<' ·J 
mını doldurarak dar bir ay ııı'lJ 1) 

yapabilir. Çoraplar uı:un olın• , 

ğa tam gelme:idir. ara aJı~ 
Ayak hıfzıssıhhasında naz :lJI'· , 

cak diğer bir şey de tırnaıctar' iJıe ~( 
.. urrıes oll" 

naklann içeri doğru buY t>0>" ı; 
biyet vermemek 1çin boydaıı f""'rl' 

.,.. ~irı .;e 
kesilmeleri lazımdır ..... =• 
kesmekten kaçmmahdır. 

Netice •·• ,e 
ı:Jtfe 

15011 aar ,. 
Ayakkabı alırken iıı5~ e de ıfl'' 

dikkat etmelidir. Ne gerııt· 11 ,ı• ti Jı'' 
·yisi aY tıir 

yakabı almamalı. E en 1 1].Jtı 6-
mı tamamına uyanıdır. yap 8ıı<111' ı1l0 

b .. b' . do ""gdı1~ ooO sa a gore ır ınsan 65· ~ 
lünciye kadar vasati olar1'k diiııY' cJ 
.. .. .. Y . ., yuıcarı 4611 

yurur,muş. anı aşagı defi r•' 
etrafını yay.ıolarak ikibUÇ~ i)d~ ııe< 

miş . Bu ·mesafeyi yaşadığı ııı _ • ...,,,., !'~ 
'- • ·yeıı p•~ ..we 

hat rahat kaf etmeıt ıstı ~J J'' 

hal.de dar veya gcniJ ay . ~ 
bütün hayatını zehirlcınek1' 
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Yıldızlar niçin zengin 
olamazlar? 

DUıtyanın en çok gıpta edilen kim • 
6Cleri şüphesiz film yıldız-landır. Yüz 
binlerce lirayı bulan gelirleri ile kral
~n ve kraliçeden daha lüks bir hayat 
~·aşıyan yıldızlarbu yaşayışlariyle her 

ltcsin ağzını suland;mlar. Bu yetmi • 
Yormuş g'bi her gün daha yüksek maaş 
h Yeni konturatlnr imzaladtkladıkları 
İ~ıtilir Sıksık gazete sütunla mda tesa-

diif edersiniz: ''Filan yıldız kendisine 
tcnede 600.000 dolar temin etlen yeni 

bi~ mukavele yaptı . ., BıınLn üzerine 
"bu buhran senelerinde mpyoncrlif n 
en kısa yolu yıldız olmaktır, diye de 
llü~ünürsüsü:ı:. 

lialbuki milyonlarca bir gelire malik 
hıılunai'l bir yıldız birdenbire öldüğü va
kit sade:e 30-40 b'n !ira bırakınca 
lıayret edersiniz. 

'Mes::a geçenleı:ıdc- daha yirmi altı 
l'aşlarında ölen Cin Harlov ancak 
~O.ooo dolar bırakmıştı. 
Dünyanın en çok gıpta edilen kimse· 

llcreyc gider? Sabahın alaca ~{Clranltğın 
dan ~ece geç vakte kadar stüdyoda ça
lıŞan Cin Harlov kazandıgı bir ka~ mil 
h'•l doları ne )apnuştt? 
C~n I Iarlovun kumar oynadığı yolun 

da :i iddiaıan tekzip etmek ve ayni za
llıanda yıldızların milyonlara baliğ olan 
hhrlerinin su gibi aktığııu göstermek 
&aiki ıle Gingcr Rogcrs, bir hesap çıkar 
~§tır. Güzel yıldız bu he:;apta haftada 
iki bin -dolar kazanan bir yıldızın istik. 
baı için haftaya ancak 48 dolar isabet 
tden bir yekun ayırabildiğini isbat e
diyor. 

Cin,g r Ro er , b:r yıldız olmak için 
h.cr .Şeyden evvel bir iş adamı meleke· 
'ine sahip olmak lazım geldiğini ileri 
'İirmektedir. Çünkü yıldız <.ldığı para
}>ı binlerce masraf faslına dikkatli tak.. 
'İın etmek mecbuiiyetln:ledir. Yoksa 

değil arttırmak üste borca girmek ihti 
llıa!i de mevcuttur • 

Farzedelim ki yıldız bir film için 
loo.ooo dolar üzerinden konturat etmiş 
tir. Film bittikten sonra kumpanya ona 

~~z bin değil ancak 58000 dolar ö.:ler. 
tunkü 42.000 doları vergi için kes'lir. 
~U~dan başka yüzde bir° belediye vcr
tiai, yüzde bir işsizlere yardım vergisi 
ltcaiJir. 

'Yıldızın eline ge!jen miktarın yüzde 
tlrıunu ise yıldıza konturatım temin e
den komisyoncu alır. 

l{onturat üzer:nde görültn l 00.000 
dolardan kesile biçile net 45,000 'dolar 
hldızın eline geçer. 

'Yıldız komisyoncusu , ndan başka 
her büyük yıldızın "b.:siness manageı" 
~mı verilen hususi bir vckiliharcı var
b·~· .. l3u ''business manager,, yıldızın 
~~tun para işleri ile meşgul olur. Çün
I u film çevrilirken geceli gündüzlü ça
'hn yıldızın bu gib: işlerle uğraşmağa 

vakti olmaı:lığı gibi ekseriya para işin • 
den pek te anlamaz •• 

' Business manager,, gideı- direktör • 
!erle konuşur, yıldızın maaşı üzerinde 
on1arla anlaşır. Konturat biteceği vakit 
daha iyi şartlar temin maksc:dı ile faa -

!'yete geçer. 

Bu vekilharca yıldız haftada en aşağı 
500 dolar verir. 

Bun:ian başka binbir masraf kapısı 
olan yıldızın hesaplarını tutmak için 
bir muhasobeciye ihtiyaç vardrr. Buna 

haftada 80 dolar verilir. Bunlardan 
başka istihdamı, bir yıldız için mecburi 
olan diğer b'r şahsiyet daha vatldır ki 

r~ da katip veya katibedir. Buna hafta· 
da ı 00 dolar kadar tediye edilir. Katip 
veya katibenin vazifesi yıldızın hayran-

larından gelen binlerce mektubu oku
mak, icap edenlere cevap vennek, yıl

dızın seyahat hazırhklanr.ı yapmak, 
stüdyo saatlerini ve randevularını tan
zim eylemektir. 

Bunlardan başka b!r de hı.kuki mü • 
şavir lbımdrr ki haftada 100 ·dolara an. 
gaje edilebilir. Müşavir konturatların 

hukuki mahiyetledini tetkik eder. çı • 
kan ihtilaflarla meşgul olur, velhasıl 

hukuki malumata ihtiyaç gösteren bü
tün işlerde yıldıza yardım eder. Meseli 
boşanma davasında avukatlığını yapar. 

.. Publicity man., namı ver:ten husu

mez. Bu gazeteci haftada 300 dolar o
mez. Bu gazetedi haftada 300 dolar 01-

lır amma yıldızın, halka hcşa gidecek 
tarzda rcklammr !deruhte eder. Halkın 

yıldıza karşı al!kasını uyandırmak için 

ne lazımsa yapar. Yıldızı efkarı umumi
yeye tanıtır. 

Ginger Rogcrsin fikrine göre kadın 
yıldızın masrafı erkeklerinkinden çok 
daha fazladır. Bir kere kadın yıldızın 

gadırob hizmetçisi bulunması elzem • 

dir. Aksi takdirde yüzlerce kat elbiseyi 
temiz ve ütülü tutmak mümkün olama. 

dığı gibi yıldız hangisini ıiyeceğini şa
şmr .. Sevdiği b:r elbiseyi c:tüste mü
teadd:t defalar giymesi ihtimali vardır. 
Halbuki bu bir yıldız için lcbğru değil
dir. 

Sonra bir şoför elzemdir. Reklam 
mecburiyetiyle yıldızın kullanmak mec. 
buriyet'nde olduğu lüks otomobili ba • 
lolara. davetlere giderken şoför idare 
e:ler. Şoför başka bin türlü işi de görür. 
'Mesela sti.S:lyoya geldi6i vakit yıldızın 
evde unutuğu bir şeyi getirip paketle
rini taşır, mektuplarını postaya VC'fir. 
Yani aşağı yukarı uşaklık eder. Hafta· 
da 30 dolar da ona gider. 

Kadın yıldızın dikkat etmesi elzem o 
lan bir şey de saçlarıdır. Bunun için 
hususi bir berberi bulunınalr:lır. Ber -
ber yıldıra en çok yaraşan seı.ç tuvaletini 
yapar, bozuldukça düzeltir, stüdyoda 

yanından ayrılmaz .Buna muk'abil hafta 
da 50 dolan da cebine indirir. 

Reklam için bir çok misafirler kabul 
etmesi. büyük ziyafetler, eğlenceler 

vermesi lazımgelen yıldızın büyük bir 
evi olması elzemrir. Büyük ve lü?ts e. 
vin masrafı da ona göredir. 

Bütün bu dertlerin üstünde bir dert 
daha vardır Borç .• Bir aktör veya ak· 
tris yıldız olmadan evvel borca girer. 
Yıldızlık yoluna giren bu gibiler bor::a 
girerek lüks bir hayat sürmiye başlayıp 
kendilerini gösteremezlerse yükseklere 
er!şmek şansları ölür. Yıldır olmak yo· 

lunu tutan birinin behemehal nazarı 

dikkati celbetmesi lazımdır. Bunun için 
de sağa sola borca girerek lükse atılma· 
sı, iyi giyinmesi, büyük ziyafetler ver· 
mesi, bir gazeteci tutarak kendini rek· 
lam ettirmesi lazıırldır. 

Ginger Rogersin h~bına göre böy • 
le bir kimsenin yıldrz konturatı imzala
yabilmesi be~ sene sürer. Bu &eneler 
zarfında ise gırtlağına kadar borç içine 
girmiştir. 

Bu müddet zarfında ayni zamanda 
29-30 yaşına basmııtır. YJldı;lık ha· 
yatı en fazla üç c!ört sene devam cldebi· 
Ieceğine göre, bu zaman içinde birik • 
tirse biriktirse 100.000 dolar birikti • 

rebilir 

Hayatının geri kalan ot uz kırk sene· 
si için artık böyle yüksek meblağlar ka. 
zanmak ihtimali yoktur. Esasen zirve· 
lere yükseldikten sonra figüranlıklarda 
çalıımak acı olhr. Yd<lızlrk devrC)i geç 

tikten sonra çekilir biriktirdiği ıoo.ooo 

dolar ile geri kalan 30-40 sene geçin 
ciye kaklar çalrıır. Bu hC6aba göre haf. 
tada ancak 48 dolar harcarr.ak kudn
tindedir. Lüks bayata, milyonerliğe 

elveda! • • 

işte "yıldızlar, milyonlar kazanıyor· 

lar, para nereye gidiyor?.,, demeyin! .• 

Harikulade zeka ııahib1 kızlardan iyi 
zevce çıkması yüzde elli nispetindedir. 

Bunlar zeka ve şahsi istidadlarına fazla 
mağrur olduklarından bir erkeği mesut 
edemedikleri gibi kendileri de zekaca 
kendilerinden aşağı olaıı bir erkekle me 
sut olamamaktadırlar. 

Bu Üniversitede 1918 yıhndanberi 
birincilikle diploma alan ve kollejin ~e 
ref listesine kayıtlı 145 kızdan ancak7 5 
tanesi evlenmiştir. 

Halbuki diğer mezunlar ara 
sında izdivaç nispeti Y'Jzde doksan 
ikidir; Birinciler arasında ise yüz.de 
kırk yedi. 

Evlenmek ve mesut bir aile yuvası 
kurm!k emelinde olan genç kız ve de· 
likanhların bu tetkiklelden istifade ede 
ceklerini umarken son söz olarak şu da. 
ilave olunabilir : İzdivaçta küfüv mesele 
si pek de yabana atılacak prensip değil 
dir. "Dengi dengine" darbı meseli bu 

gün dahi doğrudur. 

lfsfcsl çıfa.ıraıı Ginqcr Rogcrs bir /Umde Frcd Astcr ile beraber .• 

ôldiiğil zamaıı ancak 40 bin dolar 1>amsı çılı.vııı Ciıı Hurlov 

(Ç©el!Jlk h©ıft©l~U 
Hediye kazananların 
isimleriİ1i neşfediyoru.z 
• eyl~l tarihli bilmecemlzl halledenler: 

BiR KOL SAA Ti KAZANAN 
Birinci: Cemal Senen Beyoğlu 29 uncu ilk 

mektep, 

BÜYÜK BiR LÜKS LOSYON 
KAZANAN 

!kinci: SacJdo Süheyl!: Alaiaray Horhor 
hacl Halit mahallesi 4, 

ORTA BOY BiR LOSYON 
KAZANAN 

Uı;üıicU: tlluuı Fmdıklr Selime hatun :ma. 
hailesi camii.şerit sokak 13, 

BİRER RESiM ALBOMO 
KAZANANLAR 

ı - Erkan Galatasaray lisesi, 2 - Sellro 
Çetin oğlu Fenerli sokak, 3 - Şermin 61 
Uncu Ukmektep, • - Saba Suner Bayburt. 
IS - Sabahat Cağaloğlu 19/1, 6 - Nuri Ka.. 
racık Fevzlp&§a caddesi 199, 7 - İsmet Seç 
kin Halepli 11okak 3, 8 - Ferdane Eskişehir 
inhtaarlar, 9 - Mahmure Ö:ı:kan Kabatq 9, 
10 - Vedat öge Kadıköy Acıbadem, 

BEL KEMERi KAZANANLAR 

11 - Necdet Tüzer Çatalca orta okulu 81, 
1:? - Saadet Karagürnrllk ilk okul 
13 - Orhan ÖT.demir Perta\'Dlyal lLsesi, 15 

- Hicr1 tııtanbul erkek Usesl. 16 - SUley_ 
man Knvunt İstanbul erkek llseııt, 17 - Lüt 
fi özen EmlrgAn orta okulu. 18 - Sadık 

Atalay Ka ırga Emir Sinan mahalleııi 3, 
19 - M. Şahin Ankara Cebeci kız okulu, 
20 - Suat Nermin Bcşikta§ Vişne zado 

mahallesi, 21 - Abdülkadir Uman Alman 
lisesi, 22 - AsUman Ncdiı:n Akkuzu Beyoğ 

ıu Mahmutağa mnhalleal, 23 - Suzan Baru 
Beyoğlu orta okulu, 24 - Behice Kemal FL. 
tıh, 25 - Zeki Vera lisesi, 383, 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

26 - Sedat Görgeç Aksaray Sellmpaşı 

yol<U§U AtatUrk caddesi 36.37, 27 - MUrtde 
Şl§ll Mecidiyeköy dere sokak 20/l, 28 -

BUleııd varoı Boyacıköy, 29 - Dürdane Ka 
ııımp&§& zlnr&rın arkası piyade ııokak 5. 3') 

- HüsnU Akıılrn İstanbul erkek lisesi, 31 

- Bekir önıon Allpa~a camii sokak 8, 32 -
Kdmran §el1Zadebaııı. 33 - M. MUjglı.n Ko. 
camuııtatapa,a 12, 34 - Y. Billur, Edime. 
kapı 55, 35 - Ayten Bag-ıarba§ı, 36 - Ke. 

nan Kaaımpaşa orta okulu 1/H, 37 - :rı.ıa•ı 

mut Nlşantaııı 39, 38 - Halime Edlmeka 
pr gülge<"mez, ,34 - Mehmet Selamı Vef ı 
erkek lisesi, 40 - Nezihe Çapa öğretmen o 

kulu, O - Nurlyc KaragUmrUk ilkok•JI, 
42 - 7Jya denlzyollarmda kamarot, •3 -
Sarap Baru Beyoğlu. 33 Uncu ilk okul, •• -
M. Kadri Erkin Ankara yeni hal, 45 - Sa. 
adet ilk okul, 46 - ŞUkriye posta memuru 
Hakı luzı, 48 - 1ııa, tram\•ay ıılrkctfnde 

vatman, 49 - Hııtlce yıldız ııehzadebaşı 27, 
50 - Nuriyc YUksel Dumlupınar yatı okulu, 

BİRER DEFTER KAZANA..~LAR 

51 - Niyazi Fmdrklı sedtilstli, :12 - Semi 
ha Erenköy kız Useel, 53 - Müberra Acı 

muııluk 28, 54 - Reşadiye Heybeliada bah.. 
rUeyi ŞUl{rU bey sokak, 55 - Nezihe ilk k,, 
sen Perte\'Dlyal llııcs1 313 66 - Rll§tü traın 
şirketinde vatman, 57 - Ş- GUrel Beyazıt 
28, 58 - F. Mukaddes, Fatih Fevzlpa§& 

caddesi, :>9 - Suat Tekçe Beykoz kavak 
dere caddecl 123, 60 - Yurdagül Sirkeci 
eski Aydın oteli;,~61 - B. Çağlı Samatyıı. 

millt mUdafaa caddesi, 2, 62 - Zerrin U. 
ğur Aksaray, 63 - Mehmet İnce Beylerbt-~ 

yl 6• - Nida Kurallı Aksaray . sö'rgüççil 
sokak 14, 6:S - Emin Şim§ek Bakırköy 

Cevlzll sokak 2, 66 - V. Yavuz Feriköy 
orta krr sokak 81, 67 - Nezihe Doğan 

cumhuriyet kız lisesi, 70 - Hatice Mehp:ı.. 

re fııUklAl llseııl, 71 - Çok sezen yüksek. 
kaldımn orta. okul 505, 72 - H. C. o. 
Saraymeydanr, 73 - Semiha Kumuma Fa 
Uh çeleblaultan sokak, 

Yeni Maliye 
binaları 

Samatyadakloden 
sonra Sirkecide de 

yapılıyor 
Defterdarlığın bun!din bir müddet 

evvel şehrin muhtelif yerlerinde inşası. 
na karar verdiği maliye tahsil şubesi bi· 

nalarının ilki tamamlanmıştır. Samat

yada Sulumanastırda olan bu bina ha • 
kikaten çok güzel olmuştur. Binada 
defterlerin muhafazası için mükemmel 

bir arşiv kısmı, eski evrakın muhafa • 
zası için bir mahzen, yerli kasalar bulun 

maktadır. Bina kışın kalo:-üerlerle ısıtı 
lacaktır. Bu suretle Sulumanastırda 

evvelce eski ahşap bir karakolun bu
lunduğu bu yerı:ie şimdi modern bir bi· 
na yükselmiştir. 

Defterdarlık ikinci b:nanın da Sir • 

kecide Şahinpaşa otelinin yanındaki 

medresenin bulunduğu yerde inşasına 

karar verın:ştlr. 

Bu bina da pek az farkla !diğer bina· 

nm ayni olacaktır. Bu ikinci maliye şu 

besinin inşasına da yakında başlanacak
tır. 

Yeni maliye şubelerinin inşası mali • 
ye bütçesine kat'iyycn yük o~mamakta

dır. Çünkü bu binalar bütçeden değil. 
lstanbuldaki işe yaramaz bazı emlakin 

satışından elde edilen para ile yapılmak 
ta::lır. Bundan dolayı para teraküm et· 

tikçe şimdi kiralı b:nalarda bulunan ma 

liye tahsil şubeleri yerine şehrin muhte. 

lif taraflarında ve modern maliye bina

ları yapılacaktır. 
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Fenerbah~e gazinosunda~ gece yarısından 
sonra Fransız dllberlnln dönUşUnU 

bekllyorduk 
.._ isterseniz ben teklif edeyim. 
- Hayır, sen:n bu gibi işlerle meş

gul olduğunu 'bilmesin. Ne olur, ne ol. 
maz .. Evvela bakalım bu gece ne vazi
yette dönecektir. Sarhoş Fransız zabiti 
nin verdiği malUmat Fransızların aley
hine olursa işimiz bir kat daha kolay
la§tı demektir • 

- Neden? • 
- Çlinkil bu takd:rde Hanriyetin 

Fransızlara kar t kini artacak ve onlar. 
tdan kocasının intikamını almak için bü 
tüiı istediklerimi bilateredd:.it yapacak
tır • 

- Vaziyet tahmininizin aksi çıkar • 
sa! 

- O zaman sana olan aşkından isti
fade etmek mecburiyetinde kalacağız. 

- Benden şüphelenmez mi? . 
- Sen bunu fırka namına soracak 

değilsin.. Münasip bir fırsatta Ermeni 
meselesinden bahseder, evveli Hanri. 
yetin noktai nazarlarını sorarsın, son
ra salahiyettar Fransız mahafilinin ne 
dilşüıldüğünü merak ettiğini ilave e
dersin. Hanriyet bittabi bir şeyler söy 
liyecektir. Bunun üzerine sözlerini 
ne ile isbat edeceğini sorarsan. o da 
~ana ve.sika ibraz etmek mecburiyetin
de kalacaktır • 

- Ya bunu yapmak istemezse?. 
- O takdirde sana emniyeti olmadı. 

ğını ileri sürerek yalandan bir itinu.t • 
sızblt meselesi meydana çıl<arrrsın, şah
san müsterih olmak için Fransızların 

~~ktai nazarını öğrenmek istediğini 
ılave el:ierek, ona göre hareket edece -
ğ~ni, icabında Hanriyeti :ılrp Fransaya 
gıdeceğini söyledin mi mesele kalma _ 
mıştır. 

- Esasen geçenlerde i&tanbuldan 
kasalım, diyordu.. ~ 

~_Tamam .. Gör<iünür mil işin püf 
yerını bulduk demektir •. Seninle Fran
saya gitmek projesi Hanriycti derhal 
fa aliyete geçirecektir. 

- Bu takıd irde de bir şeyden korku
yorum, 

- Neden? 

- Beni Fransaya gitmefe ikna et
mek için yanlı~ malumat vermesi muh. 
temel değil midir ?. 

- Böyle bir ihtimal varid değildir .. 
Ben Hanriyeti tarurım .. Sana tam itimat 
telkin etmek isteyecek, bunun için de 
vereceği mallımatı tevsik edecektir ... 
Sen istemezsen bile o sana vesika gös
t erecek, seni aldatmadığım, seni sev -
di ğini filen isbat etmek istiyecektir. 

Hraçla bu suretle tamamiyle anla§ • 
tıktan sonra sabırsızlıkla Hanriyeti 
b ckliyorl:luk, fakat saat sabahın üçüne 
geldiğ i hlde Hanriyet henü= gelmemiş. 
ti.. 

- Bu gece gelmiyecek galiba, nere
de ise sahalı ta olacak .• istersen biraz 
yatalım •. dedim. 

Hraç bu teklifimi memnun.1.yetle ka
bul etti: 

- Evet biraz istirahat edelim .. Esa
sen Hanriyet gelse de bundan sonra o. 
turup konuşamayız.. Muhakkak o da 
istirahata muhtaçtır. dedi. 

Bahçede kimse kalmamış, renkli am
puller çoktan söndürülmüş, denizde 
çiftleri dolaştıran kayıklar sahilde u

·yukluyordu. Ayağa kalkarak otele gir
dik ve denize bakan balkonlu Büyük 
odada kurulan karyolalarımıza yattık. 

Hraç, bir şeye ihtiyacımız olup olma. 
dığını sormıya gelen gazino sahibine: 

- D ün akşamki bayan gelirse hazır
lad ığını z odada yatsın .. Şayet derhal 
bi.,imle görüşmek isterse bizi uyandı· 
rııı:;r .. Biz' rr. :.:ıat üçte yattığımızı ve sa
bahlcri:ı c'nda kalkacağımızı da ilave 
edini ı: . Ba ka kim gelirse, bizi uyandır 
:nazsı .1:2' . 

- · Telefon cC:c.., oluı ı:.1? . 

-- Bayan Hanrıyetten başka kim t c-
!cfon eder se, "gittiler, :ıarın sabah saat 
onda ".ıurada bulunacaklarını söyle· 
diler ,, der k:!pars•nız .İsteyen sabahle
yin tekrar te lcfcn ctsih .. 

1 
raz sonra Hraçın horla.IMya başladığı
nı işittim. Halbuki benim gözüme uyku 
girmiyordu. 

1stanbula ayak bastığım g~ndenbcri 
haldiseler sinema filmlerinde olduğu 

gibi mütemadiyen biribirin: takip edi
yor, sabahleyin neşe ile başlryan hayat 
akşam üzeri hiddet vey.ı heyecana 
kalboluyordu. 

Rusyadan ayrılırken, artık scrgü
zeştlerden kurtulduğumu ve bundan 
ıonra hiç olmazsa rahat bir hayat ya
ıayacağımr zannetmiştim .. Ne gezer .•. 
Talihimde rahat yüzii görmek yokmuş. 
Bunun en taze ve en canlı misali mey
daıda idi. Daha iki gün evvel bir kadın 
la sevişmiş, bütün kalbimle onu sevmiş 
ve mes'ut bir yuva kurduğumu sanmış
ken bu kadının hayatında esrarengiz 
hadiselerin mühim bir yer :şgal ettiğini 
öğreniyordum . Tam bu hadiselerin u
yandırdığı şüpheleri izaleye muvaffak 
olurken ortaya bir Fransız zabiti çık -
mış sevgilimi gece yarısında elimden 
almrştı. 

Akşanrlanberi içtiğimiz içkinin de 
tesiriyle bu düşünce gittikçe içimi kur
calıyordu. Hatta bir aralık kulağıma ga
rip sesler geldiğini işittim. Odada hor
lıyan Hraçla benden başka kimsenin bu 
lunmadığına emin olmakta bcrab:r, ya
bancı bir sesin kulağıma 

- Hanriyet nerede? Sen nasıl aşık
sın ki sevgilini başkasına tetlim eder -
sin? diyordu. 

Yataktan fırlryarak elektriği Yaktım .. 
Yanımdaki karyolada Hraç derin derin 
uyuyordu.. Pencereyi aç~rak bahçeye 
baktım, in cin top oynuyordu. 

Esrarengiz ses te kesilmiştir, fakat 
§Üpheler yeniden canlanm11tı. Acaba 
Hanriyet bana ihahet nti ediyordu? 

Hayır, buna imkan yoktt.ı .. ,. Daha bir 

kaç saat evvel Fenerbahçe yolunda bir 
ağacrn dibinde göz yaşları ile verilen 

teminat yalan olamazdı .. Hanriyeti ben 
den ayıran yegane sebep intikam hissi, 
alçakça ve haksız olarak öldürüJdüğU 

zannettiği kocuınin intikamını almak 
füssi olabilirdi. 

Bütün zekasına rağmen Hanriyet her 
halde aarhot zabitin dilinin bağlarını 
çözdürcmemişti .. Başka makul bir sebep 

bulamıyor ve yatağımda mütemadiyen 
kıvranıyordum .. Bu vaziyetin ne kadar 
devam ettiğini iyice bilmiyoı um, ancak 

sabahleyin gözlerimi açtığ ım zaman 

~~.nriyeti karşımda görünce, gecz çek
tıgım ıstırapları lderhaJ unuttum, bütün 
kara düşüncelerim zail oldu. 

Fransız zabitinin 
if~uıatı 

Hanriyet gözlerimi açtı~ımı görünce 
mutajı veçhile hemen boynuma sarıldı 
ve: 

- Kimb:lir benim için r.e kadar ü • 
züldün l diye sordu . 

- Sabaha kadar uyuyafüadım .. Gü
neş çıktıktan sonra biraz göz!er'mi ka
pa;·ab:Idim .. 

- Sen ne zaman geldin ? 

- Ben -:le yarım saat evvel geldim .. 
- Geceyi nerede geçircl n ? 

- Y okı;a gene mi kıskanıyorsun? 
- Hayır, merak ediyor:ım da". 

- Hraç sana anlatmadı mı ? 

- Anlattı amma. oo.laıı sonrasını o 
da b:Imiyor. 

- Fazla bir şey sormı~·acağına ye -
min et .. 

- O da ne dem?k öyle? 
- Ye.,,in et ki söyliyeyim_? 

- Beni sual sormaktan n lçin mene-
diyornun ?. 

- Teklifimi yanlış c.nlama! Hakk•ın 

da iste:lifin suali sormakta serbestsin. 
Yalnız intikamını almak istcd ' ğim ada. 
ma aıt i ler hakkında şimdil ik bir ~ ey 

sor.ma .. Senden bunu r:ca erliyorum. 
ilerHe sana her şeyi anl~taca ~ım .• Fa· 
kat şimdilik İ <ırar etme .. Yemin ett i~ .. 

- Mademki, öyle istiyorsun sor· 
Ciaziııoru g :aikten sonra kapıyı ki • marn. 

litie.dilc vt k:ıryolalarrmtıa yattık. Bi • (Devamı ı:arJ 

- HABER- ~'IC~xm ~ 

Şikayetler, temenniler: 

2 

Yandık bu 
susuzluktan ... 

Unkapanında 200 ev halkı 15 
metre boı.u ile Terkosa 

kavuşabilir 
İslanbulun garip bir talii vardır: Dört ta.. 

ra.Cından dünyanın en ne!iıı ısulan (l§ktrdtft 
halde susuZluk çeker, Hele bu acneki tifo 
bclA.sı şehrin susuzluğunu bir kat daha art.. 
tırdı : ÇUnkU kırk c;e§me ııuyu akıtan çeıme. 
!er §Uphcli görlllerck liapatıldı. Kapanıı.n çe~ 

mel .. rln yerlerine derhal terkoıs çe;ımelcrJ 1. 
kame edilece~I söylendi ve bazı yerlerde bu 
yapıldı lııe de bir çok semtler maateact he. 
nUıı: susuzluk içinde bunalmakta ve ne yapa. 
ca~mı Ş8§ırmı3 bulunmaktadır. 

lştc bu bitmez tilltenmez şlkAyeUerden bl. 
ri daha. 

UUnkapanında Kasap Demlrhun mahal . 
lesinin Tepebft.şı mevkllnde oturan okuyucu. 
larımızdan Hüseyin bize yolladığı bir mek. 
tupta şöyle dert yanıyor: 

"Unkapanında Tepeba.şı denllen yerdeki 
bir tek Çl'ışmemlz belediye t&ralından kapa. 
tıldı. Bu çeşmeden lııli!ade ed4"n etrafta.ki 
evlerin miktarı iki yUzti mUteca•·izdir. Bıı 
ıııcak mevıılmde ııusuzluktan boıtutuyorur

Maha'temizln ııaklnlcrl hemen klmllen emaf 
ve lışçl jl'lbl flLlılr ldmscler olduklarından ev. 
terine terko.s almak ııöyle dursun yüz para 
verip aakaya bir tenelıe ııu getirtmek lkUdll. 
rında bile değildirler. Bunun içindir ki akşam 
larr r.vlerlne dönen erkekler, yorgun argın el 
lertne birer teneke alarak ta uzak semUcrden 
su aramak mcburlyeUnde kalıyorlar. Bundan ı 
ba.şka e,·lerimiz ahşap ve eıski olduı:oundan 

herhangi bir yangın tehlikesi karşısında. ev. 
lerimizılc sarfedecek ve ateşi söndürecek 
bir bardak au bulunmıyaeaktır. Temizlik, 
her ıeyden evvel ıu ile olur. Sudan m&hrurıı 
kata.n allelerlmlz temlzlenememek azabı l. 
çlnde kıvranıyorlar. Halbuki kapatılan çe~. 
memlz.ln hemen 1~ metre ilerisinden terkos 
tesiııatı geçmektedir. Buradan on be§ metr~. 
ilk bir bor1J ile çeşmeye terkoıı suyu verilme. 
si çok kolaydır. Bızi pek muztarip eden su. 
ıuzluk fcllketlne bir nihayet verilmesi lÇL'1 
bu dileğimizin alAkadar makamlara dUY'J. 
rulmuını rica ederi~ ... 

Birkaç )1lz evi suııur.luktan kurtramak için 
l l'i.20 metre boru dötemek hiç de tedaklrlık 
sayılacak kadar büyük bir kOl!et defildlr. 
Plslik doğuran suısuzluk, belki tifodan fazla 
vatanda,eların hayatını tehdit etmekterttr. 
Belediye sular ldareainlıı nuart dikkatini 
celbederlz. 

Belediyeden 
cevap 

bekleniyor 
Beşiktaş - Taksim 
otobUslerl neden 
ucuzlatılmıyor '/ 

Son iki ay içinde bu sütunlarda iki de!a 
yazdık. Hiç aldıran olmadı. Fakat bu ı,ıe 

alA.kadar okuyucularımız mütemadiyen m.,k 
tup gönderip ıılklyet etmekten, biz de yar.. 
maktan bıkmıyona; mesele aydınlanıncaya 
kadar bıkmıyacatız da. 

Sizi daha fazla merakta bITakmamak için 
bu meselenin ne olduğunu hemen söyllyellm: 
Tramvay ılrkeUnln Beılktaş • Taktim ara. 
11nda lşletutı otobüs ücretleri meııeleıi. 

Be1lkt84tR Akaretlerde 80 numarada otu. 
ran okuyucularımızdan Sabahaddin bu meae. 
leye dair gönderuiği mektupta diyor ki : 

•'Tramvay, trl'n ve vapur ücı'etleri sene. 
lerdenberi dalma ucuzlaınaktadır. Benzin u. 
cuz.ladı , taksiler tenzllAta tabi tutuldu ve 
bu ucuzluktan istlCade edilerek ıehir lçind! 
yeni yeni otobüs hatları tesis edll ıll; Şlfllden 

Sirkeciye. Maçkadan Beyazıt& otobüsle 1:1 
kuruşa gidilebiliyor. Yalnız senelerdenberl 
tarıCealnd e hiç bir değlıılltllk oımıyan bir va. 
aıta vu: B~lkta~ • Takfllm otobUıılerl. Aca. 
oa bu otobüsler diğerlerine nazaran bUsbU. 
tün ba~ka !Jnrt'arla mı çntışıyor. Buntarm 
11artcttı~ı benzin hükumetin ucuzlattığı ben 
7.ln de~I nılct1r? Yolııııa hu vasıta az yolcu 
naklet tığı için masrafını nıı korumuyor ? Hcil 
bukl her zaman muntazam yolcu alıyorlar. 

Diğerlerinde mUa&Bde edllmedlgi halde bun. 
ıarda ayaltta durarak da seyahat edilebil\. 
yor. Böylece dlger otobllalerden çok fazıa 

yolcu latlap ediyorlar. Bundan b&§ka yolcu. 
lann azaldığı bAzı akeamlar tarifeye falan 
bakmadan erkenden ae!erıertnl tauı edeblll . 
yorlar. Eger bu otobUsler halka kolaylık 

olaun diye değil de aadece tlrketln en az 
mura. la en azami kAr elde etmesi için ı,. 

letlllyorH o başka .. Şişliden Sirkeciye ı O 
kuruea gldlldlA'l halde Beşlkta.ştan Takslnıt.ı 
l4 kuruşa yolcu taıınması dojl'ru mudur" 
Runda lhtlkAr yok nıudur'l AIAkadarlar nl. 
çln bu mesele lh:erlnde tetkikat yapıp tlyıH. 
ları lıı<JlrmlyorlRr:' Bu meııetey1 lfıtren hlr 
kere daha yazmanızı ve halkı göı ıöre (ÖN 

Cazla para vermekten kurtarmauııı rica e. 
diyoruz ... 

Okuyucumuzun sorgularına cevap verebl. 
lecek nı"''kide degillıı: AlAkadarların bu me. 
ııele etraftnda ,ımdlye kadar - müteaddit 
şlkl\yctıere rağmen - tetkikat yapıp netle• 
yl halka bildirmemiş olmalarına biz de hay. 
ret edlyorm: .. Tekrar edlynnı;& : Şirketin bu 
otohllıı llf'rvl'Jlne alt heMp'ıı.rı de!".hal tetkik 
Mllmf'lt ve hıılk far.hı parıı vermekten kur. 
tanımalıdır. Bl'huııa $itli • Sirkeci ve M&.ç. 
kıı. • B•yazrt otol'lı!I llcretll'rl btr misal oll\. 
rak ortada dunırkı-n hunu yapmak o kadıı.:o 

gUç bir t ıı de olmasa ,erektir. 
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Birer çeki taşı 
ağırhğında paralarla·' 

Milyoner olnıak 
istiyenleriniz var mı"· 

Pasifik okyanusunda ve It'Wpin a. \ 
dalarının sekiz yüz mil şarkında kain 
Yap adalarında geçer akçe olarak kul. 
!anılan paralar, tarihte bir misline da 
ha tesadüf edilemiyccek kadar büyük 
ve gariptir. 

Bugiln Beyoğlu yahut ds ı~tanbul 

Balıkpauırına kE-ııdinuen birkaı; karış 
daha. yüksek, yu\'arlak ve olt.hıkçR a. 
ğır taşları yuva.rhya yu\·arJıya erzak 
nlmtyl\ ge!en bir adamı tas&.\'vur ede. 
cek kadar hayaliniz gcn;şsc. Yap a. 
dalarmda kullanılan geçer akçeler hak 
kında da oldukça saliln bir fıkir pey. 
da edebilirsiniz demrktir. Hatta Ynp 
daki paraların iki adam boyunda o . 
!anlım da nııdir değildir. 

Yap'ta paralann ortalıırı deliktir. 
Paralar bıı dcl'kten koskocııman bir 
odun geciı ileı ek birkaq kiı:i tarafın _ 
dan na k'olunurlar. JaponlRrm iş~alin. 
ele bulunan bu ada!arda Japon para.Rı 
ancak limanlarda geçer akçe olarak 
kullanılmaktadır. 1çerlerde hep taş pa 
ra geçer. 

Yap adalarında nıahalli adet ve ic;. 
timai hayat tetkiklerinde bulunan 
Willard Pric~'in yı1.zdıklarma bakıla -
cak olursa bu taş paralar yerliler a. 
rasında her 1..amnn için geçer akçe ısa. 
yılmaktadtr. Maamafih işin asıl me • 
rak edilecek tarafı adalıların taş pa. 
raları hangi saiklerin tesiri altında 

kabul ettikleridir. Bunu Yap tarihi 
mevcut olmP<ltğı için kat'i olarak tes. 
bit imkanE11 .. chr. 

Guam adasından yelkenli kayıklarla 
getirilen bu taşların Yap adalarına 

nakli esnasında çıkan birçok kazalar. 
da yilı~erce kişi telef olmuştur. 

Kayıklar yüklil olarak dönerken 
fırtınaya tutuluyorlar ve birkaç kişi 
ile yerinden kımıldatılamıyacak kadar 
ağır olan ta.starla birlikte soluğu de • 
nizlerin dibinde abyorl~dı. 

Maamafih taşların güçliiltle. teduik 
edilişi kıymetlerinin düşmem~eini te. 
min edtn amillerin başhcaeıdır. Yap 
adalarında bunlara benzer ~ çıkma • 
dığı için sahte para yapmak imki.nı 
d& yoktur. 

Yap'ta bütün ticaret mübadele usu. 
lüne tilbidir. Bir Hindistance\izine 
dörl kibrit. 20 Hindistancevizine bir 
kutu cıgara ı:eklinde hariçten gelen ta 
cirlerle yerliler arasında asırlardanbe. 
ri takarrür etmiş fiat cetvelleri mev. 
cuttur. BlitUn mübadele bu. cetvellere 
göre yapılır. Tavuk, yumurta ve do • 
muz gibi matahlarım, gramofon pet • 
rol gibi mallarla mübadele eden Yaph 
lar musikiyi çok sevdil{lerinden bil _ 
ha!.~ gramofona son derece meftun • 
dur tar. 

Yap'hların taş p{U'ayı tercih etrne -
terinin bir sebebi de evveli tspa.nya, 
sonra da Almanya paralarının mem • 
leketlerinde ifil.!! edişi olmuştur. Yap 
bir İspanyol mUstemlekesinden Alman 
m~temlekesi haline girdiği zaman İs
panyol parası iflas etmiş, Alman pa. 

rasr da adanın Japonlar tarafından a. 
lınması üzerine g~er akçelikten çık. 
mıştır. Adalılar da en iyi paranın ge. 
ne keııdi taş paraları olduğuna karar 
vermlglerdir. 

Yao hall:ı küçük alış veriş için inci 
iıtiridyelerinin kabuklarını kullan • 
maktadırlar. Taşlar bilyilk ahşverio 

mevzubahe olunca (tapu senedi gibi) 
ortaya çıkmaktadır. 

Yap'da bir ailenin serveti mUlkU ve 
tarlahm ile değil, kapısının önUnde ve 
avlusunun içinde d izili taşlarla ölçUL 
mektedit. Her milh~t parasını banka • 
!arda ve kasalarda saklarken Y ap'h. 
lar bunun aksine olarak parlak ve yu .. 
varlak taşlarını teşhir etmekt~dirler. 

Taşların kıymeti de zannedildiğinden 
çok yilkbektir. Adam boyu taşların 

~heri yUz elli lira raddesindedir. Da. 
ha bilyükleri ve daha kUçUkleri de bir 
nispt dahilinde kıymel ifade etmekte. 
dfr. 

En büyUk ~ların ııahipleri §3.hıelar 
değil, kUçük kabilelerdir. En kıymetli 
ve tercih olunanl&rı da bunlardır. Ay. 
ni zamanda büyüj( taılarıl'I tariht 
kıymetleri de 1'.ıüyüktür. Bun· 
ı~r kabileler . arasında kanlı mticade. 

lelerin başlıca amili olmuş ve şiırıdıJc.1 
sahiplerinin eline geçinceye kadar nı· 
ce el dcği§tirmişlir. bir 

Şurası muhakkaktır ki Yapltlıı.I' hili 
gün ~clip hastalık ve bilhassa da 

k O• 
mücadeleden dilnya yüzünden yo ş 
lacaklardır. Fakat onların büyilk : 
paraları asla! Bunlar b inlerce asır ı:~ 

"kt ..... • yanacak kadar sağlam ve bUyu 
ter. 

----------~~~~--_____.-' 

nlt 
4'!ıther, okuyucuJan ı&raaırıd• eri 

fıkra mUs&bakaaı açmıotrr. (iÖO~ 
ıecek fıkralarm kıııa ve ııJç oiı:ı:> 
az lşltllmle oımuı llznndır. .., 

~··· Fıkralar. ı;önderenhırln ıaı ıeet• 
yahut mUstear adlaril• n~ 
ve ber ay o ay içinde çık 1'11-
en ıytıerinden beşine muhtellf ~· 
meUl hediyeler verilecektir · 

8. b'ldi~· . .. 1 fıkra1arı ızc ı gmız guze 
gönderiniz. 

oıecektind• 
niçin aldın :tisi"· 

ölümünden dört gün evvel k:ıı! butıl 
1 

• dı ta 
den otuz lira borç a mı§tı, §Un ·yet' 
ba~ında haham Salamonun mezı , 

ler'nden bahsederken, Men.ihim h•" 
ranın bir köşesine çekilmiş tıf 

- ı hlt'I 
- Ah Salamon, hınzır og u ? 

k · d · · atdın Salomon, ölcce tın e nıçın Jc!e 
d. · • bU }1a 

Diye ağlıyordu. Kcn ısını ııft 

görenler Salomonun yakınlarından 
nederler:ii. Haham: . ııo 

• ' t'.)I\ 
- Salomonun ölümü h:pimıt ı, 

yük bir kayıptır.. . ' ~ı\iıl') 
Diye sözüne nihayet verınce, (o il'" 

ve (kayıp) sözlerini ancak i§idt1' 

Mcnahim: ıtııı1 
-Ah be haham (efendi), bu li ııİ 6e 

oğlu hınıır, batakçı oUu batakçı et 

aldattı?. ldiye bafrrdr.. ,.~{.?J 
Göyı~-- I 

A!Ja{lıdan yul<a~•~eti 
Müezzin~ minarede gören bi~ · 'f'' 

hemen minareye çıkar. Ve müeısını 
kala yarak : ~ 

-Haydi afağıya atlıyalrrn. ~~g Şifi' 
uzağa atlıyaca~ız, der. Müezıın ıttııı' 
nr, kurtulmak için bir çare arar, a 

ıu gelir; der ki: 'f't 
• k g• 

- 8µradan aşağıya atlama rır• 
'f - d .nık' kolay, asıl marr et aJ&gı an ı -

atlamaktır. ıcat1' 
Böylelikle deliyi kandırarak yıı 

ya atlamak için aşağıya inmişler.Aft 
Şevket çuKAV 

Güzel ce~~p örıı''' 
Amerikalı bir gezgin hıç koY ~ yij1\ı 

m:§, ve ölmeden önce bir köy gore .;e 

diye düıünerel< otomobiline atlafl\IŞ bit 
köylere çekilmiı. Derken uzaktan !)i. 

ld ;;.: • .. .. H en otofflo 't ye er,,rmenı gormu§. em 111 
lint durdurtmuş, yanından &:cçen 

köylüye: 

- Şu dönen nedir? diye sorınıı~··,r,1' 
Köylü bu budala 'ezıine acı'/ 

bakmıı: .~e1' 
- Bu mu? ldemif, yazın te.rlıYeıı 1ııııt 

lere 10fuk hava vermek için yıP' 
ıon ıittem bir vantilltör !. • oJt 
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1 
Bu senenin ilk yedi ayında 

• 

Ticaret mu.vazenemiz 
1.323.000 lira ile ·lehimize 

s k~panmış bulunmaktadır 
~enenin aynı ayları zarfında 

u vaziyet beş r 
~enedir ilk defa 

1 
olmaktadır 

~' kt~sat Vekaleti ı 93 7 senesi ilk yed. 
ijk t • . "kl .. ıcaret müvazenemız statıstı erını 

, ~!retti. Bu statistiklere göre 193 7 se
~tıi •onkanununun lhinden tem.muzun 

l\ gününe kadar ihracatımız 
~9.aso.ooo Türk lirası. ithalatımız ise 

•5S7 .ooo Türk lirasıdır. • 
~akarr.Jarm ifade ettiği şu ,ıaziyttten 
tılabilecek netice her ne bakımdan 

ıırh 1 h' . d' Ç .. k '" k ..... o sun le ımıze ır. un u e se-
:1. Olü ihraç mevsimine ldeğ~l. bilakis 

1 lif İthalat mevsimine tesadüf eden ı>u 
:;rda dahi ithalatımızdan, ihracatı -
ı 3 fazladır ve tlcari müvazenem:z 23.ooo lira ile lehimize kapanmış bu
~ıı,,,_ 

-·1<1ktadır. 

t.ıışlt vaziyetin ne kadar lehte olduğµ
ıı ~Cbarüz ettirmek rçin geçen senele

lı illt yedi ayındaki tica•et müvazene. 
;a.ziyetlerini tetkik etmeliy=z. 

~Q 936 nın ilk yedi ayında t:caret mü· 
l cneıniz 6,950,000; 1935 de 
c'969,ooo: 1934 de ı 7 ,368,000: 
~/933 <le de 36,000 Jıl:ra aleyhte kapa-

ordu 
lıu ı.ı~ .. . k' k~ .3-

'"<l gostenyor ı son anunucsn 
\i !atıp temmuz sonuna k:ıdar devam 
~ llihraç bakımından ölü, fakat ithal 
~ lllından hareketli ayl«~rda son beş 

:den beri ilk defa olarak lehte b~~ , 
~cc alınabiliyor. · 

~ ~öz önüne koyduğumuz vaziyetin 
r tız misal:ni de bu yedi aylık moo 
~l\ son ayı olan temmuzda ithalatın 

t iS,575 liralık olmasına mukalil 
tca.tıınızın ancak 4,971,925 liralık 
s~nu!udur. Yani yalnız bir ayda 

l 
7·650 liralık aleyhte bir fazlalık 

11 ı 
l-f 0 rnuştur. 
trlilcurnet!mizin yeni ihraç mevsimine 

t ten y.cni bir hızla hareket ettiği 
ır~'.11 i ti::aret muahedeler~ aktine gi. 

~t, ~1 
§U sırada şu .netice bihakkin ümit 

'"'inç vericidir . 

~ A.F. 

~nsueat fabrlka_l_a--
1\i tı mız 3 t oldu · 
~ tkofisin yaptığı tetkiklere nua. 

~ f~n d fa İfe başlıyan Naz.illi has. 
t btikasıyla beraber pamuklu men 

1• fabrika~arımızın adetleri 14. 
~ ~ ~ensucat fabrlkalanmız ee. 
'\ d ~ •pekli mensucat fabrikaları.mız 
~ 0kuza baliğ olmuştur. Şu şe. 
~ rrı~rnleketimizde mensucat saha • 

halen 31 fabrika çalışmaktadır. 

~ H ÜÇÜR 
~abeıleri 
~ 1 kanununun çalı§ma müddellenne ta. 
~en bir numaralı tebliğ; !§çiler an

'•bu.Yük bir e\1nçle kal'fllanmııtır. lş 
er de her an tatbiki beklenilen bu el. 
~ tııuPhem kalmasından dolayı basıl otan 
'tın biran evvel zail olmumdan daha 
'4 llıeınnun olmuşlardır. 
tt~an l§leri müdürü bu akpm Ankara.. 
~ ekur. Rau!l Manyuh Ankarad3. 

ıı_ limanının da lııtanbul liman 1dar4'. 
ti.( tlıı.nınası mUnuebetile yapılacak mu. 
~ hakkında temaıılarda bulunacak v~ 
' ~abzona gidecektir. 
'-ı it k, dün Pari11 borauında b·r hıgt~u: 
''lthğt 14:5.93 de açılmıı. l••.81 !rank 
'~tlll§tır. 
~ • boraada Türk borcu tah\1llerl bir 

ta <laha yUkııelmlşUr. Birinci tahvlll.?r 
.30 de açılmış 13,85 e kadar )1lk~. 

1 • 

'terıı 
'l"ı lıncıık ihracatı kontrol nlzamnan:e. 
it~ &abahtan itibarPr. menyel mevkfü.e 
~ t . Bu nizamnameye glire. ıtmdlye 

lt~ı- Yer Tic:ıırct oda.:an tarafından ya. 
~ Olan ihracatı k<ıntrrol işi doğnıdım 

\., ~, lktıııat \'eklletı kontrolları taratın 
\'Ilı-· ~UayYen ihraç merkezlerinde yapılll. 
~ ıneyanda en mühim ihraç ınerknt 

l'll.lzde de kontrotl5rter bulunacaktır. 

Alnırmyaıım L<iypzig şehrinde !3 ii1ıcü bcyııclnıilcl p1nayırda çok beğenilen 
Türk 11avyoııu 

iktisat müsteşarı 
Almanya noe yenn anDaşmayo 

·izah ediyor 
Yeni Türk - Alm.ın ticaret anlclş· 

ması dolayısiyle dün ticaret odasında 

yüzden fazla ithalat ve ihracatçının iş· 
tirak ettiği bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda lktısat Vekaltti daimi müs
teıarı Faik Kurtoğlu muahedeyi i,e im· 
za eden aıfatiyle ticaret erbabına yeni 
muahedenin huıuıiyotleri hakkında 

izahat vermi9tir. 

Daimi ınJıteşarın verdiği izahattan 
anlaşıldığına göre yeni Türk - Alman 
anlaşmasının esaslan ıunlardır: 

1 - iki taraf anlaşma devresinde, 
kliring anlaşmasınd.ı gösterilen A he
sapları arasında kati tevazün tesisi lü
zumunu kaJul ediyor. 

2 - Bu bakımdar. geçen üç yıl için 
de daima Türkiye ihr.ıcatı Alman ihra
catını aşm.r' olduğunc."an, elele verile· 

· rek, yukarıda' zikrerlilcn protokol esas· 
lan dahilinde vaki olabilecek Alman ih~ 

racatı hariç olmak üzere, anlaşma dev· 
resinde normal olarak Almanyanı11 Tür 

kiyeye yapacağı ihracat hesaplanmış 
ve 40 milyon Türk lirası plafonuna 
va rılmıştrr. 

3 - Bu plafon ı!oas alınarak, geçen 
mevsim senesinin mütenazır ayların· 
daki TürkiY,e ihracatı nevi ve kıymet 
itibariyle tesbit ve herhangi mal lehine 

veya aleyhine muamele farkı vücuda 
getirnmeksizin ayni matematik esa:ıın 
tatbiki suretiyle bunlardan en m:lhiın 
kısmı için kontenjanlar t'lbit ve diğer 

kısmının Ahnanyaya serbestçe gire~il
mesi ve şu kadar ki, bunların muayyen 
devre hitamındaki yekun kıymetlerinin 
ap.ğı.daki frkrada mezkur revizyonda 
nazara alınacağı kaydı konmuştur. 

4 - Fiilen vaki olacak· karşılıklı 
ihracat vaziyet ve hesaplarına göre, iki 
memleket bilitilif ve planda ayni pren 
sip dahilinde değitiklik yapabilecektir. 

S - Almanyanın umumi konjunk· 
türü dolayıaiyle bazı malları ihraç etme
mekte olduğu malümdur. Almanya, . 
Türkiyeye satmakta "ldui'I malları mu 
kavele vıüddeti eına~ında herhangi bir 
memlekete ihraca devam ettiği takdir.de 
ayni malı Tilrkiyeye de ihracı taahhüt 
ediyor. 

6 - Bundan başka menşe phadet
namesi mecburiyeti tesis edilmekte ve 
iki taraf, lausuıi mu ıafakatle alınmış 

mallar, transformasyon <!olayısiyle mil
lileştirilmit mallar hariç olmak üzeı e, 
biribirindcQ mübayaa ettikleri malları 

milli hudutları dahilinde istihlaki ve 
tekrar başka bir memlekete ihraç etme. 
meyi taahlNt etmektec!ir. 

7 - Müddet 15 eylül 1937 den iti- ı 
baren 31 ağuıtoı 1 ~8 e kadardır. Ma-

yıs içinde ve bu ay sonı.tna kadar iki ta
raftan biri denonse ttmek istediğini bil 
dirmediği takdirde, müdet hitamına ken 
dirmediği takdirde, müddet hitaıruncia 
kendiliğinen bir yıl olarak uzıyacaktır. 

8 - Anlaşma, her tüccarın odalara 
ve Türkofis şubelerine müracaatla öğ · 
renebileceği diğer kıs mlar;ı da ihtiva 
edi}"Or. 

• • • 
• Almanya, memleketimizde çıkan 

hemen bütün mahsulltre müşteri olan 
bir memlekettir. Alm::ınyaya ihraç etti
ğimiz mallar şu·çeşitleri ihtiva etmekte· 
dir: 

Canlı hayvanlar, hayvani maddeler 
ve dökt:.intüler. Ham ve yarı işlenmiş 

• deriler. Kürklük d.:riler. Yün, tiftik, 
keçikılı ve diğer hayvan kıllan. Türk 
halıları, kilim ve işleme yastıklar ve 
örtüler. İpek ve ipek halılar. Taze ve 
salamura halinde balıklar, sardalya ba· 
lıkları. Her nevi zahire ve yemler. Do
mates, fasulya ve saire gibi her nevi ta· 
ze sebzeler. Soğan, sc:rmısak ve saire 
gibi kuru sebzeler. Elma, armut, kaysı 

ve erik gibi taze meyveler. Her nevi seb 
ze ve meyve konserveleri. Üzüm, incir, 

fındık, ceviz, badem. an tep fıstığı, ka} sı 
ve erik gibi her nevi kuru meyveler ve 
keçi boynuzu. Reçel ·:c benzeri şekeıh 
maddeler. Likör ve ~:ırap gibi her nevi 
içkiler ve sirkeler. Her nevi küspe ve 

yağlı tohumlar. Zeytir.yağı, susamyağx 
ve benzeri giib nebati yağlar. Palamut, 

çöven, kökboya, mazı, defne yaprağı 
ve benzeri gibi orman ürünleri, sanayı· 
de ve tıpta kullamlaıı d;ğer nebatlar ve 
kökler. Ham tütün. Ceviz kütüğü ve 
benzeri keresteler. Pamuk, kendir ve 
benzeri ür(inler. Krom, antimuan, man 

ganez, bakır ve benzeri ham maddeler. 
Tuz. amyant, mermer ve }:.iletaşı gibi 
maddeler. 

Sovyet ferle ticaret 
anlasması 

Sovyet Rusya !le Ankarada yapıl. 
makta olan ticaret anlaşması müzake. 
releri sona gelmiştir. Bu müzakere _ 
!er şimdi imza sahasına girmiş bulun. 
maktadır. Bu anlaşma hafta içinde An 
karada imzalanacaktır. 

Sovyct anlaşmasından sonra gene ı 
Ankarada sırası:c Çekoslovakya, Ro _ 
manya, Dan:marka ile de yeni ticaret 
anlaşması miizakereleri yapılacaktır. 
Diğer taraftan ltalya ile de yeni e. 

saslar dahilındc bir tı<'aı·et anlaşma • 
sı yapılması husus unrla IH'r ıki mcm. 
leket mutabık kalmışlardır . Bu anlaş. 
manın müzakereleri Ankarada ecre _ 
yan edecektir. 

ıı 

Klering hesapları
nın son vaziyeti 

Ankara, 22 (A. A.) - İktısat Veka
letinden aldığımız malümata göre, 
klering hesablar~mızın 15.9.937 tari
hindeki durumunu gösterir cel\'eller 
aşağıda dır: 

Türkiye .Cumhuriyet Merkez Ban -
kasından alınan hcsab hulasalarına 

göre 15.9.1937 taİihindeki klcring he. 
sapları. 

Bakiyeler \'e krcd li mübayaata ait 
taahhütler yekıinları: 

Cetvel : 1 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sındaki blokajlar: 
Memleket 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Ç::koslovakya 
Es ton ya 
F inlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 

İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya. 
Yunanistan 

Miktar T. L. 
2,744,200 

174,600 
2,300 

2,605,000 
13,500 

900,500 
4,380 

l,122,600 
8.364,800 

387,700 
l ,688,300 
1,142,600 
1,929,200 

8,900 
695,800 
512,400 

2,050,700 
191,000 

53,100 

Yek'ln 28,967,400 

Cetvel : 2 
Muhtelif memleketlerin ı~erkcz ban. 

kalarındaki blokajları: 

Reischbank - Berlindeki blokai ve
kiınu: 

A hesabı T. L. 
16,121,700 

B heMbı T. L. 
7,715,600 

C hesabı T. L. 
3,260,300 

Almnnyadaki umumi blokaj yek\inu 
27,097,600 T. L. 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerden kredili o. 

larak yapılmış olan mübayaata ait ta. 
ahhütler yekunları: 
Memleket. Resml daireler Hususi 
eahuılal". T. L. T . L. Yekun T.L 
Almanya 24.637.894 11.765.0Rt 36.402.097 
Avurturya 56.000 343.11'5 399.18~ 

Belçika 28.280 28.280 
Cekoıılovakya 607.953 .C66.662 1.074.060 
Estonya 24.351 24 .351 
FinlA.ndiya !Si 32.1>32 32.713 
Fransa 8.257 197.036 206.1!13 

Hol anda 
İngıltıırıı 

İspanya 

11lveç 
1svlçro 
ltalya 
M acarls lan 

144.206 
190.767 
10.146 

1.60i.650 
Gl.<125 
~ov 

741.987 

GR.116 212.:J~:! 
397.33.q 5RR lO:'i 

43.10::> 62.2:>1 
.2i5.933 l.S83.59~ 

316.346 37i.7S9 
281.262 2Sl.661 
167 662 nııo 649 

N on•eç 23.4 ı 5 61 600 Sil.O ı 5 
IA'hlııt.an 22.208 12. 935 35.Jll3 
Yugosla\'yn 7.922 22.651 30.57.3 
Yunanistan - 59.722 Ci9.722 

1 - Siparişi mukaveleye bağlanmış 

Bakiye daha uzun veY.& başka vade-' 
li mübayaata ait taahhUtler yekfuıunu 
ifade eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer mem... 
lekctlcre ait yukardaki umumi yekiin. 
da dahil aıti aya kadar vadeli müba.. 
yaat : 

Res mi daireler hususi şahıslar yekO.n 
t. 1. t. • ı. t. ı. 

608,187 1.856,983 2,465,170 
Bakiye daha uzun veya başka va. 

deli mübayaata ait taahhütler yekfı. 
nunu ifade eder. 

4 - Her memleketin kredili taahüd. 
!erimiz de dahil olmak üz.ere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi-

leb'lmek için 1 numaralı cetvelde o 
memleket için gösterilmiş olan blokaj 

yekununa ayni memlekete ait olarak 

işbu 3-;~;,-;;~1;-cetvelde ·münderic ta.. 
ahhiltlcr yekıinunun ilave edilmesi i : 
cab eder. • 

Bugünkü 
.radyo 

İSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musikisi 19,30 spor mu. 
sahabeleri: E§re! Şe!lk tara!mdan 20 S&dl 
ve arkadavıan tara!mdan Türk musikisi ve 
halk §arkıları 20,30 Ömer Rıza tarafından 

arabca s6ylev 20.•ıs taart saz heyeti 21,15 or. 
kestra 22,15 ajans ve borsa haberleri ve er. 
teai gUnUn programı ~2.30 plA.kla aolotar. 
opera ve operet parçalan 23 ,son. 

VİYANA: 

18,05 karı§ık yayın 18,35 viyolonsel konae. 
rl 19,05 karı§ık yayın 21,30 musiki 22,05 koıı 
ser 22,W oarkılar 23,15 haberler, hava 23,2S 
eğlenceli musiki. 

BERLL~: 

18,0S küçUk kon~r 18,35 çocuk şarkıları 
19,05 gramofon 20,05 günün a.kJalert 20,20 
oda musikisi 21,05 haberler 21,15 dana hs. 
valan 23,05 hava, haberler, ııpor 23,35 e~. 
lencell muıılkf. 
PEŞTE: 

18,05 viyolonsel konaerl 18,3l5 konferans 
19,05 koro konseri 19,50 kon!eraııa, haberler 
22,05 büyük konser 23,20 çingene orkeatra'fl 
24,15 danı plAkları 1,10.,11on haberler.• 

BÜKREŞ : 
19,05 dana mualklııf 20,20 gramo!on 21,0IS 

pn konseri 21,25 alqam konseri 22,35 kan. 
§ık yaı"lll 22,50 gece konseri 23,50 haberler. 

BELGRAD: 
19,05 §arkılar 19,85 kon.ser 20,35 uluaal ya.. 

yın, haberler 21 ,05 piyano konseri 21,35 kon .. 
ııer 22,35 muhtelit oarkılar 23,05 haberler 
23.25 musiki. 

LONORA: 
19,05 dans orl{e11tra11ı 19,45 muıılkl 20,33 

karışık yayın 21,05 musiki 21,20 komedi ko. 
'nuşma 22,15 musiki 22,35 musiklll piyes 
23,3:5 dıuıs orltestrası ve §&n 24,35 hava.. 
haberler 24,45 ~ramofon. 

P i\RlS ( P. T. T.) : 
17,35 orkestra konseri. org kon.ııerl 19,35 

§arkılar lll,50 gramofon. eğlenceli yayııı 

21,35 pıyes 23,35 haberler 23,ISO graıno!otl 

hava. 

ROMA : 
18,20 musıkl ıı:,stı karıoık ~·ayın 21,<i5 ka.. 

rışık musiki 22,05 plyca 2•.os haberler, bava, 
dans muuslkls.I. 

YckCln 3.4!ll.531 2.i9!l.6Si 6.2911S:ij 

olduğu halde heniiz memlekete ithal ---------------
edilmemiş olan mallar bedelleri yukar. 
daki yekunlara dahil değildir. 

2 - Almanyaya ait yukarda.ki ye. 1 
kunda dahil b\!!unan altı aya kadar 
vadeli mübayaat: 

Resmi daireler hususi ~ahı!'lar yekun 
t . l. t. l. t. ı. 

3,397,647 5,478,310 8,875,957 

Türk Hava 

TiYATROLAR: 

P.R'T'tJl:RUL SADİ TEK 

Bu gece (Yeşilköy) de 
(Aman hanım sus) ve 
<Kılıbık). Cuma (Hey. 
beli) Cumartesi (Bii. 
yilkdere) aile tiyatro
sunda. 

Kurumu 
B ü y ük Pi\tangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan baş~<a : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 liraiıi< ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
• 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 ·birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deği§. 
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonı a bilet üÜrindeki hakkı sakıt olur .... 



Yarı şaka 
.... :s:m .... Em_.. ... 

Deliren dünyayı 
tedavi mümkün mü? 

- Sinir doktorlarının fikirleri -

Anketi yapan:· Osman Camal Kaygılı 
Dünyanın son görUnÜ§ ve gidişatı.,a • 

bnkarak ba.ıı gazeteler bu tabiri kul

lanmıya baiiladılar. 

Dünya delirdi 1 
Şu hald~. gerek bizdeki, gerek ya-

bancı yerlerdeki delilik doktorlarına so 

ralım. bakalım: 
Bu koskoca ve yusyuvarlak delinin 

ıösterdiği araza göre geçirmekte ol
duğu hastalığın adı nedir? Yani gerek 
halk dilinde, gerekse hekimlikte en az 

yetmit tı:irlü delilik olduğuna .. göı e 
dünyamız, bu yetmiş türlü delılikten 
acaba hangisine yakalanmı§tır. 

Dün, bu meseleyi ;lk önce profesör 
Mazhar Osmana sorduk, bize şu ceva

bı verdi: 
- Dünyanın, tamamiyle • delirdiğin 

den henüz haberim yok ... Bakalım. her 
taraftan soruıturup iıi tahkik edelim. 
eğer 8y1e bir ~eyin aslı varsa biroe bil 
tün dünya akliyeciteri, bütün cXinyada
ki hastahaneleriınizin kapılannı artla
rına kadar açıp içerdı:kielri hemen ser

best bırakalım 1 
- O neye iyi san!ı:i? 
- Bütün dünya delirdikten sonra 

artrk deli etiketi altında küçük bir 
ekalliyeti hastahanelerde kapamıya lü
zum kalır mı? Bir kere onu uzun uzun 
muayene ve "observation,. unu yapa
lım, o zaman hastalığın şekil ve cinsini 
ıize haber veririz 1 

- Oh 1 Siz on~ uzun uzun muaye
ne edip müıahedeıini yapıncaya ka
dar o zavallı korkarım. sizin Bakırköy 
hastahanesinin arka koğuşlarındaki To 
maya döner. Hani, sb:in orada asıl aılı 
"Mehmet efendi,, olduğı,ı halde kendi· 
aini "Uıta Torna,, zanneden biri var

dır. 

- Evet, evet, hatırladım. Hatta 
kendisine (Mehmet efendi) denildiği 
vakit: "Halt etmişsin sen be herif, ben 
Mehmet efendi değilim, usta Torna· 
yım !" diye barbar bağınr. 

- Hah, itte ta kendisi l 
- Aman aıizim, bugünlerde delirdi 

ği, yahut delirmek Uzere olduğu aöyle· 
nilen koca dünyanın ona dönmesi .Pek 
bir ıey değil amma. Tanrı saklasın, ya 
mutesifler, mütehevvirler koğuşundaki 
Mevlud dayıya dön~rlerse ! 

- işte o zaman kainatın hapı yut
tufunun resmidir. 

Bay Şakir NazrtTl' yaklaştık; o da 
'bize §U cevabda bulundu: 

- Deliliğin nevini anlamak i;in ev 
veli onun kan tahlili lazımdır. Buim 
baktriyoloji profesörü Kemal Hüıeync 

.Syliyelim, zavallı dUnyanın önce ince
den inceye kanını bir tahlil etsin baka
lım! .. 

- Sizin baktriyoloji prof eaörü Ke· 
mal Hüaeyne ne hacet be yahu? Dün· 
yanın kan tahlili zaten ne vakittir bol 

bol yapılıyor t 
- Nerede yapılıyor? 
- İspanyada, Çindc. ara sıra da şu 

rada, burada t 
- Evet amma, onların ne netice 

vereceği henUz belli değil! 

-Yakında belli olur! .. 
- Hele o , belli olsun, arkasından 

biz de kendisinin muayene ve müşahe
deiini yapıp raporumuzu veririrz 1 

Bay Nazım Şakirden sonra da An
karada ruhiyat öğr~tmenliği yapan ge 
ne sinir ve akıl hekimlerinden İızeddin 
Şadanı telefona çağırıp onunla görü~
tük. İzeddin Şadan, daha ziyade ( psi
canalise) ci olduğu i~in bize şunları 
söyledi: 

- Vallahi azizim, delirdiği yahut 
delirmek üzere olduğu söylenilen dün

yanın psikanaliz usuliyle çok derin ve 
ruht bir isticvabı yapılıp kalbinin ve ru
hunun en derin, en karanlık dehlizle-

rindeki gizli düşünceler, şuurun altın· 
da kalını§ hatıralar, istc.kler, heyecanlar 
sabit fikirler ve türlü türlü hezeyanlar 

ve sonra bunların o derin, karanlık deh 
)izlerde biribirlcriyle ~armaş dolaş ol 
masından husule gelmiş bir takım kar

ma karışık arap saçları iyice anla§ıla
rak bunlar kamilen ortaya dökülmedik 

çe zavalh dünyanın ougünkü hastalığı 
nın ne olduğu ve derdine nasıl bir çare 

bulunabileceği kabil değil anlaııla-;az 1 
Onun için, önce bu det~iklcrim yapıl

malı, sonra deliliğin adı ve sanı konu
lup tedavisine çalııılmaıı 1 

İzzettinden sonra doktor, ayni za
man.da muharrir Fahri Cel!lle konuş
tuk. Bakınız o da ne c!edi: 

- Ben sanmıyorum ki dünya bu 
gt:inlerde tamamiyle delirmiş, yahut 
sapıtmış olsun! Zaten hastalık tam biı 

cinnet halinde pek sayı;amaz. Beynin· 
de, yahut kafanın başka taraflarında 
uzvi bir rahatsızlık da yoktur. Yani ai
zin anlıyaclğıruz dünyanın bugünkü 

hali tam bir akıl, fikir, muhakeme, id
rak bozukluğundan ziyade ilerlemiş bir 
nevrasteni halidir. Onun için kendisi· 
ne uzun istirahatle, hava tebdilleri kuv
vetli ıuruplar, bir takım enjeksiyonlar 
tavsiye ederim. 

En son olarak Bakırköy doktorla· 
nndan Bayan Aliye Ja ıunlan ıejyledi: 

- Bence de dUnya :Ierl derecede bir 
nevraateni geçiriyor. Hastalık biraz da· 
ha bu tekilde ve b!l hızla ilerliyecek 
oluraayakında bakarsınız tam bir zırde
liye döner. , 

O. Cemal KAYGILI 

Ked UetrD lii) 
kuyruğu1n1a 

feıner K. 
Bir Amerikan gazete:ıılnde okuduğumuza 

glıre Amcrlkada Visconsln eyaleti belediye. 
ııl geceleri sokakta ba§tbo~ dol&§an kedilerin 
kuyruklarm& ufak blr elektrik plll takarat< 
taksilerde olduğu gibi bu zavallı hayvanların 
da arkalarında ııık tqımalarını mecburi 
kılmıotır. Geceleri sokakta ışıksız dotapn 
kediler yakalanmakta ve sahipleri çıktıfı 

takdirde bunlardan on dolar ceza alınmalt. 
tayınıJ. Böyll' bir nizam bizde de cart ol1>a 
mahallelerdeki binlerce kedinin kuyruğuna. 

pil takma yüzUnd.:-n elektrfttçllere epey klrlı 
bir iş çıkacağı muhakkaktır. 

Amerı~ 7o<ırlııı1ar arasınc;a fııtbo1 ~a:nptyoıırısını ka.:nntJn takım bir 

maçta Jw.ftaym o.r08mda ..• 

- M~llalı, ne kadar büyümUş! 
- Hayır teyzesi. Deni.:e dil§tü de, 

elbisui kısaldı. 

O camlar 
bardak ondu ı 
·Kadın - Seninle ni,anlı iken beni 

günde iki dakika görsen memnuniyetin· 
den bayılırdın. Halbuki timdi .... 

Erkek - Ayni şerait altında gene 
memnun olurum. Yani günde iki dakı
kadan ... , 

Gazete milvcz:ii - ikinci tabi •.• "1 
numaralı Donjllaıı Rober Tayıor bu • 
gün BOOt 10 da kn.lktı.,, 

- Fransız karikatürü -

Ziyafet 
Bayan bir ziyafet vermitti. Ertesi 

günü semtin doktoruna rastladı, ve: 
- Çok yaz.ık ki, d<ıvetime siz gel

mediniz doktor, dedi. Birçok kimseler 
vardı. Herhalde çok istifade edecekti

niz. 
Doktor cevap verdi: 
- Ziyafetinizden zaten istifade)~ 

baıladım bayan ... Ziyafetinizde bulun
muş davetlilerden, daha bugün ü~ ki~ı
ye reçete verdim. Sui hazimden §iklyct 
ediyorlar, 

l/ırsız - .'1./ feders!niz efndim, ben 
.~izi sol:ai}a çıktı saıııyordcm. 

vanonş aınoamoş 
Tütün içmeğe alt!yhtar olan bir 

ukala, boyuna gevezelik ederdi: 
- Gidersiniz bir t:ıtüncü dükkanı

na. Verriainiz §U kadar kuruş. iatersiniz 
tütünü .. İş bu kadarl3 bitmez. Arkasın
dan rakı gelir ... Şarap ıelir... Konyak. 
viski. Ardı arası kesilmez bunların .•• 

Bu esnada bedavacılardan biri atıla

rak: 
- Aman babalık. nerede bu ıenir. 

bahsettiğin tütüncü? Bir ziyaret ede· 
lim şu herifin dükka.uru .... 

Teşınns 
Necdet tuhaflaımııtı. Doktora git

ti. Fakat ihtiyar doktor, onun rahats;z
bğını anlıyamadı. Eli çenesinde bir 
müddet düş.:.indükten sonra: 

- Senin ne yapman lbım geldiğini 
söyliyeyim, dedi Büyük bir k!ğıda sa· 
rıhrsınız.... Vücudunuzun neresinde ağ 
rı hissederseniz, kiğıdın orasına bir de
lik açarsınız. Sonra o kağıdı b~uıa 

getir ağrının nerede olduğunu böylece 
anlarız. 

Necdet bunu ta6ik etti. Sabaha ka· 
dar ufraıarak k!ğıda delik açtı. Sabah 
kalkınca kağıdı yerindt ıöremedi. Ka· 

nsına eordu: 
- Burada katlanmıı büyük bir ki· 

iıt gördün mü? 
Karıır: 

- Ha, evet .... derli. Ben onu birkaç 
parçaya bö~:lp raflara serdim. Ne cicıli 
bicili bir ıey olmuı 1 Üzerinde belki t-in 
delik vardı .••. 

Tesiri ODUVOlr• 
muş ama •• 

Güçlü kuvvetli adam, İl aramak Uze 
re bir varyete acent~•ine gitmitti. 

- Kafamın Uzerinf' bir kaldırım taıı 
koyarlar. Onun üzerine yirmi kilo a
ğırlığında bir çekiçle vururlar ve kal
dırım taşı kafamda ikiye bölünı:.ir ... Na
&ıl, böyle bir varyete numarası ister 
misiniz? Ben bu numarayı muvaffakı
yetle yaparım. 

Acente hayret içindeydi: 
- Peki, dedi. Bu arada kafanıza 

bir §ey olmuv"'r mu? Hiç bir şey hisset 
ıiyor musunuz? 

Güçlü kuvvetli adam cevap verdi: 
- Elbette ..• İ§te C'nun içindiı ki fd 

nımda daima aıpirin taıırım. 

o 
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Hı1li a<lrıd1ı kalan m.ahir avcı ... 

TenbeD köpek 
İki adam bir tarlad3n geçiyorlardı. 

Beraberinde, bir köpek olan bir çiftçi} e 
rastladılar. 

Köpek oturdu. Ve tuhaf ıesiyle 

navlamağa batlıdı. 
Adamlardan biri çiftçiye sordu: 
- Neye bağırıyor bu köpek? 

Çift~i: 
- Pek tcnbcldir de, onun için b&· 

fırıyor. 

- Yak canım. Her halde bu köpe 
ğin bir dertli olacak? 

- Hayır. hayır •.. Şimdi diken ü1c· 
rine oturdu. Diken batıyor. akat köpek 
tenbel olduğu için yerir.den kalkmak i5 
temİ)"Or. Yalnız acı ac; bağırıyor. 

Vumuırtaıaır 
MUşteri - D!.ln bana taze diye ver 

difiniz yumJlıtalar nasıl §eymit öyle? 
Bakkal - Taze çıkmadı mı efen

dim? 
Müfteri - İçindeki civcivler ölU 

Çlktı, hem de hiç biri cins değildi. 

KDbaır dDDeıncl 
İht!yar k~ın. kar§Jsına ;ıkan dilen

ciyi baıtan a~:ığı aü ıdükten ıonra: 
- Ayağında getrler -görüyorum, 

dedi. Sen nasıl dilenci,in böyle ... Getr 
alabilmeğe imkin buMuğuna ıöre sen, 
pek paraıız değilsin. 

- Muhterem bayan .... Onlar ıetr 
defildir. Bir~z dikkat buyurursanız, 
tabanları a11nmıı olın c:ski podösüet a· 
yakk2bılar olduğunu göreceksiniz 1 

tfll~i 
Ressam - Böyle selam 'l)C ,·~-.. ce ,.... 

tabl.onıt yapm1ya ba§lamadan on 

den akıl ctmcd;11.? -·· \ " ı •• 

~ ~ ..... 
gır~ 

- Niçin giyimli olarak defli:;E 
yorsunt 

- Son treni kaçırmamak içi" ... 

B k'lt o s art bir 
ba11• 

Ra§el - Anne mşanlırn 
resmini hediye etti. sı1'~· 

- Nasıl? Yakışıklı olduğu re 
den de belli 4:ieğil mi? 

- Bilmem anneciğim! 
- Neden? 01"1 
- Daha banyo yaptınnadırn· 

ıu verdi. 

Asırô koz 111ıiY' 
Genç kız - Baba otuz liraya 

cım var. dar pJ 
- Ne? Otuz lira mı? Bu ıca 

rayı ne yapacaksın? · ter' 
Genç kız - Gelinlik elbi~et1\1 

ziden alacağım. ~"et• 
- Hayırdır intallah 1 rJel~ eyi da 

nışanlan da sonra gelinlik el~15~ır ıa· 
şünUrüm. Daha ortada mUnasıp 
lip bile yok. şs.ı1ıııt 

- Sen şaşırdın mı baba? Nı, 
dığımı gazetelerde vkumadın rrıı· I 

OOlhlam de~ftl 1,. 
Karı koca ikisi birc!en m.e~t~fe &61 

ııyorlardr. Bir aralık erkek hıd 
lendi: versl:l• 

- Tuh Allah müstehaklcını itti! 
dilimin ucunt'.ay6ı. öksiirUıken f:ıl• te' 

Kadın kocasının bu kadar 

ıa~ına §a§ırarak: ,af\ı? 
- Ne bu kad!lr üı:i.Uüyorsun 

dedi, dü~~n gene aklına geJir. 111 ,,ı
Kocaaı ümidsiz ümidsiz batı 

ladı: . ef de 
- Dü,,:inmekle hal1ellilecelc § 1tı"' 

ğil. Dilimin ucunda pul vardı, 1 

ken yutuverdim' 
Mi?kızaıa!c 

:1 .ı Li~ 'l.Ul.t-..e";U...:...ı..--
llinm fakir - Alı şıı 

nek! Gelip tsıraoak! S f' 
usu u çocl\JI ~! tı1~ 
Anne: - Aferin yavruları 'vı ıJ) 

ne güzel u::ıhı usulu oturuyor ı,ıl· cm 
rsı.ıl1 ır 

yan babanızı uyandımuyo ıı. / f 
ikiz çccukla::-dan ikisi bir.~e ~if'~~e· 

bamın p:!rmağı arasındakt lll~ıı tıblr 
seyrediyoruz. Bakalım ne ıaıı1r•1' 
cek ve babam pumakları ya 
dcnl:ire nası) uyanacak? 
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ve et.raflan. tamamen çevrilmi~ oldu· 
ğu halde gidiyorlardı. 1 

Konçini ad&mlarından on on beş 
adım ilerde idi, yanında yalnız Rospin 

yak vardı. !kisi de gülerek konu§uyor 
lardı. Konçini, Ode dö Valverle Lan· 

1 
dri Kokönarı yakaladığına seviniyor: 

Rospinyak da çiçekçi krz;ın Konçlni ile 

kalmamış olmasından zevk duyuyor
du. 

Küçük kızın kralice ile beraber ~idi
el Rospinyakı hayrete düşl\rmfüıtii. 

ÇUnkU efendil!lile kraliçı>:ıin evıat

Jarmı tanıdıklarından ve ç!<:ekçi krzın 

kendisine ka~ı fena fikir be!!!lemie 
o]an bu adamın kızı olrluğundan ha· ı 
beri yoktu. 

Kafile hcnll.:: Kase aokr.ğında iken. 
Konçlni ile Rospinyak sola rlönerek 
Vuj;rar sokağına sapmıs!ardı 1 

Yava yava yürürlf'!rkan mttr<'P'll 
I>snkrm beygirinin arkasmı: bird('nbi· 

re ağır bir şey diitnU. Hayvanın dıtl"· 

rl kıvrıldı. Konçlni e.rkas ndııı kım1l· 
dRyan şeyin ne old11~mrn nn\Avam'I· 
mıştr. Birden başını çevirmek istrdi 
:F'.ıkat r.ıuvaffak olamadı. kııh~n iki I 
bskac; 11resına sıkışm:~t1 . ·ulağının 

d bincl.:? ~~rt bir se~ kükredi: 

- tnlrı i:: Kon çini! 
Marci.ru bu sa"1ayı tammı§'t. Müt

hiş ~ureltt> korktu. 

Rn~ı. ·ııı:ık iM,:!:ıt l .. tem,.k ı:.-•mrlJ. 

"' k!t sa::i çıkmıyordu. Evveli kol13-

ı·,'!ı sonra b~şını yakal1mış olan eler' 
·'Tldi boğa~·nı Rıkmakta idi. O kıdıır 

tı•kıyordu ki Kon~ini ö!mek u .. ,.re 1..ıi. 

E· ~ r'"' H:~r·n~(!n 'hlr ~uval gibi yer" 
dUetil. 

Ve derhal iki kisi tarafmdan sıla ı 
sıkı VP.k::ılandı. O vakit evvelce iki ka-1 

Jiıne söylemiş fakat bu iki kelime ile 
Konç•ninin üzerinde müthla bir tesir 
yapmağa. muvaffak olmue olan garip 
lnsa.nı tarif edilmez bir çeviklikle bey
girden yere atladı. Bu adam Parda
yandı. 

Attan yere dü tükten sonra Konçi
niyi s kı ıkı yakalayanlar da Jan dö 
Pardayanın iki aadık uşağı Eıskargas 
ile Grongay idi. Bu iki adam vaktile 
ile Grcnga.y idi. Bu iki adam va.ktile 

l\onçininin yakala.nma5ı o kadar 

ani olmU3tu ki Rospinyak şaşırmıı 
kalmış. ne olduğunu, etrafında neler 
dönd~iğünU anlayamamıştı. Arkadaki 

kafile ise hala Kaae sokağında. idiler. 
Eskar~as ılc Grengay evvelce aldık

ları cmf r liz0 rine bir anda Konçininin 

sillhlnrını aldılar, bir ellerile mareea
h s•kı sıkı tutarken diğer cllerile hırn
rt>rleri'li çekmicıJer ve Konçininin bo
~~r. nq ı'!avnınışlatdı. Eskargu gUle· 
ıek dedi ki: 

- Na.«>1lsrnız bakalım siny5r Kor.
rini '! Ep"'yc~ zanııtnrlır görügememie
t! \. 

G erl"'aV sözü tamamladı : 

- V 1tllı:ı.hi da öyle. Zannedersem 
eıki e! 11dimiz bi?.i unuttu Fakat 
dilnva bıı bak insan yine bir gün kar
şı karşıya geliyor .. 

Eskargas mösyö Konçini bizi tanı
ms.r.ıı . bu yakışır mı? 

Grogny filesofça dedi ki: 

- Bll1 ilkler böyledir. Nankör ve 
unutkan olurlar. 

!kisi de e@ki efendilerinden intikam 
ıtlobi'e('eklerini dUşUnerek memnun
tlul!tr. Konçini onları tanıdığını sakla
mağa lüzu:n görmedi. 

Grr.ngay filesofça dedi kl: 
- Grcngay. Eskar~as ?. 

-c:ı 
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pencereye gittiler. Fakat burası da de. 
mir parmaklıklı idi. Buradan çıkamı. 
yacaklarını gördüler. Etrafı dinledi • 
ler, yine büyük bir sessizlik içindeydi. 
ler. Bu anda evin bombo3 oduğu sa.. 
nılabilirdi. 

Valver alçak bir sesle dedi ki: 
- Kapıyı açık bırak? 

!kisi birden yürümeğe ba§ladılar. 

Yerdeki tahtaları gıcırdatmamağa ve 
geçtikleri yolda bulunan kapılardan 
birinin açılmasiyle beraber Uzerlerlne 
hlicum etmeleri ihtimali olan haydut • 
lara kar§t kendilerini mlidafa.aya ha • 
zır bir halde yürüyorlardı. Fakat dU. 

şUndUklerinln hi~blri olmuyordu. Ne. 
tekim merdiven başına kadlll' gelmiş 
olmalarına rağmen kapı açılmadı. llk 
baMnıağa adım atmak için ayaklarını 

uzattıklatt anda ar1'alanndan bir kah. 
kaha duydular. Birdenbire <'.-1ndUler, 
fakat kapının açık olm~ına rağmen 
içerde hiç kim!e görünmilyordu. 

ValYer ve Landri bu vaz\yeti mu -
hakeme ederlerken biraz evvel çıktık. 
ları odanın açık bıraktıklan kapısı 

b;rdenblre kapandı, bu euretle geriye 
dönmek limitleri de :!!uyıı. dUşmüş ol -
du. 

Valver artık kararını vermişti. De. 
di ki: 

- Gördün ya, kapıyı açan sen değil 
mişsin ... 

Landri içini <:ekerek cevab verdi: 
- Ben de öyle za.nnetmeye başla • 

dım. 

Valver artık yavao konuemağa lü
zum görmüyordu. Etraftan iyice işi

tilebiJecek bir sesle dedi ki: 
- Bizi a ağıda bekliyor, demek olu

yor ki orada dövUeeceği.z .. 
- H~yhat mösyö .. Heyhat öyle .• 
Valver, Landri Kokönara ters ters 
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baktı. Biraz cesaret venneğe ıuzum 
gördü ve kahramanca tavrile dedi ki~ 

- Bizi aeağıda bekliyor öyle mi? 
Haydi gidip cesaretimizi gösterelim. ' 
Bu katiller biz.im gibi iki namuslu ve 
korkusuz adamın neler yapacakla • 
rmı görsünler. 

- Kendiniz için söyleyiniz mösyö .. 
Bana gelince, benim cesaretim kalma
dı. !çim fenalaştı. Bu evden sağ ,.e sa· 
!im yakayı sıyırmak için her tUrlü 
feda karlığı göze alacağımı bilirsiniz. 

- Hey usta Landri!. Yoksa korku
yor musun? 

Landri Kokönar meyusane ıu ceva· 
bı verdi: 

- Şüphesiz mösyö korkuyorum. 
Fevkalade şeyler şimdiye kadar ba§ı· 
ma gelmemi§ gibi korkuyorum. Hem 
o kadar korkuyorum ki sancım bile 
tuttu. Fakat çok kıymetli olan vücu· 
dumun hırpalanmaması için ne yap • 
mak llzımsa yapacağım. 

- Pekala ben de bunu is~rim. 

Bu sözlerden sonra ikisi de hiç ihti· 
'yata lüzum görmeden merdivenlerden 
aşağıya doğru indiler ve birçok kapı
ların açıldığı bir avluya vardıJar. 

Bu ilk girdikleri avlu değildi, bura· 
sı bir hayli de karanlıktı. Bu bir sürU 
kapılardan hangisinden çıkacaklarını 

kararla~tıramadıklarmdan biran dur
dular. İçlerinden mücadelenin burada 
olacağını geçiriyorlardı. Kavganın bu 
dar yerde yapılacağı rnuhak ~aktı. Bu
nun için son derece dikkatli olmağa. 
çalışıyorlardı. Geriye baktılar ve mer
divenin basamağında beş altı haydu· 
dun oturmu§ olduğunu gördiller. 

Artık buradan da geri d6ncmtye
ceklerdi. İlk gördükleri bu kafilenin 
ba~mda. Longlam vardı. Landri Kokö
nar bu herifi derhal tanıdı. 
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Okuyucularımız; da bilirler ki Lan
dri Konçininin adamlarından en ziya. 
de Lo_nglam ile Roktaya düşmandır. 

Landri bu defa da dayanamadı. He
rifi görür görmez ağız dolusu küfret
ti. Tam bu sırada. ayaklan bir şeye 
takılarak yere yuvarlandı ve Long
lamın bir düdük öttürdüğü görüldU. 
Bu işaretin akabinde avluya bakan 
bütün kapılar açıldı ve birdenbire 
aydınlanan avluya Konçininin adam
ları hil~um ettiler. 

Henüz ayağa kalkmağa bile vakit 
bulamayan Landriyi birkaç saniye 
içinde kıskıvrak bağladılar. Öyle sıkı 
bağlamışlardı ki zavallı Landri vücu
dunun bir azası bile kımıldatamıyor
du Valverin uşrığı şöyle düşünüyor -
du: 

- İnsanın alnına ne yazılmışsa o 
0 111uor. Mesela benim kaderim I{on
C'fni ismin·1eki vahşi hayvanın tırnak
ları arasında can vermek. Ah .. Zaval
h hen: l<inı hilir ne işkencelere maruz 
ki' lııcağım '? 

• .,. '" •• ;., rti:cıiip ba~land1ı}1 sıralar· 

d:ı Vıtl·:er bir eline kılıcını, diğer eline 
r r;..,j Q lmTŞ kendi~ine karı;ı 

• ., adamlara karşı durmağa 
r::ı ı ıı:ıtv• · r~lu. 

··'" hi .. an oldıı ki Vah·erin 
önü. arkası. !'la~ı. solu otuz kadar hay
d• ı, t<>J'l"'l.,..,.,, rr>vrildi. 

11'( ,:;ırada Rospinyak, Roktay, Eno. 
J "'\'." \'ak ve Lon~lam duruyorlardı. 
Bıı'll··nn nrtnlarında kalmıs olan Val
\'P~ hir aıJım ne geri ne de Heri atacak 
h • '4c· cle~ildi. 

'•'.ılver "C'arpışmak zamanı geldi, 
h···· 1

• ... ··~n ı>line ciiri diri geçeceğim, hiç 
<'1 ·:Hı zea hir ikisini gebertirim., diye 
"'~ ~:irıli voru:ı. 

K('ınçininin adamlan adetleri hiltfı
r.a olarak hiçbir şey söylemiyor hiç 
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bir hare.kette bulunmuyorlardı. Ses
sizce meydana çıkarak Valveri sarmıı 
!ardı. Şimdi de hareketsiz durmakta. 
idiler. 

Valver: 

"Hücum için acaba ne bekliyorlar,, 
diye. düşündü. Artık kati hücum ka
rarı verdi, birkaçının hakkmdan gel
dikten sonra kendisi de ölecekti. 

Bu anda etrafındaki haydutlar açıl
dılar. ve o vakte kadar ortalarda gö. 
rünmiyen Konçini· çıktı. 

Valvcrin karşısına gelerek dllfdu, 
hançeri kınında idi. O da sakin gözü
küyordu. 

Bu silahsız adamın ka.I'.§ıemda. Ode 
dö Valver rengi soldu ve kılıcını yere 
eğdi ve geri geri bir iki adım attı. 

Daha fazla yürüyemedi. Arkasında. 
duranların ileri doğru uzatarak tut
tukları kılıçları vücuduna değmişti: 

Bu vaziyeti hazırlayan KonÇini, na
muslu bir işığın sevgilisinin babasma 
- her kim olursa olsun . el kaldırmak 
tan ise ölmeği tercih edeceğini anla
mıştı. Delikanlının geri çekilmesi yü-

zünden kabadayılığı gelerek ona. yak
laştı Elini kaldırdı ve sert bir ta· 
vırla: 

- Esirimsiniz.. Kılıcınızı teslim 
ediniz: .. dedi. 

Valver biran düşündü, bunu gören 
Konçini: 

- Kar§ı gelmeğe imkan yoktur, 
dedi. En doğru hareket teslim olma
nızdır. 

- P~kala esirim .. Fakat kılınca ge
lince, .. 

Silahını d
0

zi ile ikiye böldü, hançe
rini de yere fırlattı sonra Konçiniye 
dönerek çok sert bir sesle; 

- İşte, dedi. 
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Konçini omuzlarını kaldırdı ve 
adamlarına şu emri verdi: 

- Götürünüz! 
Valverin dayağını yemiş olan Ros

pinyak, Lovinyak, Roktay, Eno ve 1 
Longlam ellerindeki iplerle ona yak· 
'aştılar. 

Lanrdiye yaptıkları gibi Valveri de 
!ıkı sıkı bağlayacaklardı. Fakat de
lika!lh vaziyeti derhal değiştirdi. Bu 
heriflere boyun eğmiyecckti. Nitekim 
bunu açıkça da. gösterdi. Sineklerin hü 
cunıuna uğramış bir aslan gibi müca

deleye başladı; yanına yaklaşanları 
Yere devirdi. Bir taraftan da Konçini
ye bağırıyordu: 

- Konçini, güzellikle sizin arkanız· 
dan geleceğim. Fakat şu köpeklere 
söyleyiniz pis ellerini üzerime sürme· 
sinler. Kendi iyilikleri için bunu söy
liyorum. 

Sesinde öyle bir vaziyet vardı ki 
Konçini bile bunlan duymamazlıktan 
gelemedi. Adamlarına seslendi: 

- Bağlamağa. hacet yok!. O. kaça
maz. 

Sonra Rospinyakı kolundan tutarak 
ilave etti: 

- Haydi Rospinyak gidelim. 
Rospinyak Valverden korkuyordu. 

:Efendisinin kulağına doğru eğilerek: 
- Ah efendimiz .. Bu serseriye çok 

liitfediyorsunuz. dedi. Rospinyak bu 
sör,leri çok yavaş söylemiş olmasına 

rağmen Valvcr duymuştu dnrhal dedi 
ki: 

- Rospinyak!! .. Sana rastgeldiğim 
zaman kralın tahtı önünde de olsa, 
k

0

lised~ de olsa bunun intikamını ala
ca~ımı vaadediyorum bunu unutma!. 

Ve sanki emretmek hakkı kendisi
ninmiş gibi: 

- Haydi gidelim.. dedi. 

. , 

.... .... .... 

4) 

.c .... 

.s 

195 

Bu son sözleri de o kadar kuvvetle 
söyliyordu ki hiç kimse itiraz edeme
di. H.ep birden yürümeğe başladılar. 

xxxrx 
BEKLEN1LM1YEN BİR HADİSE 

Valverin beygiri getirıldi, şayanı 
hayret bir sükunetle hayvana bindi. 
Etrafa bakındı, hava. kararıyordu. 
Sokakta tenha idi. Kendi atına emin 
olan Valver kaçabileceğini düşünerek 
gayri fötiyari gülümsedi: 

Bu halini berekt versin ki hiç kim· 
se görmemişti, eğer görselerdi muhak 
kak ki §Üpheleneccklerdi. 

Evet, o kaçmağı düşünüyordu, fa.
kat böyle bir hareket delilik idi. Etra
fını otuz kadar baştan a~ı silahlı 
serseriler çevirmiş bulunuyordu. 

Bunların arasından kaçmak iste
mek ölmek demek değil miydi? 

Fakat birdenb"re aklına Landri Ko· 
könar geldi, onu bu hadutların ara· 
sında yalnız bırakamazdı, binaenaleyh 
kaçmaktan vazgeçti. 

Gözleri ile uşağı aradı, zavallı La.n
dri, efendisinin iki sıra arkada ve sırll 
sıkı iplere bağlanmış olarak bir atın 
arkasına bağlanmış, adeta cansız gibi 
duruyordu. Onu himayesine verdikleri 
muhafız bir sürü küfür ederek Landri 
den aklmca intikam alıyordu. 

Valver bunu görünce kaçmasına im· 
kan olmadığını bir kere daha anladı. 
Çünkü sadık uşağı kendini kurtara• 
mayacak bir halde idi. 

Valver uşağı bırakıp kaçacak kndat 
a<'.i bir insan da değildi. 

Landri de Valverin düşilnceterinl 
onun bakıslanndan anlamıs efendisi
ne karşı büsbütün bağlanmıştı. 

Kafile yavaş yavaş hareket etti· 
İki esir de birbirlerinden ayn olaralt 
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Aşlknliil 7 
ika o dl <e}~ ü 

~llstesoa zekAda kadıolarıo iyi zevce 
\rnadıkları tecrübe edllmtş bir hakikattir 

&on &eneler zarfında Amerikan K"l l - İlk gördüğünüz genç kız yahut 
: Univcrsite pNfe~örlerinin Uzetin delikanlı ile hemen bir aık macerasına 
~taıtıkları bir :ıayat muammuı- atılmayıruz. Birçok· ecnç kız yahut de-
ı...., likanlı tanımalı ve mGı;takbcl hayat .ır "-.ı ine doğru gidildiğini görme.ı:-
~ lierncn söyliyelım ki bu muam· kadaşmızı birçokları araı;ından scçmef 
• esas olarak kabul et:neiidir. afk rnuamması" dır. Yani haya~-

2 - İnsanları bir davette yahut bir tn karışık en tıah, en cefalı ve 
•l d ziyafette görmekle .mlar hakkın.da do~ 

il en tatlı ce.ohesini teşki. eden 
cu ru bir fikir edinmek imkansızdır. Er-
it' :neseltyi tabı lıe ere daha uyğ•.ın 1 kek hakkında olsun i<;,dın hakkında ol-

. 
<tlde 1-alletmek irin uf raşılmak- • 

:ı sun hergünkü hayatını hilmek ve ögrcn 
~ mck suretiyle isab~tli bir fikir cdiM!Ji-ıııı. ı . d . Ssa harp sonu sene erın en le 
~'<1 haline giren mutlak ve muhak 
111

tttte bir aık iT.divacı yapmak id 

tcnıi~ete bugün artık_ adam akıllı ı 
'ttınış bulunu y.>r Ko§e bakk<ıı.lı 

ıa,_11n kızı bile :;etşka türlü izdivll<.ı 
'""it IJğdıramanuktadır. Haline go 

0 
d• hayatta ve ekseriya filmlerde 

~eğen.diği ıekilJe bir macera, bir 
~ beklemektedir. 

~~•t acaba bu macera sonu izdi

ı~llın a~ibet~ ne tekilde bitmek:c· 
Yle hır izdıvacta saadet ve geçım 

1
1tri yarı yanya yani yüde elli-ç .. 

tq liııkt;ı taraflar, aşık olunca biribi:-
~i tttlcik, ahlakan, taban, dü1ün~§ 
• ~~. ~iribirlerin:: uyğun ve denk 
o .. fJCl(lıklarını tahllle hiç de iltifat 

1llltktcdirler. 
ite A. 'k f .. 1 . . .. \ nıerı a pro esor erınm uzc-

1.. Ç-\lıınıakta oldukları muamma, ız .. , b• 
ır tesadüfe değil. bazı csaslere 

d Cttircrek ı:aadtt ihtima11erini 
~tllidcn yilzde d.:>ksana çıkarmak 

tcttir 
~· . 
ıç !Üphe yok ki bazı erkekler ev 

~en ve bilhana bazı kadınlar ço

d iurduktan aonra taban ve ahla 
~ti§ınektedirle:. Bunu için de ar 

"' 
1 ıeçmek husu!unda ileri ı;ürü

~dtler lehine bir pay bırakmak li 
''lctedir. ÇÜLıkil ruhi tetkikler 
~· derin olursa olıun iatikbaldeki 

tu::lere ıöre tedbir almak inun
~ de olnuyan bir meseledir. 

ti~ Itaideleri, hayat etini seçmek u 
~ h . • 

~l a.ngi kızların daha ıyı zev"c 
'rı, hangi !m:lann daha koltiy 
t llyğun bir iıJ!vaç yapabilecek
t hunlara benıl'.!r mevzular Ame
Ptofesörlerin tetkik sahaları da· 

~ tiren tahlillerdir. 

~~ile,. kolej ve ünivenitelerinden 
~,11i:llnda gençlere izdivaca hazır
~ b ~Ursları verilmektedir. Bunu 

llltnlar olacaktır. Fakat izdiva
tıc · 

; ~ .. tın en tabii !laklarından olma-
~0Clllcn muvaffakıyetsiz i.zdivaç
blrnası da cemiyet bakımından 

td· 
~ ilcrniyecek bir hal aldıiını in-
~ aı yoktur. Bunun için gençle
~ körüne bir aıka atılarak aı
't; 

1 tc~tikten 11onra bütün hayat· 

ı 'li ll~darnet getir~cekleri bir macc· 
tı_t\iklenmekteıı vikaye için bazı 

\\i tenvir etm~k hiç de lilzumsu.z 
t\> tdil:nemelidir. 
\. "tli k . ' d!..:ı-1 ·'tıı §urası - a ııne ı loWI ara 
1't ":- _ınuhakkaktır ki buıün hili 
~lir 'çın en muvafık bir "meılck ,. 
\11' n:.ı, kabili ıl ünakaıa oinuya..'l 

lı ı~dur. Bekar kadınların daha 
~tı 0 'b:irlerinde hiç evlenmemi1 
ı\ıı 11 Yüzde beşi geçmediğine na· 
i ·~eninde sonunda kadının evle
~ 

1 
ilbuı etmek Uizımdır. 

~dıı ıldia erkekler için de aynen 
~ t, nir erkek de muhakkak SU· 

bıı l'atında evliliği tecrübe ede-

' t~~Olda taliinı deniyecektir. Şu 
''t ek olsun kadın olsun herk~s 
~~ll!~ bir hayat yokuluğuna çı-

1ttt arlradı§ı seçmek huıusunda 
te cı·· k i . . 

11 tı< ıt ve tı.na ıle hareket 
he :..u hus:ıstı hat:ıya düşme · 
I~ }'ret e• melidirler. 

~acı·ı y<.><li V..:ı:dcsi 
\~'cilı timıa1I Cuolina üniveı: · 
·~• Goltoc' F.m~ Gro 1 
~d "'etlr ... ~ kıs n er:Ceklcrin 
~ ~t ıon derc.:.c dikkat etme· 

~'t ~iye ediyc.r. ~u kaideleri bi- I 
lı•h cddim: 

lirsini7.. Bunun içın hususiyetlerİl\İ 

bilmediğiniz bir ins:mla evlenmek yaıl· 
!ıştır. 

Muhtemel hayat arkada§ınızla be 
rab::r bulunduğunuz ıamanlar ona kar· 
şı heyecan bakımın.:lan ne gibi aksüti-

meller hissettiğinizi ıyice tetkik <tmeli
siniz. Heyecan husu!!urıda biı ibirlerine 

yaklaşmıyan nsanlarm evlenmeleri hiç 
şüphesiz ki iki taraf ic;ir. de betbahtl•k 
getirir. 

4 - Muhtem:l lıavat arkadaşınızla 
bulunduğunuz zamanlar, onunla gez
mekten, eğlenmekt: .1, yemek yemekten, 

dans etmekten vellusıl onun huzurun
dan fazla ho§lamp hoşlanmadığınızı da 
tahlil şarttır. Daha evlenmeden biribi-

rinizden sıkılıyor, biribirinize can sı

kıntısı te,kil ediyorSJ.nız evlenmek kati· 
yen yanlış bir hare!<:t olur. 

5 - Müstakbel ı:evç veya zevceni
zin size hayatta hakiki bir arkadaş olup 
olanuyacağını da te~kik ıarttır. Hayat 
gitgide ve sizler yajlandıkça taıınmasr 

kolay olmıyan bir yük teşkil edecektir. 
Bu ara.da hayat arkadaşınızın da size 
bir yük olarak binme~ini hoı görüp 
görmiyeceğinizi de tl"tkik şarttır. 

6 - Hayat arkadaşınızın ana ve b• · 
basıru güo:inüze gideceı: bir tekilde size 
takdim ettirip ettirmiyeceği de üzerinde 
çok durulacak bir meseledir. Bazı er

kekler ve kadınlar ana veya babalannı 
o kadar çok severler, onlara o kadar faz 
la merbut olurlar ki ıiz ister istemez 
ikinci planda gelen bir mevkie dilterai
niıo:. Buna tahammül edip edemiyeceği· 
nizi bilmek çok mühim bir mesel~ir. 

7 - Evlenme kaidelerinin sonun 
cusu bizce en mühin1midir. Müstak 
bel hayat 3rkadaşınztn hayat hakkın· 
da bir felsefesi var ınıdır? İiy gün dos 
tu mudur? Mukadderata ıükr 

yüzle ve sizi renci.dc etmiyecek ~iMe 
boyun eğmesini bilen takımından mı 
dır? 

lşte şimali Car'l".Jinc- tlniversitesi 
ruhiyat pr.)fesörü tloktor Gravesin iz
divaç hakkında koyduğı; yedi kaide bun 
dan ibarettir. 

Bu kai.delerde !?ayanı hayret ve bil
mediğimiz bir madde olmayııını bunla
nn alelade bir kiymetten fazla bir şey 
ifade etmediklerine atfetmemelidir. Bo-
pnma ııebeblerini uzun yıllar tetkik 
eden profesör bunlan tcsbit ederken 32 

senelik tecrı:ibelerine istina.d etmekte
dir. 

Çalışan kızlar daha iyi zevcedir 
Diğer taraftan Cornelt Üniversite· 

ıi profesörlerinin tetkikleri de ıu n<>k· 
tayı aydınlatmaya vesiyle olmuştur ki, 
İ§ hayatına atılıp burada biraz tecrübe 
cördükten sonra evl:nen kızlar, doğru 
dan doğruya evlenen kızlarla mukaye
se edilirse. ı:ahFmayı öğrenmiıJerin da-:s ~ 

ha iyi zevce olduklar• muhakkaktır. 

Mektebini bitirip evincle kalan zengin 
ailelerin şımarıkça :Cızları hiç de iyi zev 

ce olamamaktadırlar. 
İzdivaçtan evvel C(miyet icindc bir 

vazife almış genç kız veya delikanlılar, 
hAyatlarında mcauliyet deruhte etme· 
miş (Cnclere nazaran rc•k daha iyi zev
ce veya koca olmaktadırlar. Çünkü ce· 
mivetc hizmet eden insan nefsinden fe· 
dak!rlık etmesini bilen insandır. İıctı . 
vacta iı>e bir hayli fc.d:ıkarlık mevzuu 
b.ıhistir. 

Bir i~i(" önramıyan erkeklP.r 
f Pna kocadır 

Erkeklere gelince. ııık sık iş ve (Üç 
defittirmemiJ olanlH daha iyi koca 
olmaktadırlar. DahA iyi it bulduğu için 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

181911937 vaziyeti 
AKTiF PASJF Lira 

Kuat lira 

A.ltuı nft ldlop'Ull 19 616 f.fJ.) 

Bankııot. • • 
L.27 .592.Sfıfı.04 
.. 15.5-19.-139. - ~rma.re • • • • • • 

lJıtlyat a.Jı;çeel: 

15.~000-
UtakJUt, • • • ,. ~:01.5M.2l 4Ul43.639.27 

Adı ve fevkaJAda. , 
Huswıl • 

'2.lfö.172.4< 
4.516.007.7( 

DaJalld~lıd Muıaaı.t,ler a • • • 
• • • ti.b'2 l .180. I O 

• L. 893 • .f24.83 893.424.83 l'Urk liruı: 
BartcLeJU muaMrter ı 

Altın ıa.ft klloınt ô 482 90~ ı 

Altına ta!ı'fill ita tıtı aerbe8' 
dorizler. 

9.118.129. 

41.393.&ı 

ıeaavwaeıu BankııoUar: 

Deruhte edJJen evrakı aakUye L 1j8,7 4~ .563-
Kanunu.n ti 'a ! lııd m&dd• 
lenne tevfikan bazlnt taratın. 

Diğer d!MzJer " borçlu 
d&n nld teciiyaL L. l?.496.82t-
Derubte e~lleo enakı nakUye-

31.164. 104.13 40.324.227.33 lıtllrtnı bakiyeleri , . . . 
Badae Lüı.Wartı 

baklyut, L 145.251.736-
Ka~ıtıtı tamamen aJtm olarak 
tedavüle llheten 'uedllen L. 19.000.000-

Oerubtt tdlltn nralu naktlyr r 
lla"'ııııı. L 158. 7 48.563-
Kanunun il •e ~ tacı ma4- jj 
deleri.ne te'rl1kan Hazine tar .. M Reeakont mukabili liheten ted ~ " 9.C00.000- 173.251 736. -

rmdıuı nkl tedlyat. ~ , 13.'400.827- 145.251.736- 9&Hd. ı: 

T1lrk Llraaı Mnduatı 
Uöı-lz faakJıDdab: 

tka~at ctb:daaıı 12.493.869.55 
Ra:ıtne boaoıan, • • • 
ncar1 HDttler . , , , , 

[L 3.000.000.-
~. ,. 39.SM.281.~ 42.63-1.281.95 Allına tah\'UI kabil dövizler 

Dtter dövlzler ve alacaklı 
l;L. 727 .56j.93 

rL.30.632.958.68 31.360.524.61 
104.928.289.43 

1t11bam n Talanllt t1b:d .. ı: 

ı Denılıte edilen nraln nak. 

1 

· 
• ltsyentıı karıılıft .. ilam ·~ L.38.061.84t. 

Jtalı'11lt 1Ubar1 kıynıetlt 

el Serb@.t Nbam •t tah.Ult L. 3.796.039. 
A Y&Dtılar: 

Altın Ye dLYI% d%er111e 

TahY!IAt nsertııt 

ı Mart 1N! t.&rthfadft tu.r.: 

terfi suretiyle başka ite ıeçenler tabii 
bundan müstesnadırlar. Fakat ba.zc er
kekler vardır ki hiç bir yerde tutuna
mazlar. 

Bu tipler iyi koca olamazlar. 
Mesut ve devamlı izdivaçta kültür 

bakımından ayni kaynaklara sahip o
lanların biribirlerinc uyğun terbiye al· 
mamı~ olanlardan naha fazla muvaffak 
olacakları da şüphesizdir. Harfiyen ay
ni dü~:incelere sahip olmak şart olma
makla beraber "biriblrinden farklı in
sanların biribirlerinc daha cazip gelecek 
!eri" şeklindeki felsefe ancak muvakkat 
bir zaman için dogrudur. Devamlı ca.zi 

kllrin~ baklyeleı1 , • , 

Uubt.elU 1 1 1 a 

41.&7.88t.15 

8. 790. 798.95 

4.500.000.-
15.359.606.21 
343.~5.598.69 ·-- -

be biribirlerine uyğun insanlar arasında 
mümkündür. 

Grlnell kolleji profesörlerin'n 
tetkikleri 

Bunlardan başka Grinell kolleji pro 
feıörleri de mevzuumuz etrafındaki tet
ldklerinde §U neticelere varmışlardır. 

Klrallk bina 
Haliç vapurları şirketinin Ayvan

N.r&yda deniz kenarında depo veya a. 
tölye olarak kullarunağa çok elverişli 
eski idare binası kiralıktır. Galatada 
Mehmet Ali paşa han No. 45 Avukat 
Narlıyana müracaat. Tel. 42087 

1 

Ankarada 
mektep kitapları 
AKBA Kitab evi Bütür mektep kitab· 
larının Ankarada satış yeridir. 

Mektep kırtasiy ! çeşitleri en miis.ı 
it şartlarla temin edıliı. Tel: 3317 

Göz Heklml 
Dı. Şükrü ~rian 

Caf:aloğlu Nunı<'aruniye c.ad. No. 3r 
(Catalo~lu Eczaııeıi yanında) 

Telefon. 22566 
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S ARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDES!NDE 

J<;rkekler kısmı : Miiuir Paşa konağında - Kız lar kısmı ile ilk kısmı · Yeni yapılan binada 

Liseleri VatoOo 
yatosoz 

Ana - llk - orta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi lisaıJı 

mecburidır. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, hlünirpaşa konağı kar§ısında. leyli bir liseye lazım olan bilttin 
rniiştemilatı havi büyUk bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında ted
risat tamamiyle ayrıdıl'. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayıd muame
lesine b:ışlanmıştır. Hergün sabah, saatlO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

H s;:=zs 

••Wll--•G E C E .L • G CI N S E L _ .. _____ _ 

Kız-Erkek VU A LKCJ LISEL R Orta-Lise 

(Eski : i N K 1 LA B) 

Kuran ı, Olrekt6rU : INJ<elb>Dc<§! Dn.JJ o=u aımdn COktYımen 
Hesmi Okull:ra muadeleti tasdikl idir. Kayıt için hergiln müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname göndeı ilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

·~· . ES Ki F EV Z i YE•--------· 

~;:;: IŞIK LiSELERI 
. Dsitaırıı lb>lUI o • N Dşaınıtaş o 

Gec e ı n 

G lYı ın <dl lYı z O lYı 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat kolları vardır. istan
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiyc karakolu karşısında ve Teşvik:ye camii ittiısalinldcdir. Kayit 
için hcrgün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. isteyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Telefon 44039 

. ' . - ... . . . ,. . .. . . 
, ....................................... mm ... am ........................ , 

v~~~::~ OKULLAR G N~ Kız 
Erkek 

İstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Ya va - Ilk - Orta kısımlara her gün 

talebe kayıt olunur. T alim heyet i dcğ<.rli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebi lis.:ını vardır. 
Pek yakm zamanda otobiı3ler okulun önünden geçecektir. Be§ıkta~: Yıldız Tel. 4.2282 

rE us :~::~:~~o;-==· 'i_·ı ~;;;;;;;;G-öz--he;;k;;lm;;J;;;;;;;;;;;;-.J"lB~zç=y. ===_ Rni~v:-=-e-:-aı~'-'(R.'Y5iş-
: Kemal Özsan g Dr.Muıat RamiAydın Esaslı surette öğretip :nuıad'dak 
:! O 

1 
-

0 
.. ı.: diploma veren • - Muayenehanesini Taksl.m.Talimane 

ıi ro og • peratör :: N kt K 
I! Bevliye mütehassısı H Tarlaba§I Cad, URFA Apt. nma e ar . 
fi ytı.nmda. Her gün öğleden sonra Pazardan maada hergün: Oğleden arukyan 
si Karaköy - Ekselslyor mağazası 

1
.. na.kletmi§t.ir. Tel: 41553 Z 

u .. : .... ~.~~-~~.!!~~~ .. ~~ sonra saat ikiden altıya kadar talebe kaydına ba§lamı~tır. Pazardan ................. ........_.. .. _. .. _ ................ ....... 

[Q) O K T O R 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amlan 1 7 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını para~ız, Kurun, Ha 

ber okuyucularım dakupon muka· 

____ , ___________ ., maada her gün 9-12 ve H -18 e kadar 

•-==-==::1111111111m:::1mm1:mnm::11 

müracaat kabul olunur. Adres Beyoğ

lu Altınbakkal Babil Cad. Sayı 63. 

Opratör Uroloğ ı 

1 
Doktor " 

ı. Süreyya Atamaı .: 
.ı Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapıij 

Erkek ve kadınlara 

KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

l·ı· ı: T ramvay durağı No. 121 birinci İi 
u fi :ı katta ki •.c 
n :i Muayene hanesinde hastalarını her- ii 

bilinde muayene eder. fi gün saat 16-20 arasında kabul :.!~.: 
~~~~~~~~~~~~~~~ !: eder. •• 

Müdiresi: Mm. Papazyan :'\ 
Haftanın 4 günü kadınlara, 2 gilnu 
dikiş bilen erkeklere, güı:ıde üçer .. sa. 
at Fransız usulile biçki ve dikiş der. 
si tedris edilir ve 3 ayda maarifçe 
mmıaddak diploma verir. Feriköy Te. 
peüstü 116 No. Papazyan apartımanı 

Kendi kendine 1000 k:lime ile 

lngilizce dersi 
Resim 27 

T he Wireıess 
, Telsiz - Radyo ) 

J - A <'ı·vslal qet: bir 'J.:ristal tesisat. 
2 - A pair of car.phones: bir çift kıı. 
'aJ·!.1·. 3 -· A valve . uir "Uimba". 4 
-- A kfüt-~ı;ca iter: bir ses biiyiilt'iicü 
tlfot. :) - An a~:-fal: bfr a.nten. 6 -
l'h:. .co~: (lr 7 - A frame..aerial: 
bir taı·an a11tr ı;. - Coils: bobinler. 
9 - .\. sclf.indurtion coil : b:r sclfeıı. 
rl.i.T;,s:yon ıoıi>ıi. ıo - A condenser: 
bir 'kontlaıısa~xr: 1J. - A switch: bir 
rıurıı;vcld 7:o1•ı. U - A diaJ: bir lcv. 
hC1. 13 - A lirıob: bfr düğme. 

.. :: 
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ii galtı Tan sineması 

H B ü y ü k sanatkar 

1 
llNaşit Gecesi 
j~ Şehir Tiyatrosunun kıymettar 
:: san'atkan ~ 

!! Halide Pişkin'in iştirakilc ff 
H Ate.§ Kazım vodvil 4 perde, Na~id ~ 
§ beş taklitle sahnede ..... :::: 
il :::::::::::::::::::::::::.-c:::.:::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••••• 

Til r klyedekl Hatayhlara llAn 

Dahiliye Vekaletinden: ~ 
Sancak arazisi dahilinde doğm:.ış clanlarla, babalan sancak arazisi . ~slııı 

linde doğmuş olup da, Eancak statUsil nün meriyete gireccğı 29 'f~~rl;I\~ 
93 7 tarihinde 21 de:-ı aşağı yaşta bulu nan kimseler, bu statünün ız ıncı rtl'' 
tlesi ahkamı mucibine.:, sancak vatandaş lığını iktisap edebileceklerdir. }3u -~~ 
rı haiz olanlardan sa~cak vatandaşlığını iktisap etmek i:ıtiyenlerin 29 Teşrıfll 
937 den itibaren sancağa gidebilecekleri ilan olunur. (3486) (6329) ~ 

•HEJ;J.fli•=MM·IN4--Jlt.lf.>l·'E'ill.r 
Temizlik kamyonlarına lüzumu olan 200 bin litre motörin kapalı zarfla!) • 

s~ltmeye konulmuştur. Bir litre motörin c 7 kurJŞ fiat tahmin olunmuştılt'·fst't' 
s_iltme 24-9-937 cuma günü saat 15 te Daimi Encümeode yapılacaktır· ı (f 
liler 2490 _No. lı kanund~ yazılı vesika ve 1050 liralık ilk teminat ınatc!:ıU ~ 
ya mektubıle beraber teklıf mektuplarım havi kapalı zarflarını yukarıda ti!" 

.. a "'' gunde saat 14 de kadar Daimi Encümen= vermelidirler. Bu saatten sonr 
sek zarflar kabul olunmaz. (B.) (6056) 

ıı r•· 
Sencl.~k muha~en kira~ı 240 lira o~ an Yenihalde ardiyesiz 55 nuınB:ıJltııf• 

zıhane uç sene muddetle kıraya verilme k üzere açık arttırmaya konul le j)) 
~art?amcsi Levazım Mu:lürlüğünde gö rülebi:Lir. istekli olanlar S4 ıiral~ f;ll' 
trmınat mektup veya makbuzu ile 24-9-937 cuma günü saat 14 de pa 
cümcnde bulunmalrdrrlar. (B.) (6022) ~ 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubestode ;11 
• 1 .Hatk~lı Ziraat Mektebile Yeşilköy Tohum hlah cnst:tüsünde yapt~~~ 
ı.an edılen hangarların. adedi üçten be§e çıkarılmış ve evsafında da değltııp1'11 
yapılmış olduğundan ınşaatı almak isti; enlerin verecekleri teklif rnelct 
27-Eylul - 1937 p'1zartesi günü saat 16ya kadar kabul edilecektir. tJf• 

Yeni plan ve ıartnamelerin Bankamız Müdüriyetinden istenmesi rica oltJJ1 
(6326) ~ 

• VA L DE Lokanta ve --
Birahanesi EminönU Valde hanı içinde No. 17 

24/25--~937 günlrine ait tabldot liıteıi 
DÇ YEMEK 32,5 KURUŞTUfı~. 
BİRtNCt YEMEKLER: Piliç haşlaması, İzmir güveci, Alipap tce 

Ankara kebabı, pili~ yahnisi, mayenes. , • 
İKİNCİ YEMEKLER: Etli türlü, bamya, ıspanak, kabak dolması, ıefi" 

yağlı patlıcan, fasulye plakisi, pilav, auböreği. offl 

UÇtlNCtl YEMEKLE~: Sarığı burma, yassı kaldayıf, elma, a)""l ~siı'e 
posto, meyva. Aynca nadıde balık ve tavuk etleriyle alakart peıh serfl ~ 
başlamış bulunuyoruz. Bu servisi bilhassa balık mcrakltlannın naatı d 
kati.ne arzederiz . ~ 

-------------------------:30~ Kimyager ,_ Dr. Ihsan sa111• 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak pek tesirli ve taze aşıdı.· pıv :ı.1S. 
ve Eytam Bankası karşısında lzzet 1 lu Sultan Mahmut türbesi. ?JO· #t" 
BeyhanL ~ 


